
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1917/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady
stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

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. 9 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie 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 kontyngentów tary-
fowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2) W sektorze zbóż i ryżu rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1342/2003 (4) przewiduje dodatkowe zasady
i odstępstwa od przepisów rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustana-
wiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania
systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw
o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów
rolnych (5), które różnią się od wspólnych zasad ustano-
wionych rozporządzeniem (WE) nr 1301/2006. W celu
zapewnienia podmiotom gospodarczym większej przej-
rzystości i uproszczenia należy dostosować rozporzą-
dzenie (WE) nr 1342/2003 w celu uwzględnienia prze-
pisów rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 oraz uściślić,
że rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr
1301/2006 mają zastosowanie do przywozowych
kontyngentów taryfowych, o których mowa
w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003, o ile przepisy
tego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

(3) Ponadto w przypadku przywozowych kontyngentów
taryfowych podlegających systemowi pozwoleń na

przywóz należy wskazać, jakie są przepisy szczegółowe
lub odstępstwa mające do nich zastosowanie, oraz uści-
ślić przedmiotowe szczegółowe zasady zarządzania
i administrowania. Należy zatem określić szczególne
warunki mające zastosowanie do przekazywania Komisji
wniosków podmiotów gospodarczych, okresu obowiązy-
wania wydanych pozwoleń na przywóz, niezbywalności
tych pozwoleń oraz daty wydania pozwoleń na przywóz,
która powinna być zgodna z datą określoną w art. 23
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

(4) Wyżej wymienione środki mają zastosowanie począwszy
od dnia 1 stycznia 2007 r. stanowiącego datę rozpo-
częcia stosowania środków przewidzianych
w rozporządzeniu (WE) nr 1301/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) W art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/2000 i (WE)
nr 1301/2006 (*) mają zastosowanie, o ile przepisy niniej-
szego rozporządzenia nie stanowią inaczej.
___________
(*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”;

2) W art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenia na przywóz produktów wymienionych
w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i art. 1
rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 są ważne od daty
ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 do końca terminów
ważności ustanowionych w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia.

Jednakże w przypadku przywozowych kontyngentów
taryfowych otwartych w sektorze zbóż i ryżu, podlegają-
cych systemowi pozwoleń na przywóz, wydane pozwo-
lenia na przywóz tracą ważność po upływie ostatniego
dnia okresu obowiązywania przedmiotowego kontyn-
gentu zgodnie z art. 8 akapit pierwszy rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006.”;
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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 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006,
str. 1).

(3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.
(4) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie zmienione

ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321
z 21.11.2006, str. 11).

(5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione
ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006.



b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. W przypadku przywozowych kontyngentów tary-
fowych otwartych w sektorze zbóż i ryżu podlegających
systemowi pozwoleń na przywóz, na zasadzie odstępstwa
od art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000
uprawnienia wynikające z pozwoleń nie podlegają prze-
niesieniu.”;

3) Artykuł 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W przypadku pozwoleń na przywóz innych niż
pozwolenia związane z zarządzaniem przywozowymi
kontyngentami taryfowymi i uregulowane
w rozporządzeniu (WE) nr 1301/2006 państwa członkow-
skie przekazują Komisji codziennie, wyłącznie drogą elektro-
niczną na formularzach udostępnionych przez Komisję
i zgodnie z warunkami przewidzianymi przez system infor-
matyczny przez nią opracowany, informacje o całkowitych
ilościach objętych pozwoleniami według pochodzenia i kodu
produktu, a w odniesieniu do pszenicy zwykłej według klasy
jakości. Pochodzenie wskazuje się również w korespondencji
dotyczącej pozwoleń na przywóz ryżu.”;

4) W załączniku I w rubryce „Okres ważności” wprowadza się
następujące zmiany:

a) zapis „do końca czwartego miesiąca od wydania pozwo-
lenia” zastępuje się zapisem „do końca czwartego
miesiąca od faktycznego wydania pozwolenia
w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1291/2000”;

b) zapis „do końca drugiego miesiąca od wydania pozwo-
lenia” zastępuje się zapisem „do końca drugiego miesiąca
od faktycznego wydania pozwolenia w rozumieniu
art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000”;

c) zapis „do końca trzeciego miesiąca od wydania pozwo-
lenia” zastępuje się zapisem „do końca trzeciego miesiąca
od faktycznego wydania pozwolenia w rozumieniu
art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000”;

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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