
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 749/2008

z dnia 30 lipca 2008 r.

zmieniające kilka rozporządzeń dotyczących przywozowych kontyngentów taryfowych
w sektorze wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1
w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego
wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi
na przywóz produktów rolnych, podlegającymi syste
mowi pozwoleń na przywóz (2) zawiera pewne przepisy
dotyczące powiadomień przekazywanych Komisji przez
państwa członkowskie. Przepisy rozporządzenia (WE) nr
1301/2006 mają zastosowanie bez uszczerbku dla
dodatkowych warunków lub odstępstw, które mogłyby
być ustanowione w rozporządzeniach sektorowych.
W rozporządzeniach Komisji dotyczących określonych
kontyngentów w sektorze wołowiny i cielęciny należy
ustanowić bardziej szczegółowe przepisy w zakresie
powiadomień dotyczących pozwoleń na przywóz
w tym sektorze. W szczególności aby sprecyzować
obowiązki związane z ostatecznym terminem dostar
czenia powiadomień dotyczących ilości objętych pozwo
leniami na przywóz, należy ustanowić takie obowiązki
dla każdego odnośnego kontyngentu taryfowego i
w związku z tym należy ustanowić odpowiednie odstęp
stwo od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 1301/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić
następujące rozporządzenia:

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2003 z dnia
17 lutego 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz
wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (3),

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 z dnia
8 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz
suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego
ze Szwajcarii (4),

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 z dnia
23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania, przewidzianego w Umowie
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj
carską w sprawie handlu produktami rolnymi,
kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła
o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze
Szwajcarii (5),

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia
11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego
mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN
0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91
(od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca
2008 r.) (6),

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia
16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej
wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia
1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (7),

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia
23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentem taryfowym na przywóz młodych
byków opasowych (8), oraz

— rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia
14 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarzą
dzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz
byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich
i górskich, przeznaczonych do celów innych niż
ubój (9).
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(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149
z 7.6.2008, s. 61).

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

(3) Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 332/2008 (Dz.U. L 102 z 12.4.2008,
s. 17).

(4) Dz.U. L 362 z 9.12.2004, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006,
s. 30; sprostowanie w Dz.U. L 47 z 16.2.2007, s. 21).

(5) Dz.U. L 346 z 29.12.2005, s. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie
nione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006.

(6) Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 26.
(7) Dz.U. L 129 z 17.5.2007, s. 14. Rozporządzenie zmienione rozpo

rządzeniem (WE) nr 98/2008 (Dz.U. L 29 z 2.2.2008, s. 5).
(8) Dz.U. L 132 z 24.5.2007, s. 21.
(9) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 20.



(2) Przywozowy kontyngent taryfowy otwarty rozporządze
niem (WE) nr 2092/2004 zarządza się na podstawie
dokumentów wydanych przez zainteresowany kraj trzeci.
Dlatego konieczne jest uściślenie, że przepisy rozdziału
III rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powinny mieć
zastosowanie do pozwoleń na przywóz wydanych
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2092/2004 bez
uszczerbku dla dodatkowych warunków określonych
w tym rozporządzeniu.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

1) dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Artykuł 9a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie
powiadamiają Komisję:

a) nie później niż dnia 31 sierpnia po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu tary
fowego o ilościach produktów, łącznie
z powiadomieniami o braku wniosków, dla których
wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim okresie
obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego;

b) nie później niż dnia 31 października po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyn
gentu taryfowego o ilościach produktów, łącznie
z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewy
korzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwole
niami na przywóz i odpowiadających różnicy między
ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz
a ilościami, na które wydano te pozwolenia.

2. Nie później niż dnia 31 października po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu
taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do
swobodnego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania
przywozowego kontyngentu taryfowego.

Jednakże, począwszy od okresu obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu
1 lipca 2009 r., państwa członkowskie przekazują Komisji
szczegółowe informacje na temat ilości produktów wprowa
dzonych do swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2009 r.
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2
akapit pierwszy niniejszego artykułu, są dokonywane
zgodnie z załącznikami IV, V i VI do niniejszego rozporzą
dzenia z zastosowaniem kategorii produktów określonych
w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr
382/2008 (*).

