
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 257/2011 

z dnia 16 marca 2011 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 EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Zgodnie z art. 130 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 przywozem towarów do Unii powinno się 
zarządzać przy wykorzystaniu pozwoleń na przywóz. 
Aby uniknąć działań spekulacyjnych zakłócających prze
pływ przywozu, zarządzanie kontyngentem otwartym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 616/2007 ( 3 ) 
o numerze porządkowym 09.4215, objętego numerem 
grupy 5, przyznanego Tajlandii, powinno się jednak 
odbywać dwuetapowo: najpierw przyznawane są upraw
nienia do przywozu, a następnie wydaje się pozwolenia 

na przywóz zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 
2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania 
kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów 
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na 
przywóz ( 4 ). 

(2) Należy określić nowe warunki dotyczące przyznawania 
uprawnień do przywozu i wydawania kolejnych 
pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przedmiotowego 
kontyngentu, w odniesieniu do kwalifikowalności wnio
skodawców i podziału ilości przywożonych w okresie 
obowiązywania kontyngentu, jak określono w art. 1 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 616/2007. 

(3) W celu uniknięcia działań spekulacyjnych i zapewnienia, 
że uprawnienia do przywozu są przyznawane 
faktycznym importerom, istotne jest, aby ustanowić 
historyczną ilość referencyjną przywożonego mięsa 
drobiowego jako warunek ubiegania się o uprawnienia 
do przywozu na odpowiednim poziomie. 

(4) W świetle nowych warunków mających zastosowanie do 
przywozu produktów pochodzących z Tajlandii, kwota 
zabezpieczenia w odniesieniu do uprawnień do przy
wozu i pozwoleń powinna być ustalona na odpowiednim 
poziomie w celu zapewnienia właściwego zarządzania 
kontyngentami taryfowymi i zadowalającego dostępu 
do nich dla podmiotów gospodarczych. 

(5) W celu nałożenia na podmioty gospodarcze obowiązku 
ubiegania się o pozwolenia na przywóz dla wszystkich 
przydzielonych uprawnień do przywozu należy ustalić, 
że obowiązek taki stanowi podstawowy wymóg 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego 
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabez
pieczeń w odniesieniu do produktów rolniczych ( 5 ).
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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. 3. 

( 4 ) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. 
( 5 ) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.



(6) Określony w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007 okres 
powiadamiania, w którym państwa członkowskie powia
damiają Komisję o ilościach objętych wydanymi pozwo
leniami, zaplanowany jest na późniejszy etap 
w porównaniu z momentem wydawania pozwoleń. Dla 
dobrego zarządzania kontyngentem wskazane jest zatem, 
aby przyspieszyć wspomniany okres powiadamiania. 

(7) Aby umożliwić podmiotom gospodarczym i właściwym 
organom przystosowanie się do nowego zarządzania 
grupą nr 5, należy odroczyć termin składania wniosków 
o uprawnienia do przywozu w pierwszym podokresie 
rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2011 r., z kwietnia 
2011 r. na maj 2011 r. 

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

(9) Ponieważ następny okres obowiązywania kontyngentu 
rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2011 r., niniejsze rozpo
rządzenie powinno być stosowane od tego okresu. 

(10) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym 
przez jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 616/2007 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. Roczne ilości ustalone dla grupy nr 5 będą zarządzane 
poprzez przyznawanie uprawnień do przywozu na pierw
szym etapie i wydawanie pozwoleń na przywóz na drugim 
etapie.”; 

2) art. 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 4 

1. Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1301/2006 dla grup innych niż grupa nr 5 wnioskodawcy – 
w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwo
lenia na przywóz, dotyczącego danego okresu obowiązy
wania kontyngentu taryfowego – przedkładają dowody, że 
przywieźli w trakcie każdego z dwóch okresów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, co 
najmniej 50 ton produktów objętych częścią XX załącznika 
I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (*) lub 
produktów objętych kodem CN 0210 99 39. 

Do celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1301/2006 dla grupy nr 5 wnioskodawcy – w chwili skła
dania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na 
przywóz, dotyczącego danego okresu obowiązywania 
kontyngentu taryfowego – przedkładają dowody, że przy
wieźli w trakcie każdego z dwóch okresów, o których 

mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, co 
najmniej 250 ton produktów objętych częścią XX załącznika 
I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 lub produktów 
objętych kodem CN 0210 99 39. 

