
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 305/2007

z dnia 21 marca 2007 r.

ustanawiające tymczasowe odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2375/2002,
(WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów
składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2007 r. w ramach kontyngentów

taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż i oliwy z oliwek

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 określo-
nych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń-
czenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1
ust. 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),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (3), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 827/68 (4), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia
17 grudnia 1996 r. otwierające i określające zarządzanie
niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na
słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (5) przewiduje
przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków
i wydawania pozwoleń na przywóz słodkich ziemniaków
w ramach kontyngentów 09.4014 i 09.4013, z jednej

strony, i skrobi z manioku w ramach kontyngentu
09.4065, z drugiej strony.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia
27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarzą-
dzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na
pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pocho-
dzącą z państw trzecich (6), (WE) nr 2305/2003 z dnia
29 grudnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym Wspólnoty na przywóz jęcz-
mienia z państw trzecich (7) i (WE) nr 969/2006 z dnia
29 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarzą-
dzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przy-
wozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (8) prze-
widują przepisy szczegółowe dotyczące składania wnio-
sków i wydawania pozwoleń na przywóz pszenicy
zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach kontyn-
gentów 09.4123, 09.4124 i 09.4125, jęczmienia
w ramach kontyngentu 09.4126 i kukurydzy ramach
kontyngentu 09.4131.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia
20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej
z Tunezji (9) przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące
składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz
oliwy z oliwek w ramach kontyngentu 09.4032.

(4) Z uwagi na dni wolne od pracy w 2007 r. należy
odstąpić w niektórych okresach od rozporządzeń (WE)
nr 2402/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003,
(WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu
do terminów składania wniosków o pozwolenia na
przywóz i wydawania tych pozwoleń, w celu zapew-
nienia przestrzegania wielkości przedmiotowych kontyn-
gentów.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią ze wspólnego posiedzenia Komitetu
Zarządzającego ds. Zbóż oraz Komitetu Zarządzającego
ds. Oliwy z Oliwek i Oliwek Stołowych,
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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. 78. Rozporządzenie zmienione

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(4) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97.
(5) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1884/2006 (Dz.U. L 364
z 20.12.2006, str. 44).

(6) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 70).

(7) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006.

(8) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 44. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2022/2006.

(9) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 84.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 2402/96, wnioski o pozwolenia na przywóz słodkich ziem-
niaków w ramach kontyngentów 09.4014 i 09.4013 nie mogą
być składane, w odniesieniu do roku 2007, po dniu
18 grudnia 2007 r.

2. W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 2402/96, pozwolenia na przywóz słodkich ziem-
niaków wnioskowane, w terminach wskazanych w załączniku
I, w ramach kontyngentów 09.4014 i 09.4013, wydawane są
w terminach wskazanych w wymienionym załączniku I,
z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (1).

Artykuł 2

1. W drodze odstępstwa od art. 9 akapit pierwszy rozporzą-
dzenia (WE) nr 2402/96, wnioski o pozwolenia na przywóz
skrobi z manioku w ramach kontyngentu 09.4065 nie mogą
być składane, w odniesieniu do roku 2007, po dniu 18 grudnia
2007 r.

2. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 2402/96, pozwolenia na przywóz skrobi z manioku
wnioskowane, w terminach wskazanych w załączniku II,
w ramach kontyngentu 09.4065, wydawane są w terminach
wskazanych w wymienionym załączniku II, z zastrzeżeniem
środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

1. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 akapit drugi rozpo-
rządzenia (WE) nr 2375/2002, wnioski o pozwolenia na
przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka
w ramach kontyngentów 09.4123, 09.4124 i 09.4125 nie
mogą być składane, w odniesieniu do roku 2007, po dniu
17 grudnia 2007 r.

2. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit drugi rozpo-
rządzenia (WE) nr 2305/2003, wnioski o pozwolenia na
przywóz jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126 nie
mogą być składane, w odniesieniu do roku 2007, po dniu
17 grudnia 2007 r.

3. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozpo-
rządzenia (WE) nr 969/2006, wnioski o pozwolenia na
przywóz kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131 nie
mogą być składane, w odniesieniu do roku 2007, po dniu
17 grudnia 2007 r.

Artykuł 4

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1918/2006, pozwolenia na przywóz oliwy z oliwek, wnio-
skowane w poniedziałek 2 kwietnia lub we wtorek 3 kwietnia
2007 r. w ramach kontyngentu 09.4032, wydane zostają
w piątek 13 kwietnia, z zastrzeżeniem środków przyjętych
zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1301/2006.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.



ZAŁĄCZNIK I

Wydawanie pozwoleń na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4014 i 09.4013
w odniesieniu do niektórych okresów roku 2007

Termin składania wniosków Termin wydania pozwoleń

wtorek 3 kwietnia 2007 r. piątek 13 kwietnia 2007 r.

wtorek 30 października 2007 r. piątek 9 listopada 2007 r.

ZAŁĄCZNIK II

Wydawanie pozwoleń na przywóz skrobi z manioku w ramach kontyngentu 09.4065 w odniesieniu do
niektórych okresów roku 2007

Termin składania wniosków Termin wydania pozwoleń

wtorek 3 kwietnia 2007 r. piątek 13 kwietnia 2007 r.

wtorek 30 października 2007 r. piątek 9 listopada 2007 r.
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