
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2019/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające
kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18
czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych
na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia
negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1,

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r.
dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych
z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT (2), w szczególności jej
art. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
ryżu (3), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i 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 (4) ma zastosowanie do pozwoleń na
przywóz w okresach obowiązywania kontyngentów tary-
fowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 przyjmuje
w szczególności zasady dotyczące wniosków
o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców
oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza
okres ważności pozwoleń na przywóz do ostatniego dnia
okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego i stosuje
się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających
i odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektoro-
wych.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia
28 października 1996 r. otwierające i ustalające zarzą-
dzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty
kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spoży-
wczych objętych kodem CN 1901 10 (5), rozporządzenie
Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwie-

rające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu
i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu
nimi (6) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005
z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na
przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (7)
zawierają przepisy, które odbiegają od wspólnych zasad
ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1301/2006
lub są takie same. Należy zatem dostosować wymienione
rozporządzenia w celu usunięcia rozbieżnych lub zbęd-
nych zasad, uściślenia numerów porządkowych każdego
kontyngentu i podkontyngentu oraz ponownego okreś-
lenia szczegółowych zasad mających zastosowanie
w szczególności do sporządzania wniosków
o pozwolenia, ich wydawania, okresu ich ważności
i przekazywania informacji do Komisji.

(4) W celu ujednolicenia i uproszczenia wymienionych
rozporządzeń, należy skreślić przepisy już przewidziane
w horyzontalnych i sektorowych rozporządzeniach
wykonawczych, tzn. – poza rozporządzeniem (WE) nr
1301/2006 – w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu
pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw
o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów
rolnych (8) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającym specjalne
szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na
przywóz i wywóz zbóż i ryżu (9), oraz skreślić przepisy,
które nie mają już zastosowania.

(5) W celu uproszczenia, ilości mniejsze niż 20 ton
przydzielone w wyniku zastosowania współczynnika
przydziału powinny być zarządzane w sposób jednolity
na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE)
nr 327/98 i (WE) nr 955/2005.

(6) W trosce o lepsze zarządzanie kontyngentami taryfo-
wymi otworzonymi na mocy rozporządzeń (WE) nr
2058/96 i (WE) nr 955/2005, należy nadal umożliwiać
podmiotom składanie więcej niż jednego wniosku
o pozwolenie na okres obowiązywania kontyngentu tary-
fowego i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Poza tym
w celu poprawy kontroli obu tych kontyngentów oraz
ujednolicenia i uproszczenia zarządzania nimi, wnioski
o pozwolenie powinny być składane raz w tygodniu.
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(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(2) Dz.U. L 122 z 22.5.1996, str. 15.
(3) 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).

(4) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.
(5) Dz.U. L 276 z 29.10.1996, str.7. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005,
str. 18).

(6) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 965/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006,
str. 12).

(7) Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 5.
(8) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71
z 10.3.2006, str. 7).

(9) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 945/2006 (Dz.U. L 173
z 27.6.2006, str. 12).



(7) Należność celna mająca zastosowanie do przywozu ryżu
łamanego jest ustalona w art. 11d rozporządzenia (WE)
nr 1785/2003, dlatego nie należy już zamieszczać
odesłania do Nomenklatury Scalonej i należy
w związku z tym odpowiednio zmienić rozporządzenie
(WE) nr 2058/96.

(8) W przypadku kontyngentów otwartych na mocy rozpo-
rządzenia (WE) nr 327/98 zarządzanych na podstawie
świadectwa wywozowego, należy nadal umożliwiać
podmiotom gospodarczym posiadającym więcej niż
jedno świadectwo wywozowe składanie więcej niż
jednego wniosku o pozwolenie na przywóz na dany
podokres obowiązywania kontyngentu taryfowego
i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 w celu zapewnienia
kontroli dostosowanych do takiego przywozu. Należy
również wyrównać wysokość zabezpieczenia dotyczą-
cego pozwoleń na przywóz ryżu łuskanego, przewidzia-
nego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 327/98,
w stosunku do wysokości zabezpieczenia przewidzianego
w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003.

(9) W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 955/2005,
należy określić odesłania do rozporządzenia (WE) nr
1785/2003 i sprecyzować, że okres ważności pozwo-
lenia na przywóz liczy się od daty faktycznego wydania
pozwolenia.

(10) Przepisy te powinny mieć zastosowanie od dnia 1
stycznia 2007 r., czyli od daty od której mają zastoso-
wanie środki przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr
1301/2006.

