
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 869/2007

z dnia 23 lipca 2007 r.

dotyczące zwalniania zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do przywozu w ramach pewnych
przywozowych kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny w związku z przystąpieniem

Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do dnia 31 grudnia 2006 r. przywóz do Wspólnoty
pewnych sztuk żywego bydła w ramach przywozowych
kontyngentów taryfowych otwartych dla Bułgarii
i Rumunii na zasadzie wieloletniej rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1217/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania kontyn-
gentu taryfowego na niektóre sztuki żywego bydła
pochodzącego z Bułgarii, przewidzianego w decyzji
Rady 2003/286/WE (1) oraz rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1241/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawia-
jącym szczegółowe zasady stosowania kontyngentu tary-
fowego na niektóre sztuki żywego bydła pochodzącego
z Rumunii, przewidzianego w decyzji Rady
2003/18/WE (2) podlegał przyznawaniu uprawnień przy-
wozowych zarządzanych poprzez pozwolenia na
przywóz. Od dnia 1 stycznia 2007 r. te pozwolenia na
przywóz nie mogą już być stosowane w handlu.

(2) Niektóre pozwolenia na przywóz przyznane w lipcu
2006 r. i ważne do dnia 30 czerwca 2007 r. zostały
wykorzystane częściowo lub nie zostały wykorzystane
wcale. Niedotrzymanie zobowiązań podjętych
w związku z tymi uprawnieniami do przywozu powinno
pociągać za sobą utratę wpłaconego zabezpieczenia.
W związku z tym, że zobowiązania te stały się bezprzed-
miotowe po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE,
należy przyjąć środek pozwalający na zwolnienie złożo-
nych zabezpieczeń związanych z uprawnieniami do
przywozu w ramach tych przywozowych kontyngentów

taryfowych, wchodzący w życie z dniem przystąpienia
tych dwóch państw.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Na wniosek zainteresowanych stron zabezpieczenia zwią-
zane z uprawnieniami do przywozu złożone zgodnie z art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1217/2005 oraz art. 5 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1241/2005 są zwalniane pod następu-
jącym warunkami:

a) wnioskodawca wystąpił o uprawnienia do przywozu
i otrzymał je w ramach kontyngentu:

i) określonego w art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1217/2005; lub

ii) określonego w art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1241/2005;

b) do dnia 1 stycznia 2007 r. uprawnienia do przywozu
zostały wykorzystane tylko częściowo lub nie zostały wyko-
rzystane wcale.

2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, są zwalniane
proporcjonalnie do uprawnień do przywozu, których nie wyko-
rzystano do dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 33. Rozporządzenie uchylone rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006,
str. 26).

(2) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 38. Rozporządzenie uchylone rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1965/2006.


