
Komunikat Komisji dotyczący ilości dostępnych w drugim półroczu 2007 r. odnośnie do niektó-
rych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów

otwartych przez Wspólnotę

(2007/C 120/05)

W ramach udzielenia pozwoleń na przywóz na pierwsze półrocze 2007 r. odnośnie do niektórych kontyn-
gentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 (1), wnioski o pozwolenia objęły ilości
mniejsze niż ilości dostępne dla rozpatrywanych produktów. Należy więc wyliczyć dla każdego rozpatrywa-
nego kontyngentu ilość dostępną w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., uwzględniając ilości
nieudzielone, w wyniku Rozporządzenia Komisji (WE) nr 52/2007 (2) (z dnia 23 stycznia 2007 r.określają-
cego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2007 r. o pozwolenia na przywóz
dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporzą-
dzeniem (WE) nr 2535/2001) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 56/2007 (3) (z dnia 24 stycznia 2007 r.
określającego zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z
Nowej Zelandii złożone w pierwszych piętnastu dniach stycznia 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i
09.4182)

Ilości dostępne w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. na drugie półrocze roku przywozu
niektórych kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, są wskazane poniżej.

ZAŁĄCZNIK I.C

Produkty pochodzące z AKP

Numer kontyngentu Ilość (t)

09.4026 1 000

09.4027 1 000

ZAŁĄCZNIK I.D

Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu Ilość (t)

09.4101 2 300

ZAŁĄCZNIK I.E

Produkty pochodzące z Republiki Południowej Afryki

Numer kontyngentu Ilość (t)

09.4151 6 750
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(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2007 (Dz.U. L
114 z 1.5.2007, str. 8).

(2) Dz.U. L 17 z 24.1.2007, str. 5.
(3) Dz.U. L 18 z 25.1.2007, str. 8.



ZAŁĄCZNIK III.A

Masło pochodzące z Nowej Zelandii

Numer kontyngentu Ilość (t)

09.4195 19 156

09.4182 20 640
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