___________
(*) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”;

2) dodaje się nowe załączniki IV, V i VI, których treść zawiera
załącznik I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 2092/2004 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

1) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje
się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (*),
rozdziału III rozporządzenia Komisji (WE) nr
1301/2006 (**) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
382/2008 (***).
___________
(*) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.
(**) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.
(***) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”;

2) dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Artykuł 7a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie
powiadamiają Komisję:

a) nie później niż dnia 28 lutego po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu tary
fowego o ilościach produktów, łącznie
z powiadomieniami o braku wniosków, dla których
wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim okresie
obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego;
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b) nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu tary
fowego o ilościach produktów, łącznie
z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewy
korzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwole
niami na przywóz i odpowiadających różnicy między
ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz
a ilościami, na które wydano te pozwolenia.

2. Nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu
taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do
swobodnego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania
przywozowego kontyngentu taryfowego.

Jednakże, począwszy od okresu obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu
1 stycznia 2009 r., państwa członkowskie przekazują
Komisji szczegółowe informacje na temat ilości produktów
wprowadzonych do swobodnego obrotu od dnia 1 stycznia
2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr
1301/2006.

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2
akapit pierwszy niniejszego artykułu, są dokonywane
zgodnie z załącznikami IV, V i VI do niniejszego rozporzą
dzenia z zastosowaniem kategorii produktów określonych
w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.”;

3) dodaje się nowe załączniki IV, V i VI, których treść zawiera
załącznik II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005 dodaje się art. 8a
w brzmieniu:

„Artykuł 8a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi roz
porządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powia
damiają Komisję:

a) nie później niż dnia 28 lutego po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo
wego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami
o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na
przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego;

b) nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo
wego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami
o braku wniosków, objętych niewykorzystanymi lub wyko
rzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz
i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na
odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które
wydano te pozwolenia.

2. Nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego
państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach
produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobodnego obrotu
w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyn
gentu taryfowego.

Jednakże, począwszy od okresu obowiązywania przywozowego
kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu 1 stycznia
2009 r., państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe
informacje na temat ilości produktów wprowadzonych do
swobodnego obrotu od dnia 1 stycznia 2009 r. zgodnie
z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

3. W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2
akapit pierwszy niniejszego artykułu, ilości wyraża się
w sztukach oraz dla kategorii produktów określonych
w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr
382/2008 (*).
___________
(*) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”.

Artykuł 4

W rozporządzeniu (WE) nr 529/2007 dodaje się art. 8a
w brzmieniu:

„Artykuł 8a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi roz
porządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powia
damiają Komisję:

a) nie później niż dziesiątego dnia każdego miesiąca o ilościach
produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków,
dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim
miesiącu;

b) nie później niż dnia 31 października 2008 r. o ilościach
produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków,
objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo
pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy
między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na
przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia.

2. Nie później niż dnia 31 października 2008 r. państwa
członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów
rzeczywiście dopuszczonych do swobodnego obrotu
w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyn
gentu taryfowego.

3. W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniej
szego artykułu, ilości wyraża się w kilogramach masy produktu
oraz dla kategorii produktów określonych w załączniku V do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2008 (*).

___________
(*) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”.
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Artykuł 5

W rozporządzeniu (WE) nr 545/2007 dodaje się art. 11a
w brzmieniu:

„Artykuł 11a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi roz
porządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powia
damiają Komisję:

a) nie później niż dziesiątego dnia każdego miesiąca o ilościach
produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków,
dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim
miesiącu;

b) nie później niż dnia 31 października 2008 r. o ilościach
produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków,
objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo
pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy
między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na
przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia.

2. Nie później niż dnia 31 października 2008 r. państwa
członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów
rzeczywiście dopuszczonych do swobodnego obrotu
w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyn
gentu taryfowego.

3. W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniej
szego artykułu, ilości wyraża się w kilogramach masy produktu,
dla numeru porządkowego oraz dla kategorii produktów okreś
lonych w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr
382/2008 (*).
___________
(*) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”.

Artykuł 6

W rozporządzeniu (WE) nr 558/2007 dodaje się art. 9a
w brzmieniu:

„Artykuł 9a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi roz
porządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powia
damiają Komisję:

a) nie później niż dnia 31 sierpnia po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo
wego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami
o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na
przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego;

b) nie później niż dnia 31 października po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu

taryfowego o ilościach produktów, łącznie
z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewyko
rzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na
przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisa
nymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na
które wydano te pozwolenia.

