
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1868/2006

z dnia 15 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002
w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych
w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów

i Pacyfiku (państw AKP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących
produktów rolnych oraz towarów uzyskanych
z przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (1), w szczególności jego
art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 (2) otwiera
na zasadzie wieloletniej dla okresów od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia kontyngent na przywóz niektórych
produktów w sektorze wołowiny i cielęciny pochodzą-
cych z państw AKP.

(2) Roporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31
sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą-
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz
produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń
na przywóz (3) ma zastosowanie do pozwoleń na
przywóz w okresach obowiązywania przywozowych
kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia
1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006
ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy doty-
czące wniosków o wydanie pozwolenia, statusu wniosko-
dawców oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozpo-
rządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostat-
niego dnia okresu obowiązywania przywozowych
kontyngentów taryfowych. Przepisy rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006 stosuje się do pozwoleń na przywóz
wydanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
2247/2003, bez uszczerbku dla warunków uzupełniają-
cych ustanowionych we wspomnianym rozporządzeniu.
W odpowiednich przypadkach należy dostosować prze-
pisy rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 do rozporzą-
dzenia (WE) nr 1301/2006.

(3) W celu zapewnienia jasności należy uchylić art. 2 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, gdyż przepis ten
jest jedynie powtórzeniem przepisu ustanowionego

w art. 50 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu
pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw
o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów
rolnych (4).

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2247/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Wołowego i Cielęcego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2247/2003 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 2 ust. 2 zostaje skreślony;

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Rozporządzenia (WE) nr 1445/95 i (WE) nr 1291/2000
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 (*) mają
zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozpo-
rządzenia.

___________
(*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”;

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) W sekcji 8, kraj pochodzenia oraz słowo »tak«
zaznacza się krzyżykiem. Pozwolenia narzucają
obowiązek przywozu ze wskazanego kraju;”;

PL16.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 358/47

(1) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.
(2) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004,
str. 10).

(3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1282/2006 (Dz.U. L 234
z 29.8.2006, str. 4).



b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję nie
później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu
okresu składania wniosków o wnioskowanych ilościach
w podziale na pochodzenie, kod CN lub w razie potrzeby
grupę kodów CN, wyrażonych w kilogramach.”;

c) skreśla się ust. 4;

4) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ust. 1;

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenia na przywóz są wydawane 21. dnia
każdego miesiąca.”;

5) artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Pozwolenia na przywóz wydane zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem są ważne przez 90 dni od daty ich
faktycznego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1291/2000.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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