(11) Jednak okres składania pierwszych wniosków, o których
mowa w rozporządzeniach (WE) nr 2058/96 i (WE) nr
955/2005 rozpoczyna się w 2007 r. w dniu świą-
tecznym, należy zatem przewidzieć, że podmioty mogą
składać pierwsze wnioski dopiero począwszy od pierw-
szego dnia roboczego w 2007 r. i że pierwszy okres
składania wniosków kończy się najpóźniej
w poniedziałek 8 stycznia 2007 r. Należy również
określić, że wnioski o pozwolenia na przywóz dotyczące
pierwszego okresu składania wniosków muszą być prze-
kazane Komisji najpóźniej do poniedziałku 8 stycznia
2007 r.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2058/96 wprowadza się następujące
zmiany:

1) W art. 1 dodaje się akapity drugi i trzeci w brzmieniu:

„Kontyngent ten ma numer porządkowy 09.4079.

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (*), (WE) nr
1342/2003 (**) i (WE) nr 1301/2006 (***) stosuje się, o ile
niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.
___________
(*) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.
(**) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12.
(***) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”

2) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się
u właściwych władz państw członkowskich, najpóźniej
w każdy poniedziałek o godz. 13.00 czasu obowiązują-
cego w Brukseli. Jednakże w 2007 r. okres składania
pierwszych wniosków rozpoczyna się dopiero pierwszego
dnia roboczego 2007 r. i kończy się najpóźniej dnia
8 stycznia 2007 r., a pierwszy poniedziałek właściwy
dla przekazania Komisji wniosków o pozwolenia na
przywóz przypada zgodnie z art. 4 lit. a) na dzień
8 stycznia 2007 r.”

b) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1301/2006, wnioskodawca może złożyć
więcej niż jeden wniosek o pozwolenie w okresie
obowiązywania kontyngentu taryfowego. Wnioskodawca
może jednak złożyć w tygodniu tylko jeden wniosek
o pozwolenie.”

3) Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 3

1. Jeżeli ilości, o które wystąpiono w przeciągu tygodnia
przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, najpóź-
niej czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego dnia
składania wniosków na określony tydzień Komisja ustala
współczynnik przydziału dla ilości, o które w tym czasie
wystąpiono, odrzuca wnioski składane w następnych tygod-
niach oraz przerywa wydawanie pozwoleń na przywóz do
końca danego roku.

Jeżeli współczynnik przydziału, o którym mowa w akapicie
pierwszym umożliwia otrzymanie jednej lub więcej ilości
mniejszych niż 20 ton na wniosek, państwo członkowskie
rozdziela sumę tych ilości poprzez rozlosowanie między
podmioty gospodarcze po 20 ton w partii, powiększonej
o pozostającą ilość rozdzieloną równo pomiędzy 20-tonowe
partie. Jednakże w przypadku, gdy zsumowanie ilości mniej-
szych niż 20 ton uniemożliwiłoby otrzymanie jednej
20-tonowej partii, pozostająca ilość jest przez państwo
członkowskie równo rozdzielana między podmioty gospo-
darcze, które złożyły wnioski na ilość równą lub większą niż
20 ton.
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Jeżeli w wyniku zastosowania akapitu drugiego ilość, na
którą musi być wydane pozwolenie jest mniejsza niż 20
ton, wniosek o pozwolenie może być przez podmiot gospo-
darczy wycofany w terminie dwóch dni roboczych od daty
wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współczynnik
przydziału.

2. Pozwolenie na przywóz jest wydawane ósmego dnia
roboczego następującego po upływie terminu zgłaszania do
Komisji wniosków o pozwolenie na przywóz, o którym
mowa w art. 4 lit. a).”

4) Artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro-
niczną następujące informacje:

a) w ostatnim dniu składania wniosków o pozwolenie,
najpóźniej o godz. 18 czasu obowiązującego
w Brukseli, informacje dotyczące wniosków
o pozwolenie na przywóz, o których mowa w art. 11
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006,
z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN i kraj pocho-
dzenia ilości objętych tymi wnioskami;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu
pozwoleń na przywóz, informacje dotyczące wydanych
pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocy-
frowe kody CN i kraj pochodzenia ilości, na które zostały
wydane pozwolenia na przywóz;

c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca, całkowite
ilości faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu
w ramach tego kontyngentu w miesiącu poprzedzającym
przedostatni miesiąc, z podziałem na ośmiocyfrowe kody
CN i kraj pochodzenia. Jeżeli w tym okresie wprowa-
dzenie do swobodnego obrotu nie miało miejsca, należy
przesłać informację »nie dotyczy«.”

5) W art. 5 ust. 1 lit. b) określenie „określony w Nomenklaturze
Scalonej” zastępuje się określeniem „określony w art. 11d
rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 (*).

