
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 991/2006

z dnia 30 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 otwierające i ustanawiające zarządzanie
kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw

pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2
oraz art. 34 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową
zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. (2)
zatwierdzone decyzją Rady 2006/398/WE (3) przewiduje
w odniesieniu do Chin zwiększenie o 20 500 ton
kontyngentu taryfowego na czosnek objęty kodem CN
0703 20 00.

(2) Wzrost ten powinien zostać uwzględniony w załączniku
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1870/2005 (4).

(3) Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że niektóre
przepisy rozporządzenia (WE) nr 1870/2005 dotyczące
ilości referencyjnej, definicji importera, wniosków
o wydanie pozwolenia na przywóz oraz informacji prze-
kazywanych przez Komisję powinny zostać poprawione
w celu zapewnienia ich większej przejrzystości.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1870/2005.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1870/2005 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 5 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) w odniesieniu do tradycyjnych importerów, którzy nie
podlegają pod lit. a) lub b), maksymalną ilość przywozu
czosnku w trakcie jednego z pierwszych trzech zakoń-
czonych okresów przywozu, podczas którego otrzymali
pozwolenia na przywóz zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 565/2002 lub zgodnie z niniejszym rozporzą-
dzeniem.”;

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. »Tradycyjni importerzy« oznaczają importerów
będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pojedyn-
czymi osobami lub grupami podmiotów ustanowionymi
zgodnie z prawem krajowym, którzy według państwa
członkowskiego spełnili następujące warunki:

a) otrzymali pozwolenia na przywóz na mocy rozporzą-
dzenia (WE) nr 565/2002 lub niniejszego rozporzą-
dzenia na każdy z poprzednich trzech zakończonych
okresów przywozu;

b) przywozili do Wspólnoty czosnek co najmniej przez
dwa z poprzednich trzech zakończonych okresów
przywozu;

c) w ostatnim zakończonym okresie przywozu poprzed-
zającym ich wniosek przywieźli do Wspólnoty co
najmniej 50 ton owoców i warzyw określonych
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96.”;
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7
z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 154 z. 8.6.2006, str. 24.
(3) Dz.U. L 154 z. 8.6.2006, str. 22.
(4) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 19.



b) w ust. 3 lit. a) pkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i) przywozili czosnek z krajów pochodzenia innych niż
nowe państwa członkowskie lub Wspólnota według
stanu na dzień 30 kwietnia 2004 r. co najmniej
przez dwa z poprzednich trzech zakończonych
okresów przywozu;”;

3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Całkowita ilość objęta wnioskami o pozwolenie typu
»A«, złożonymi przez nowego importera w jakimkolwiek
kwartale, nie może przekraczać o 10 % całkowitej ilości
określonej w załączniku I dla tego kwartału i tego pocho-
dzenia. Wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą, są odrzu-
cane przez właściwe organy.”;

4) w art. 8 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje następujące
brzmienie:

„W przypadku gdy nowi importerzy uzyskali pozwolenia na
przywóz na podstawie niniejszego rozporządzenia lub
rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w trakcie poprzedniego
zakończonego okresu przywozu, przedkładają oni dowód, że
co najmniej 90 % ilości im przyznanych zostało dopusz-
czone do swobodnego obrotu.”;

5) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się akapit drugi;

b) akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

„Komisja regularnie informuje państwa członkowskie,
w odpowiednim czasie i we właściwy sposób, o stanie
wykorzystanych kontyngentów oraz na temat informacji
otrzymanych na mocy art. 12 i art. 16 ust. 2.”

6) załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika 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 30 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Okres przywozu 2006/2007

Pochodzenie Numer
porządkowy

Kontyngenty (w tonach)

Pierwszy kwartał
(czerwiec–sierpień)

Drugi kwartał
(wrzesień–listopad)

Trzeci kwartał
(grudzień–luty)

Czwarty kwartał
(marzec–maj) Razem

Argentyna 19 147

Tradycyjni
importerzy

09.4104 — — 9 590 3 813

Nowi importerzy 09.4099 — — 4 110 1 634

Razem 13 700 5 447

Chiny 33 700

Tradycyjni
importerzy

09.4105 2 520 2 520 9 275 9 275

Nowi importerzy 09.4100 1 080 1 080 3 975 3 975

Razem 3 600 3 600 13 250 13 250

Inne kraje 6 023

Tradycyjni
importerzy

09.4106 941 1 960 929 386

Nowi importerzy 09.4102 403 840 398 166

Razem 1 344 2 800 1 327 552

Razem — 4 944 6 400 28 277 19 249 58 870

Następne okresy przywozu

Pochodzenie Numer
porządkowy

Kontyngenty (w tonach)

Pierwszy kwartał
(czerwiec–sierpień)

Drugi kwartał
(wrzesień–listopad)

Trzeci kwartał
(grudzień–luty)

Czwarty kwartał
(marzec–maj) Razem

Argentyna 19 147

Tradycyjni
importerzy

09.4104 — — 9 590 3 813

Nowi importerzy 09.4099 — — 4 110 1 634

Razem 13 700 5 447

Chiny 33 700

Tradycyjni
importerzy

09.4105 6 108 6 108 5 688 5 688

Nowi importerzy 09.4100 2 617 2 617 2 437 2 437

Razem 8 725 8 725 8 125 8 125

Inne kraje 6 023

Tradycyjni
importerzy

09.4106 941 1 960 929 386

Nowi importerzy 09.4102 403 840 398 166

Razem 1 344 2 800 1 327 552

Razem — 10 069 11 525 23 152 14 124 58 870”
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