
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1181/2008

z dnia 28 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych

państw trzecich

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
i art. 148 w związku z jego art. 4,

uwzględniając decyzję Rady 2007/360/WE z dnia 29 maja
2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnio
nych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną
Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską
a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego
w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994),
dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego (2),
w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
616/2007 (3) przewiduje wniesienie zabezpieczenia
w wysokości 50 EUR na 100 kg przy składaniu wnios
ków o pozwolenie na przywóz.

(2) Ze względu na nowe warunki dotyczące przywozu
produktów pochodzących z Brazylii kwotę zabezpie
czenia dotyczącą pozwolenia należy ustalić na odpo
wiednim poziomie zapewniającym właściwe zarządzanie
kontyngentami taryfowymi i zapewniającym podmiotom
gospodarczym zadowalający dostęp do tych kontyn
gentów.

(3) Ze względu na obniżenie kwoty zabezpieczenia, a także
w celu zapewnienia właściwego zarządzania, należy
zwiększyć maksymalną ilość, o którą każdy podmiot
gospodarczy może wystąpić z wnioskiem w ramach
kontyngentów z grupy nr 1.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 616/2007.

(5) Biorąc pod uwagę, że okres składania wniosków
w odniesieniu do następnego podokresu rozpoczyna się
dnia 1 grudnia 2008 r. konieczne jest, aby niniejsze
rozporządzenie zaczęło obowiązywać od wspomnianej
daty.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otrzymuje
brzmienie:

„5. Wnioski o pozwolenie muszą dotyczyć co najmniej
100 ton, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnych
w ramach danego kontyngentu w ustalonym okresie lub
podokresie. Jednakże dla grup nr 2 i 3 wniosek
o pozwolenie dotyczy maksymalnie 5 % ilości dostępnych
w ramach danego kontyngentu w ustalonym podokresie.

Dla grup nr 3, 6 i 8 minimalna dopuszczalna ilość
w odniesieniu do wniosków o pozwolenie wynosi 10 ton.”

Artykuł 2

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otrzymuje
brzmienie:

„2. Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz
wnosi się zabezpieczenie w wysokości 50 EUR na 100 kg.

Jednakże w przypadku wniosków o pozwolenie dotyczących
grup nr 1, 4 i 7 kwota zabezpieczenia wynosi 10 EUR na
100 kg.”
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(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s. 10.
(3) Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 5.



Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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