___________
(*) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.”

6) W art. 6 skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 327/1998 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) W art. 1 ust. 1:

a) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„Wspomniane całkowite przywozowe kontyngenty tary-
fowe są podzielone na przywozowe kontyngenty tary-
fowe według kraju pochodzenia i rozłożone na kilka
podokresów zgodnie z załącznikiem IX.”

b) dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

„Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (*), (WE)
nr 1342/2003 (**) i (WE) nr 1301/2006 (***) stosuje
się, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

___________
(*) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.
(**) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12.
(***) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”

2) Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

W przypadku ilości objętych pozwoleniami na przywóz
wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa
w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i e) w odniesieniu do podokresu
obejmującego wrzesień, można składać wnioski
o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do podokresu
obejmującego październik odnośnie do wszystkich krajów
pochodzenia objętych całkowitym przywozowym kontyn-
gentem taryfowym.”

3) W art. 3 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

„Świadectwa wywozowe wydane w ramach przywozowych
kontyngentów taryfowych przewidzianych w art. 1 ust. 1
są ważne tylko w danym okresie obowiązywania kontyn-
gentu taryfowego.”

4) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wnioski o pozwolenie składa się w ciągu dzie-
sięciu pierwszych dni roboczych pierwszego miesiąca
każdego podokresu.”

b) w ust. 2 skreśla się akapit drugi.

c) w ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Pozwolenia są ważne tylko w odniesieniu do
produktów pochodzących z państwa wymienionego
w polu 8.”
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d) ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1301/2006, w ramach kontyngentów
taryfowych objętych wnioskami o pozwolenie na
przywóz, o których mowa w art. 3 akapit pierwszy
niniejszego rozporządzenia, wnioskodawcy mogą
składać kilka wniosków w odniesieniu do danego
numeru porządkowego kontyngentu na dany podokres
obowiązywania kontyngentu przywozowego.”

5) Artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5

Współczynnik przydziału, o którym mowa w art. 7 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 określany jest przez
Komisję w ciągu dziesięciu dni roboczych od ostatniego
dnia okresu przewidzianego na powiadomienie, o którym
mowa w art. 8 lit. a) niniejszego rozporządzenia. W tym
samym czasie Komisja określa ilości dostępne w kolejnym
podokresie oraz, w stosownym przypadku, w dodatkowym
podokresie obejmującym październik.

Jeżeli współczynnik przydziału, o którym mowa w akapicie
pierwszym umożliwia otrzymanie jednej lub więcej ilości
mniejszych niż 20 ton na wniosek, państwo członkowskie
rozdziela sumę tych ilości poprzez rozlosowanie między
podmioty gospodarcze po 20 ton w partii, powiększonej
o pozostającą ilość rozdzieloną równo pomiędzy
20-tonowe partie. Jednakże w przypadku, gdy zsumowanie
ilości mniejszych niż 20 ton uniemożliwiłoby otrzymanie
jednej 20-tonowej partii, pozostająca ilość jest przez
państwo członkowskie równo rozdzielana między
podmioty gospodarcze, które złożyły wnioski na ilość
równą lub większą niż 20 ton.

Jeżeli w wyniku zastosowania akapitu drugiego ilość, na
którą musi być wydane pozwolenie jest mniejsza niż 20
ton, wniosek o pozwolenie może być przez podmiot
gospodarczy wycofany w terminie dwóch dni roboczych
od daty wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współ-
czynnik przydziału.”

6) Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 6

W terminie trzech dni roboczych od dnia opublikowania
decyzji Komisji określającej ilości dostępne, przewidzianej
w art. 5, wydawane są pozwolenia na przywóz
w odniesieniu do ilości wynikających z zastosowania
art. 5.”

7) W art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ust. 3.

b) w ust. 4 skreśla się akapit drugi.

8) Artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro-
niczną następujące informacje:

a) najpóźniej drugiego dnia roboczego następującego po
ostatnim dniu składania wniosków o pozwolenie,
o godz. 18 czasu obowiązującego w Brukseli, infor-
macje dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz,
o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe
kody CN i kraj pochodzenia ilości objętych tymi wnio-
skami, określając numer pozwolenia na przywóz oraz
numer świadectwa wywozowego, jeśli takie świadectwo
jest wymagane;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu
pozwoleń na przywóz, informacje dotyczące wniosków
o pozwolenie na przywóz, o których mowa w art. 11
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006,
z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN i kraj pocho-
dzenia ilości, na które zostały wydane pozwolenia na
przywóz oraz ilości objęte wnioskami o pozwolenie
wycofanymi zgodnie z art. 5 akapit trzeci;

c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca, całkowite
ilości faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu
w ramach tego kontyngentu w miesiącu poprzedza-
jącym przedostatni miesiąc, z podziałem na ośmiocy-
frowe kody CN i kraj pochodzenia, podając informacje
dotyczące opakowania w przypadku opakowań o wadze
niższej lub równej 5 kg. Jeżeli wprowadzenie do
swobodnego obrotu nie miało miejsca w tym okresie,
należy przesłać informację »nie dotyczy«.”

