
INFORMACJA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Nota wyjaśniająca w sprawie stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 616/2007 – kontyngenty 
taryfowe na mięso drobiowe 

(2012/C 400/08) 

Niniejszy komunikat dotyczy przywozu z Brazylii, Tajlandii i innych krajów objętych kwotami odpowia
dającymi numerom porządkowym 09.4253, 09.4255, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 
i 09.4265 na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 616/2007 zmienionego rozporządzeniem wyko
nawczym Komisji (UE) nr 1246/2012 ( 1 ) na okres obowiązywania kontyngentu od dnia 1 marca do dnia 
30 czerwca 2013 r. Celem niniejszego komunikatu jest objaśnienie maksymalnych ilości objętych wnio
skiem, określanych zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 616/2007. 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1246/2012 wnioski 
o pozwolenia na przywóz i uprawnienia do przywozu dotyczące kontyngentów na okres od dnia 1 marca 
do dnia 30 czerwca 2013 r. można składać w pierwszym tygodniu stycznia 2013 r. 

Niniejszym informuje się podmioty gospodarcze o maksymalnych ilościach, które będą stosowane do 
kontyngentów odpowiadających numerom porządkowym 09.4253, 09.4255, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 
09.4263, 09.4264 i 09.4265 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007. 

Państwo pochodzenia Numer grupy Nr porządkowy 
Dostępna ilość 

1.3.2013–30.6.2013 
(w tonach) 

Ilość maksymalna objęta 
wnioskiem zgodnie z art. 
4 ust. 5 rozporządzenia 

(WE) nr 616/2007 
(w tonach) 

Brazylia 4B 09.4253 97,35 9,735 

Tajlandia 5A 09.4255 693,00 69,30 

5B 09.4257 3,30 0,33 
09.4258 198,00 19,80 
09.4259 198,00 19,80 

Inne 6B 09.4263 72,60 7,26 
09.4264 48,84 4,884 
09.4265 41,25 4,125 

Wszystkie wnioski, w których przekroczona zostanie maksymalna ilość określona powyżej, zostaną odrzu
cone. 

Kiedy podmiot gospodarczy składa wniosek dotyczący któregokolwiek z wymienionych wyżej numerów, 
właściwy organ państwa członkowskiego informuje ten podmiot, że wniosek zostanie przyjęty pod warun
kiem przestrzegania odpowiedniej maksymalnej ilości określonej w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 616/2007.
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