
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 567/2007

z dnia 24 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2003 (2) otwiera
i ustala zarządzanie wieloletnim kontyngentem tary-
fowym na przywóz niektórych produktów wołowych
i cielęcych.

(2) 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 (3) ma zastosowanie do pozwoleń na
przywóz w okresach obowiązywania przywozowych
kontyngentów taryfowych rozpoczynających się w dniu
1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie to ogranicza okres
ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowią-
zywania przywozowych kontyngentów taryfowych.
W odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydanych
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 297/2003, bez
uszczerbku dla dodatkowych warunków ustanowionych
w wymienionym rozporządzeniu, od dnia 1 lipca
2007 r. mają zastosowanie przepisy rozdziału III rozpo-
rządzenia (WE) nr 1301/2006. W odpowiednich przy-
padkach należy dostosować przepisy rozporządzenia
(WE) nr 297/2003 do rozporządzenia (WE)
nr 1301/2006.

(3) Niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 297/2003
dotyczące okresu obowiązywania przywozowych kontyn-
gentów taryfowych w przeszłości nie są aktualne. W celu
zapewnienia jasności przepisy te powinny zostać skre-
ślone.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 297/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny
i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 297/2003 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 1 skreśla się ust. 2;

2) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastoso-
wanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 1445/95,
rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 oraz rozdziału III
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (*).
___________
(*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”;

3) w art. 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenie na przywóz zobowiązuje do przywozu
z określonego kraju. W rubryce 8 wniosku o pozwolenie
i pozwolenia należy podać kraj pochodzenia oraz krzyży-
kiem zaznaczyć rubrykę »tak«.”;

4) w art. 4 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Właściwym organom danego państwa członkowskiego
(zwanym dalej »właściwymi organami«) przedkłada się
oryginał świadectwa pochodzenia oraz jego poświadczoną
kopię w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie
pozwolenia na przywóz, z którym związane jest świadectwo
pochodzenia.”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 43 z 18.2.2003, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408
z 30.12.2006, str. 26).

(3) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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