Wniosek o pozwolenie może odnosić się tylko do jednego 
z numerów porządkowych określonych w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia. 

2. W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 1301/2006 i akapitu pierwszego ust. 1 niniejszego arty
kułu wnioskodawcy – w chwili składania pierwszego 
wniosku dotyczącego danego okresu obowiązywania 
kontyngentu taryfowego – mogą przedłożyć dowody, że 
przetworzyli co najmniej 1 000 ton mięsa drobiowego obję
tego kodem CN 0207 lub 0210 na wyroby z mięsa drobio
wego objęte kodem CN 1602 w ramach rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 lub wyroby homogenizowane objęte 
kodem CN 1602 10 00 niezawierające innego mięsa niż 
drobiowe, w trakcie każdego z dwóch okresów, o których 
mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. 

Do celów niniejszego ustępu »przetwórcą« jest wniosko
dawca figurujący w krajowym rejestrze VAT państwa człon
kowskiego, w którym ma on swoją siedzibę, i który przed
stawia dowód prowadzenia działalności przetwórczej, 
w formie jakiegokolwiek dokumentu handlowego satysfak
cjonującego właściwy organ danego państwa członkow
skiego. 

3. Spółka utworzona wskutek fuzji spółek, z których 
każda wykazuje przywóz ilości referencyjnej, może wyko
rzystać te ilości referencyjne jako podstawę swoich wnio
sków. 

4. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1301/2006 w odniesieniu do grup nr 3, 6 i 8 każdy 
z wnioskodawców może złożyć więcej niż jeden wniosek 
o pozwolenie na przywóz produktów z jednej grupy, jeżeli 
takie produkty pochodzą z różnych krajów. Należy wtedy 
jednocześnie złożyć osobne wnioski dla każdego kraju 
pochodzenia produktów do właściwych organów danego 
państwa członkowskiego. W odniesieniu do maksymalnej 
ilości, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, są one 
uznawane za jeden wniosek. 

5. Dla grup innych niż grupa nr 5 wnioski o pozwolenie 
muszą dotyczyć co najmniej 100 ton, ale maksymalnie 10 % 
ilości dostępnych w ramach danego kontyngentu i w przed
miotowym okresie lub podokresie. 

Jednak: 

a) dla grup nr 2 i 3 wniosek o pozwolenie na przywóz lub 
uprawnienia do przywozu może dotyczyć maksymalnie 
5 % ilości dostępnych w ramach danego kontyngentu i w 
przedmiotowym okresie lub podokresie;
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b) dla grup nr 3, 6 i 8 minimalna dopuszczalna ilość 
w odniesieniu do wniosków o pozwolenie wynosi 10 
ton. 

Dla grupy nr 5 wnioski o uprawnienia do przywozu muszą 
dotyczyć co najmniej 100 ton, ale maksymalnie 10 % ilości 
dostępnej dla danego kontyngentu w przedmiotowym 
podokresie. 

6. Z wyjątkiem grup nr 3, 6 i 8 pozwolenia narzucają 
obowiązek przywozu ze wskazanego kraju. Dla grup zwią
zanych tym zobowiązaniem kraj pochodzenia należy wpisać 
w rubryce 8 wniosku o pozwolenie i samego pozwolenia, 
a słowo »tak« zaznaczyć krzyżykiem. 

7. Wnioski o pozwolenie oraz pozwolenia w rubryce 20 
zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II 
część A. 

Pozwolenia w rubryce 24 zawierają jeden z zapisów znajdu
jących się w załączniku II część B. 

W odniesieniu do grup nr 3 i 6 pozwolenia w rubryce 24 
zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II 
część C. 

W odniesieniu do grupy nr 8 pozwolenia w rubryce 24 
zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II 
część D. 

Artykuł 5 

1. Wnioski o uprawnienia do przywozu dla grupy nr 5 
oraz o pozwolenia na przywóz dla innych grup mogą być 
składane tylko przez pierwszych siedem dni trzeciego 
miesiąca poprzedzającego każdy podokres lub, dla grupy 
nr 3, przez pierwszych siedem dni trzeciego miesiąca 
poprzedzającego okres obowiązywania kontyngentu. 

