
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2018/2006

z dnia 20 grudnia 2006 r.

ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów
mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii

i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Tytuł 2 rozdział I sekcja 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiają-
cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczą-
cych przywozu mleka i przetworów mlecznych
i otwarcia kontyngentów taryfowych (1) ustanawia prze-
pisy szczegółowe w sprawie zatwierdzania wniosko-
dawców ubiegających się o pozwolenia na przywóz.
Aby zapewnić dostęp podmiotom gospodarczym
z Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami
członkowskimi”) do pozwoleń na przywóz od dnia przy-
stąpienia tych państw do Unii Europejskiej, należy
przyjąć środki przejściowe.

(2) W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca
2007 r. podmiotom gospodarczym z nowych państw
członkowskich powinno się zezwolić na składanie wnio-
sków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów
taryfowych, o których mowa w załącznikach do rozpo-
rządzenia (WE) nr 2535/2001, bez wcześniejszego
zatwierdzenia.

(3) Podmioty te powinny udowodnić swój status i regularną
działalność jako przedsiębiorstwa handlowe.
W odniesieniu do wymogu przedstawienia dowodu
prowadzenia działalności handlowej, wnioskodawcy
z nowych państw członkowskich powinni mieć możli-
wość wyboru roku 2005 zamiast 2006 jako roku refe-
rencyjnego dla działalności handlowej, jeżeli są w stanie
udowodnić, że w roku 2006 wskutek wyjątkowych
okoliczności nie mogli przywieźć lub wywieźć wymaga-
nych ilości przetworów mlecznych.

(4) Organy nowych państw członkowskich powinny prze-
kazać Komisji wykaz zawierający wszystkie kwalifikujące
się podmioty gospodarcze do dnia 20 stycznia 2007 r.
Aby ułatwić identyfikację każdego wnioskodawcy oraz
przekazywanie pozwoleń, należy precyzyjnie określić
dane przekazywane w przypadku każdego podmiotu
gospodarczego. Ponadto kwalifikującym się podmiotom
gospodarczym z nowych państw członkowskich należy
zezwolić na przekazywanie pozwoleń na przywóz.

(5) Dlatego należy przewidzieć pewne odstępstwa od rozpo-
rządzenia (WE) nr 2535/2001.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od tytułu 2 rozdział I sekcja 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 2535/2001 podmioty gospodarcze mające
siedzibę w Bułgarii i Rumunii (dalej zwanych „nowymi
państwami członkowskimi”) mogą ubiegać się o pozwolenia
na przywóz dla kontyngentów obejmujących okres od dnia
1 stycznia do dnia 30 czerwca 2007 r. bez wcześniejszego
zatwierdzenia przez właściwe organy państw członkowskich,
w których znajduje się ich siedziba.

Artykuł 2

1. W drodze odstępstwa od art. 11 rozporządzenia (WE)
nr 2535/2001 podmioty gospodarcze mające siedzibę
w nowych państwach członkowskich mogą ubiegać się
o pozwolenia na przywóz dla kontyngentów, o których
mowa w ust. 1 niniejszego rozporządzenia tylko w państwach
członkowskich, w których znajduje się ich siedziba.

2. Wnioski o pozwolenia są przyjmowane tylko wtedy, gdy
wnioskodawca dołączy do nich następujące dokumenty:

a) dowód, że w 2006 r. wnioskodawca przywiózł lub wywiózł
przynajmniej 25 ton przetworów mlecznych objętych
rozdziałem 04 Nomenklatury Scalonej w przynajmniej czte-
rech oddzielnych operacjach;

b) wszelkie dokumenty i informacje należycie potwierdzające
tożsamość i status wnioskodawcy, w szczególności:

i) dokumenty związane z księgami handlowymi lub zezna-
niami podatkowymi sporządzonymi zgodnie z prawem
krajowym;

ii) numer VAT, jeśli jest przewidziany w prawie krajowym,
oraz;

iii) wpis do rejestru handlowego, jeśli jest przewidziany
w prawie krajowym.
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(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 926/2006 (Dz.U. L 170
z 23.6.2006, str. 8).



3. W przypadku ust. 2 lit. a) rokiem referencyjnym jest rok
2005, jeśli przedmiotowy importer może udowodnić, że
w ciągu 2006 r. nie był w stanie przywieźć lub wywieźć wyma-
ganych ilości przetworów mlecznych wskutek wyjątkowych
okoliczności.

4. Do celów stosowania niniejszego artykułu operacje uszla-
chetniania aktywnego i biernego nie są traktowane jako
przywóz i wywóz.

Artykuł 3

1. Właściwe organy nowych państw członkowskich przesy-
łają Komisji do dnia 20 stycznia 2007 r. wykaz podmiotów
gospodarczych, które złożyły wnioski o pozwolenia na przywóz
dla kontyngentów obejmujących okres od dnia 1 stycznia do
dnia 30 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 1 oraz z warunkami
ustanowionymi w art. 2. Wykazy te są ustalane zgodnie ze
wzorem w załączniku XIV do rozporządzenia (WE)
nr 2535/2001, z wyjątkiem numeru zatwierdzenia.

2. Komisja przesyła wykazy, o których mowa w ust. 1 właś-
ciwym organom pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 4

W drodze odstępstwa od art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 2535/2001 pozwolenia na przywóz wydane dla kontyn-
gentów obejmujących okres od dnia 1 stycznia do dnia 30
czerwca 2007 r. mogą być przekazane wyłącznie osobom
fizycznym lub prawnym zatwierdzonym zgodnie z sekcją 2
tego rozporządzenia oraz osobom fizycznym i prawnym znaj-
dującym się w wykazach, o których mowa w art. 3 niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem
wejścia w życie Traktatu o Pzystąpieniu Bułgarii i Rumunii do
Unii Europejskiej i począwszy od dnia jego obowiązywania.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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