
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1167/2006

z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 z dnia
3 czerwca 1997 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego
na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych, objętych
kodem CN 0206 29 91, i zarządzania nim (2), w szczególności
jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 996/97 w art. 1 ust. 3 lit. b)
ustala na 800 ton ilość mrożonych cienkich przepon,
jaka może być importowana na warunkach specjalnych
w okresie 2006–2007.

(2) Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 996/97 prze-
widuje możliwość zmniejszenia wnioskowanych ilości.
Złożone wnioski dotyczą ilości globalnych, przekraczają-
cych ilości, jakie są dostępne. W tych warunkach
i w trosce o zapewnienie sprawiedliwego podziału
dostępnej ilości należy proporcjonalnie zmniejszyć wnio-
skowane ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia przywozowego, złożony
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 996/97, jest uwzględ-
niony do wysokości 0,57372 % wnioskowanej ilości.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia
2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 144 z 4.6.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004,
str. 10).


