
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1240/2006

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 902/2006 w odniesieniu do dostępnej ilości, dla której na
okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą być składane wnioski

o pozwolenie na przywóz dotyczące niektórych produktów z wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wieprzowiny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003
z dnia 18 sierpnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny (2),
w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczo-
nymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu
(GATT) 1994 (3), zatwierdzonym decyzją Rady
2006/333/WE (4), zmieniono ilości przewidziane
w ramach kontyngentów w rozporządzeniu (WE)
nr 1458/2003.

(2) Należy zatem zmienić rozporządzenie Komisji (WE)
nr 902/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające
zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone
w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach
kontyngentów taryfowych na przywóz niektó-
rych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od
dnia 1 lipca do dnia 30 września 2006 r. (5)
i dostosować dostępne ilości na okres od dnia
1 października do dnia 31 grudnia 2006 r. proporcjo-
nalnie do ilości ustalonych w załączniku I do rozporzą-
dzenia (WE) nr 1458/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 902/2006 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 17 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1191/2006 (Dz.U. L 215
z 5.8.2006, str. 3).

(3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15.
(4) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13. (5) Dz.U. L 167 z 20.6.2006, str. 24.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

(w tonach)

Numer porządkowy Całkowita ilość dostępna w okresie od dnia
1 października do 31 grudnia 2006 r.

09.4038 15 286,248

09.4039 2 250,000

09.4071 1 501,000

09.4072 3 080,500

09.4073 7 533,500

09.4074 2 658,200”
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