Wnioski o uprawnienia do przywozu dla grupy nr 5 
w odniesieniu do podokresu rozpoczynającego się w dniu 
1 lipca 2011 r. mogą być składane tylko przez pierwszych 
siedem dni maja 2011 r. 

2. Przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz 
w odniesieniu do grup innych niż grupa nr 5 wnosi się 
zabezpieczenie w wysokości 50 EUR za 100 kg. Przy skła
daniu wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do 
grup nr 1, 4 i 7 zabezpieczenie wynosi jednak 10 EUR za 
100 kg, a dla wniosków o uprawnienia do przywozu 
w odniesieniu do grupy nr 5 zabezpieczenie wynosi 6 
EUR za 100 kg. 

3. Do 14. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, 
państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych 
wnioskowanych ilościach dla każdej z grup, w podziale na 
pochodzenie i podanych w kilogramach. 

4. Uprawnienia do przywozu są przyznawane 
i pozwolenia są wydawane od 23. dnia miesiąca, 
w którym składane są wnioski, najpóźniej do ostatniego 
dnia danego miesiąca. Uprawnienia do przywozu są ważne 
od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego 
został złożony wniosek, i do dnia 30 czerwca tego samego 
okresu przywozu i nie są one zbywalne. 

5. Dla grupy nr 5 wnioski o pozwolenia na przywóz 
mogą być składane tylko w państwie członkowskim, 
w którym wnioskodawca złożył wniosek o uprawnienia do 
przywozu i uzyskał je. Dla tej grupy pozwolenia wydaje się 
na wniosek podmiotu gospodarczego, który otrzymał 
uprawnienia do przywozu, oraz wystawia się na jego nazwę. 

Dla grupy nr 5 przy wydaniu pozwolenia na przywóz 
podmioty gospodarcze wnoszą zabezpieczenie 
w wysokości 75 EUR za 100 kg. Każde wydanie pozwolenia 
na przywóz skutkuje odpowiednim zmniejszeniem otrzyma
nych uprawnień do przywozu, zaś zabezpieczenie złożone 
przy przyznaniu uprawnień do przywozu zgodnie z ust. 2 
jest bezzwłocznie zwracane w odpowiedniej proporcji. 

6. Wnioski o pozwolenia na przywóz obejmują całkowitą 
ilość przyznanych uprawnień do przywozu. Ten obowiązek 
stanowi pierwotny wymóg w rozumieniu art. 20 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 (**) 

Artykuł 6 

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

a) dla wszystkich grup z wyjątkiem grupy nr 5 i nie później 
niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wnioski zostały złożone – 
o ilościach objętych pozwoleniami, które wydały; 

b) dla grupy nr 5 i nie później niż do dziesiątego dnia 
miesiąca następującego po każdym podokresie – 
o ilościach objętych pozwoleniami, które wydały 
w trakcie tego podokresu. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, przed 
końcem czwartego miesiąca następującego po każdym 
okresie rocznym, o faktycznych ilościach wprowadzonych 
do swobodnego obrotu w ramach niniejszego rozporzą
dzenia w danym okresie.
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3. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzysta
nymi 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: 

a) pierwszy raz łącznie z powiadomieniami, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, 
w odniesieniu do wniosków złożonych dla ostatniego 
podokresu rocznego okresu obwiązywania kontyngentu; 

b) drugi i ostatni raz do końca czwartego miesiąca następu
jącego po upływie każdego rocznego okresu dla ilości, 
które nie zostały jeszcze zgłoszone w czasie pierwszego 
powiadomienia, o którym mowa w lit. a). 

Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego 
artykułu, nie ma zastosowania do grupy nr 3. 

4. Ilości objęte ust. 1 i 3 podaje się w kilogramach i w 
podziale na grupy. Ilości objęte ust. 2 podaje się 
w kilogramach i w podziale na grupy i pochodzenie. 
___________ 

(*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
(**) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.”. 

3) w art. 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) skreśla się akapit drugi; 

b) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jednakże dla grupy nr 5 pozwolenia są ważne przez 15 
dni roboczych od daty faktycznego wydania pozwolenia 
zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 376/2008 (*). Uprawnienia do przywozu są ważne 
od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego 
został złożony wniosek, i do dnia 30 czerwca tego 
samego okresu obowiązywania kontyngentu. 

___________ 
(*) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od okresu obowiązywania 
kontyngentów rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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