
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 491/2006

z dnia 27 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otwierające i ustalające zarządzanie
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka
pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG)

nr 1766/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W świetle dotychczasowych doświadczeń zdobytych
podczas stosowania rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2375/2002 (2) należy wyjaśnić i uprościć niektóre
przepisy wspomnianego rozporządzenia. W celu
poprawy monitorowania przywozu dokonywanego
z tytułu tego kontyngentu taryfowego, koniecznym
okazuje się przydzielenie każdemu subkontyngentowi
numeru porządkowego. Należy także przypomnieć, że
wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz składane są
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1291/2000 (3), a zatem wnioskodawca musi wnieść
zabezpieczenie w dniu złożenia wniosku o wydanie
pozwolenia.

(2) W celu upewnienia się co do autentyczności ilości wnio-
skowanych przez sam podmiot gospodarczy należy jasno
określić wymóg podmiotu do złożenia tylko jednego
wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odpowiada-
jącego numerowi porządkowemu i obejmującego dany
okresu tygodniowy, przewidując zarazem sankcje
w przypadku nieprzestrzegania tego wymogu.

(3) W celu zmodernizowania zarządzania systemem należy
przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję
informacji drogą elektroniczną.

(4) Aby umożliwić poprawę monitorowania przywozu
dokonywanego z tytułu subkontyngentu taryfowego dla
państw trzecich innych niż Stany Zjednoczone i Kanada,
we wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz
w pozwoleniu na przywóz podaje się tylko jeden kraj
pochodzenia.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2375/2002 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) Art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Całkowity kontyngent taryfowy podzielony jest na
trzy subkontyngenty:

a) subkontyngent I (numer porządkowy 09.4123): 572 000
ton dla Stanów Zjednoczonych;

b) subkontyngent II (numer porządkowy 09.4124): 38 000
ton dla Kanady;

c) subkontyngent III (numer porządkowy 09.4125):
2 371 600 ton dla pozostałych państw trzecich.”.

2) Dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Zgodnie z art. 5 ust. 1 podmiot gospodarczy może złożyć
tylko jeden wniosek o wydanie pozwolenia odpowiadający
numerowi porządkowemu i obejmujący dany okres tygod-
niowy. Jeżeli podmiot gospodarczy składa więcej niż jeden
wniosek, wszystkie wnioski zostają odrzucone,
a zabezpieczenia wniesione w dniu złożenia wniosków
zostają przejęte przez zainteresowane państwo członkow-
skie.”.

3) W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wnioski o pozwolenia na przywóz składa się właś-
ciwym władzom państw członkowskich w każdy ponie-
działek, najpóźniej do godziny 13.00 (czasu bruksel-
skiego). Wnioskodawca składa swój wniosek we właś-
ciwym organie państwa członkowskiego, w którym jest
on zarejestrowany do celów podatku VAT. Zgodnie
z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000
wnioskodawca wnosi zabezpieczenie na sumę ustaloną
w art. 10 niniejszego rozporządzenia.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123
z 27.4.2004, str. 50).

(3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71
z 10.3.2006, str. 7).



Każdy wniosek o wydanie pozwolenia wskazuje ilość,
która nie może przekroczyć ilości dostępnej
w przedmiotowym subkontyngencie lub transzy.

Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i same
pozwolenia na przywóz wskazują jeden kraj pocho-
dzenia.”;

b) w ust. 2 wyrażenie „faksem” zastępuje się wyrażeniem
„drogą elektroniczną”;

c) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku gdy całkowita ilość przyznana od
początku okresu i ilość określona w ust. 2 przekraczają
stosowny subkontyngent na dany okres, Komisja usta-
nawia, nie później niż trzeciego dnia roboczego od
momentu złożenia wniosku, współczynniki przydziału
mające zastosowanie do wnioskowanych ilości.”;

d) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po ewentualnym zastosowaniu współczynników
przydziału ustalonych zgodnie z ust. 3, właściwe władze
państw członkowskich wydają, czwartego dnia roboczego
po dniu złożenia wniosku, pozwolenia na przywóz odpo-
wiadające wnioskom przesłanym Komisji zgodnie
z ust. 2.

Najpóźniej do godziny 18.00 czasu brukselskiego w dniu
wydawania pozwoleń na przywóz właściwe władze prze-
kazują Komisji drogą elektroniczną, w oparciu o wzór
wskazany w Załączniku, całkowitą ilość wynikającą
z sumowania ilości, na które tego samego dnia wydano
pozwolenia na przywóz.”.

4) Załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Wzór zawiadomienia określonego w art. 5 ust. 2 i 4

Kontyngent taryfowy na przywóz pszenicy zwyczajnej otwarty rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002

Tydzień od … do …

Subkontyngent Numer
porządkowy

Numer podmiotu
gospodarczego

Ilość
wnioskowana (t) Kraj pochodzenia Dostarczana ilość

(t) (*)

Suma wnioskowanych ilości (t):

Suma dostarczonych ilości (t) (*):

(*) Wypełnić tylko do celów zawiadomienia określonego w art. 5 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002.”
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