
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1938/2005

z dnia 25 listopada 2005 r.

ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r.
w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999
z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiające specjalne szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68
w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozo-
wych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności
jego art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2005 (3) otwiera
procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do
Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach
niektórych kontyngentów GATT.

(2) Wnioski o wydanie tymczasowych pozwoleń
w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup
produktów przekraczają ilości dostępne w ramach
kontyngentu na 2006 r. Należy zatem ustalić współczyn-
niki przydziału, o których mowa w art. 20 ust. 3 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 174/1999.

(3) Biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe we wdrożeniu
tej procedury, jak określono w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1519/2005, niniejsze rozporządzenie należy
zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o wydanie tymczasowych pozwoleń na wywóz
złożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1519/2005 dla grup produktów i kontyngentów określonych

jako 16-Tokio 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj, 25-Tokio i
25-Urugwaj w kolumnie 3 Załącznika do niniejszego rozporzą-
dzenia są przyjmowane pod warunkiem:

— zastosowania współczynników przydziału określonych
w kolumnie 5 Załącznika do niniejszego rozporządzenia,
jeżeli są składane przez wnioskodawców, którzy wykazują
wywóz rozpatrywanych produktów do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki w przynajmniej jednym roku w ciągu trzech
poprzednich lat i których wskazanymi importerami są ich
spółki zależne lub spółki uważane za spółki zależne zgodnie
art. 20 ust. 2 akapit szósty rozporządzenia Komisji (WE) nr
174/1999,

— zastosowania współczynników przydziału określonych
w kolumnie 6 Załącznika do niniejszego rozporządzenia,
jeżeli są składane przez wnioskodawców innych niż ci,
o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu,
którzy wykazują wywóz rozpatrywanych produktów do
Stanów Zjednoczonych Ameryki w każdym roku w ciągu
trzech poprzednich lat.

Artykuł 2

Wnioski o wydanie tymczasowych pozwoleń na wywóz
złożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1519/2005 dla grup produktów i kontyngentów określonych
jako 22-Tokio i 22-Urugwaj w kolumnie 3 Załącznika do
niniejszego rozporządzenia są przyjmowane pod warunkiem:

— zastosowania współczynników przydziału określonych
w kolumnie 7 Załącznika do niniejszego rozporządzenia,
jeżeli są składane przez wnioskodawców, którzy wykazują
wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki
w przynajmniej jednym roku w ciągu trzech poprzednich
lat i których wskazanymi importerami są ich spółki zależne,

— zastosowania współczynników przydziału określonych
w kolumnie 8 Załącznika do niniejszego rozporządzenia,
jeżeli są składane przez wnioskodawców innych niż ci,
o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu,
którzy wykazują wywóz sera do Stanów Zjednoczonych
Ameryki w przynajmniej jednym roku w ciągu trzech
poprzednich lat.
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29
z 3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1513/2005 (Dz.U. L 241 z 17.9.2005,
str. 45).

(3) Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 13.



Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według Dodatko-
wych uwag w rozdziale 4 Zharmoni-
zowanego Systemu Opłat Celnych
Stanów Zjednoczonych Ameryki

Identyfikacja
grupy

i kontyngentu

Ilości dostępne
w 2006 r.
w tonach

Współczynnik przydziału wskazany
w art. 1

Współczynnik przydziału wskazany
w art. 2

Nr
uwagi Grupa Akapit pierwszy Akapit drugi Akapit pierwszy Akapit drugi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

16 Ser bez cech szczegól-
nych (NSPF)

16-Tokio 908,877 0,1503295 0,0501098

16-Urugwaj 3 446,000 0,1038855 0,0346285

17 Ser pleśniowy 17-Urugwaj 350,000 0,0998573 0,0332858

18 Cheddar 18-Urugwaj 1 050,000 0,3946298 0,1315433

20 Edam/Gouda 20-Urugwaj 1 100,000 0,1754386 0,0584795

21 Ser typu włoskiego 21-Urugwaj 2 025,000 0,1217898 0,0405966

22 Ser szwajcarski lub
Ementaler bez dziur

22-Tokio 393,006 0,4174993 0,1391664

22-Urugwaj 380,000 0,4130435 —

25 Ser szwajcarski lub
Ementaler z dziurami

25-Tokio 4 003,172 0,4319087 0,1439696

25-Urugwaj 2 420,000 0,3926871 0,1308957
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