9) Skreśla się art. 10.

10) Skreśla się załącznik III.

11) W załączniku IX określenie „transza” zastępuje się określe-
niem „podokres”.

12) Skreśla się załącznik X.

Artykuł 3

W rozporządzeniu (WE) nr 955/2005 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) W art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie pierwszym, określenie „zgodnie z art. 11
rozporządzenia (WE) nr 1785/2003” zastępuje się okreś-
leniem „zgodnie z art. 11, 11a, 11c i 11d rozporządzenia
(WE) nr 1785/2003”.
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b) skreśla się ust. 2.

c) dodaje się akapit czwarty w brzmieniu:

„Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000, (WE)
nr 1342/2003 i (WE) nr 1301/2006 (*) stosuje się,
o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

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

2) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ust. 2.

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1301/2006, wnioskodawca może złożyć
więcej niż jeden wniosek o pozwolenie w okresie
obowiązywania kontyngentu. Wnioskodawca może
jednak złożyć w tygodniu tylko jeden wniosek
o pozwolenie na ośmiocyfrowy kod CN.”

3) W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ust. 2.

b) w ust. 3 określenie „zgodnie z art. 11 rozporządzenia
(WE) nr 1785/2003” zastępuje się określeniem „zgodnie
z art. 11, 11a, 11c i 11d rozporządzenia (WE)
nr 1785/2003”.

4) Artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4

1. Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się
u właściwych władz państw członkowskich, najpóźniej
w każdy poniedziałek o godz. 13 czasu obowiązującego
w Brukseli.

Jednak w 2007 r. okres składania pierwszych wniosków
rozpoczyna się dopiero pierwszego dnia roboczego
2007 r. i kończy się najpóźniej dnia 8 stycznia 2007 r.,
a pierwszy poniedziałek właściwy dla przekazania Komisji
wniosków o pozwolenia na przywóz przypada zgodnie
z art. 5 lit. a) na dzień 8 stycznia 2007 r.

2. Pozwolenie na przywóz wydaje się ósmego dnia robo-
czego po upływie ostatniego dnia składania wniosków, o ile
nie osiągnięto ilości przewidzianej w art. 1.

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1342/2003 pozwolenie na przywóz jest ważne do końca
następnego miesiąca po jego faktycznym wydaniu.

3. Jeżeli ilości, o które wystąpiono w przeciągu tygodnia
przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu przewi-
dzianego w art. 1, najpóźniej czwartego dnia roboczego po
upływie ostatniego dnia składania wniosków na określony
tydzień, Komisja ustala współczynnik przydziału dla ilości,
o które w tym czasie wystąpiono, odrzuca wnioski składane
w następnych tygodniach oraz przerywa wydawanie
pozwoleń na przywóz do końca danego roku.

4. Jeżeli współczynnik przydziału, o którym mowa w ust.
3 umożliwia otrzymanie jednej lub więcej ilości mniejszych
niż 20 ton na wniosek, państwo członkowskie rozdziela
sumę tych ilości poprzez rozlosowanie między podmioty
gospodarcze po 20 ton w partii, powiększonej
o pozostającą ilość rozdzieloną równo pomiędzy 20-tonowe
partie. Jednakże w przypadku, gdy zsumowanie ilości mniej-
szych niż 20 ton uniemożliwiłoby otrzymanie jednej 20-
tonowej partii, pozostająca ilość jest przez państwo człon-
kowskie równo rozdzielana między podmioty gospodarcze,
które złożyły wnioski na ilość równą lub większą niż 20
ton.

Jeżeli w wyniku zastosowania akapitu pierwszego ilość, na
którą musi być wydane pozwolenie jest mniejsza niż 20 ton,
wniosek o pozwolenie może być przez podmiot gospo-
darczy wycofany w terminie dwóch dni roboczych od daty
wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współczynnik
przydziału.”

5) Artykuł 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5

Państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektro-
niczną następujące informacje:

a) w ostatnim dniu składania wniosków o pozwolenie,
najpóźniej o godz. 18 czasu obowiązującego
w Brukseli, informacje dotyczące wniosków
o pozwolenia na przywóz, o których mowa w art. 11
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006,
z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN ilości objętych
tymi wnioskami;

b) najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu
pozwoleń na przywóz, informacje dotyczące wydanych
pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocy-
frowe kody CN ilości, na które zostały wydane pozwo-
lenia na przywóz;
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c) najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca, całkowite ilości faktycznie wprowadzone do swobod-
nego obrotu w ramach tego kontyngentu w miesiącu poprzedzającym przedostatni miesiąc,
z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN. Jeżeli w tym okresie wprowadzenie do swobodnego obrotu
nie miało miejsca, należy przesłać informację »nie dotyczy«.”

6) Skreśla się art. 6.

Artykuł 4

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 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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