2. Nie później niż dnia 31 października po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu
taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobod
nego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego.

Jednakże, począwszy od okresu obowiązywania przywozowego
kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu 1 lipca
2009 r., państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe
informacje na temat ilości produktów wprowadzonych do
swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2009 r. zgodnie z art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

3. W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2
akapit pierwszy niniejszego artykułu, ilości wyraża się
w sztukach oraz dla kategorii produktów określonych
w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr
382/2008 (*).

___________
(*) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”.

Artykuł 7

W rozporządzeniu (WE) nr 659/2007 dodaje się art. 10a
w brzmieniu:

„Artykuł 10a

1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi roz
porządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powia
damiają Komisję:

a) nie później niż dnia 31 sierpnia po zakończeniu każdego
okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo
wego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami
o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na
przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego;

b) nie później niż dnia 31 października po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu
taryfowego o ilościach produktów, łącznie
z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewyko
rzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na
przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisa
nymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na
które wydano te pozwolenia.
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2. Nie później niż dnia 31 października po zakończeniu
każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu
taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobod
nego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego.

Jednakże, począwszy od okresu obowiązywania przywozowego
kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu 1 lipca
2009 r., państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe
informacje na temat ilości produktów wprowadzonych do
swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2009 r. zgodnie z art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

3. W powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2
akapit pierwszy niniejszego artykułu, ilości wyraża się
w sztukach oraz dla kategorii produktów określonych
w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr
382/2008 (*).

___________
(*) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.”.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 30 lipca 2008 r..

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IV

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (wydanych) – rozporządzenie (WE) nr 297/2003

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................

Zastosowanie art. 9a rozporządzenia (WE) nr 297/2003

Ilości produktów, dla których zostały wydane pozwolenia na przywóz

Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Nr porządkowy Kategoria lub kategorie produktów (1) Ilość
(kilogramy masy produktu)

09.4181

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK V

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (ilości niewykorzystane) – rozporządzenie (WE) nr 297/2003

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................

Zastosowanie art. 9a rozporządzenia (WE) nr 297/2003

Ilości produktów, dla których pozwolenia na przywóz nie zostały wykorzystane

Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Nr porządkowy Kategoria lub kategorie produktów (1) Ilości niewykorzystane
(kilogramy masy produktu)

09.4181

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK VI

Powiadomienie o ilościach produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE)
nr 297/2003

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................

Zastosowanie art. 9a rozporządzenia (WE) nr 297/2003

Ilości produktów wprowadzone do swobodnego obrotu:

Od: ........................................... do: ........................................... (okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego).

Nr porządkowy Kategoria lub kategorie produktów (1) Ilości wprowadzone do swobodnego obrotu
(kilogramy masy produktu)

09.4181

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.”
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ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (wydanych) – rozporządzenie (WE) nr 2092/2004

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................

Zastosowanie art. 7a rozporządzenia (WE) nr 2092/2004

Ilości produktów, dla których zostały wydane pozwolenia na przywóz

Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Nr porządkowy Kategoria lub kategorie produktów (1) Ilość
(kilogramy masy produktu)

09.4202

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK V

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (ilości niewykorzystane) – rozporządzenie (WE) nr 2092/2004

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................

Zastosowanie art. 7a rozporządzenia (WE) nr 2092/2004

Ilości produktów, dla których pozwolenia na przywóz nie zostały wykorzystane

Od: ......................................................................................................... do: .........................................................................................................

Nr porządkowy Kategoria lub kategorie produktów (1) Ilości niewykorzystane
(kilogramy masy produktu)

09.4202

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK VI

Powiadomienie o ilościach produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE)
nr 2092/2004

Państwo członkowskie: ........................................................................................................................................................................................

Zastosowanie art. 7a rozporządzenia (WE) nr 2092/2004

Ilości produktów wprowadzone do swobodnego obrotu:

Od: ........................................... do: ........................................... (okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego).

Nr porządkowy Kategoria lub kategorie produktów (1) Ilości wprowadzone do swobodnego obrotu
(kilogramy masy produktu)

09.4202

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.”
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