
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2006

z dnia 15 listopada 2006 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych
pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach

kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

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) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia
27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarzą-
dzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na
pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pocho-
dzącą z państw trzecich (2) ustanawia trzy subkontynenty
dla różnych miejsc pochodzenia. Subkontynent III obej-
muje państwa trzecie inne niż Stany Zjednoczone
Ameryki i Kanada. Jest podzielony na cztery kwartalne
transze. Transza nr 4 obejmuje okres od dnia 1 paździer-
nika do dnia 31 grudnia.

(2) Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002
pozwolenia wydane w ramach wymienionego rozporzą-
dzenia są ważne przez 45 dni od daty ich faktycznego
wydania.

(3) Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit trzeci i art. 9 lit. a) rozpo-
rządzenia (WE) nr 2375/2002 pozwolenie na przywóz
zawiera nazwę jednego kraju pochodzenia i jest ważne
tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z tego
kraju.

(4) Od dnia 1 października 2006 r. przywóz do Wspólnoty
pszenicy zwyczajnej pochodzącej z Ukrainy był zakłó-
cony wprowadzeniem przez ten kraj środków kontroli
i środków ograniczających jego wywóz. Miałoby to skut-
kować uniemożliwieniem, przynajmniej częściowym,
podmiotom gospodarczym wywiązywania się ze zobo-
wiązań dotyczących wydanych pozwoleń na przywóz,
wskazujących Ukrainę jako kraj pochodzenia.

(5) W celu niekarania tych podmiotów gospodarczych
i zapewnienia właściwej realizacji tego kontyngentu
należy wprowadzić pewną elastyczność przy używaniu
wydanych pozwoleń. W związku z tym, w drodze
odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002,
należy przedłużyć ich ważność do końca 2006 r. oraz
zezwolić na używanie wymienionych pozwoleń na
przywóz pszenicy zwyczajnej pochodzącej z innych
państw trzecich niż Ukraina, z wyjątkiem Stanów Zjed-
noczonych Ameryki i Kanady.

(6) Pozwolenia na przywóz wydane na przywóz pszenicy
zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod
CN 1001 90 99), z tytułu subkontyngentu III (numer
porządkowy 09.4125) określonego w art. 3 wymienio-
nego rozporządzenia, od dnia 1 października 2006 r.
wygasną z dniem 16 listopada 2006 r. Zmiany przewi-
dziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zatem
zostać zastosowane jak najszybciej. Wskazane jest
zatem przewidzieć wejście w życie niniejszego rozporzą-
dzenia w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 2375/2002, okres ważności pozwoleń na przywóz wyda-
nych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż
wysoka (kod CN 1001 90 99), z tytułu subkontyngentu III
(numer porządkowy 09.4125) określonego w art. 3 wymienio-
nego rozporządzenia, pomiędzy dniem 1 października 2006 r.
i 16 listopada 2006 r. i zawierających w rubryce 8 wpis
„Ukraina” jako kraj pochodzenia, może zostać przedłużony do
dnia 31 grudnia 2006 r., na wniosek ich posiadaczy.
W związku z tym organ, który wydał dane pozwolenie, unie-
ważnia i zastępuje je nowym pozwoleniem ważnym do dnia 31
grudnia 2006 r. lub przedłuża ważność pierwotnego pozwo-
lenia do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 9 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 2375/2002, pozwolenia na przywóz, o których mowa
w art. 1 niniejszego rozporządzenia, mogą być używane do
przywozu pszenicy zwyczajnej pochodzącej z wszystkich
państw trzecich, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki
i Kanady.
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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 971/2006 (Dz.U. L 176
z 30.6.2006, str. 51).



Artykuł 3

1. Zgłoszenia celne dotyczące przywozu dokonanego na
podstawie pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 1,
w rubryce 44 zawierają następującą informację:

„Przywóz zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1688/2006.”.

2. Do dnia 15 lutego 2007 r. państwa członkowskie drogą
elektroniczną przekazują Komisji następujące informacje:

a) ilość (w tonach) produktów przywiezionych na podstawie
pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 1;

b) numer i datę wydania pozwolenia na przywóz, w ramach
którego przywóz został dokonany.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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