
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2007

z dnia 27 lutego 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002
w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych
w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów

i Pacyfiku (państw AKP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastoso-
wanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych
w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących
z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (1),
w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 (2) otwiera
na zasadzie wieloletniej dla okresów od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia kontyngent na przywóz niektórych
produktów w sektorze wołowiny i cielęciny pochodzą-
cych z państw AKP. Produkty kwalifikujące się do przy-
wozu w ramach tego kontyngentu są wymienione
w załączniku I do wymienionego rozporządzenia.

(2) Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiają-
cego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfo-
wymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi
systemowi pozwoleń na przywóz (3) stanowi, że wnio-
skodawcy ubiegający się o pozwolenie na przywóz skła-
dają nie więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na
przywóz w odniesieniu do danego numeru porządko-
wego kontyngentu na dany okres lub podokres obowią-
zywania przywozowego kontyngentu taryfowego.
Ponadto art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1445/95
z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania
pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny
i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr
2377/80 (4) stanowi, że bez uszczerbku dla bardziej
szczegółowych przepisów, wnioski o udzielenie pozwo-
lenia składane są na produkty jednej pozycji Nomenkla-
tury Scalonej lub jednej z grup pozycji Nomenklatury
Scalonej, wymienionych w załączniku I do wymienio-
nego rozporządzenia. Mając na uwadze szeroki zakres
produktów, które mogą być przywożone w ramach
rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioskodawcy
powinni móc podzielić swój jednolity wniosek

w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyn-
gentu według kodów CN lub ich grup.

(3) Do celów statystycznych pozwolenia wydane na mocy
rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 powinny określać
ilości dla każdego kodu CN lub ich grupy.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2247/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Wołowego i Cielęcego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2247/2003 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1445/95, wnioski złożone w odniesieniu do jednego
numeru porządkowego kontyngentu mogą dotyczyć jednego
lub wielu produktów objętych kodami CN lub ich grupami
wymienionymi w załączniku I do wymienionego rozporzą-
dzenia. W przypadku gdy wnioski dotyczą wielu kodów CN,
określa się odpowiednie ilości, o które się wnioskuje
w odniesieniu do każdego kodu CN lub ich grupy. We
wszystkich przypadkach wszystkie kody CN i ich opisy
powinny być wpisane odpowiednio w rubryce 16 i 15 wnio-
sków o pozwolenia i pozwoleń.”;

2) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Każde wydane pozwolenie określa ilości odpowiednie dla
każdego kodu CN lub ich grupy.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.
(2) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408
z 30.12.2006, str. 30). Sprostowanie w Dz.U. L 47 z 16.2.2007,
str. 21.

(3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.
(4) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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