
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 110/2007

z dnia 5 lutego 2007 r.

ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla
kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr

704/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. dotyczące wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2006
z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie otwierania i administro-
wania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego
objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem
0206 29 91 (od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.) (2),
w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 704/2006 ustalił na 53 000
ton kwotę taryfową, na jaką operatorzy Wspólnoty mogą
składać wnioski o prawa przywozowe, opierając się na ilości
wołowiny objętej kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub

0206 29 91 przywożonej przez niego samego lub w jego
imieniu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami celnymi,
między 1 maja 2005 r. a 30 kwietnia 2006 r. Z uwagi na
to, że wnioski o prawa przywozowe przekraczają dostępną
ilość, należy ustalić współczynnik redukcji, zgodnie
z przepisami art. 5 rozporządzenia (WE) nr 704/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każdy wniosek o prawa przywozowe złożony w styczniu
2007 r. zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 704/2006 uwzględnia się do wysokości 4,743334 %
wnioskowanych praw przywozowych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328
z 31.10.2004, str. 67).

(2) Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 8.


