
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 374/2012 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1255/2010 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny, 

Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii 

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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzają
cego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i teryto
riów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabi
lizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej ( 2 ) zmienionego 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1336/2011 ( 3 ) przewiduje roczny kontyngent tary
fowy na przywóz 475 ton wyrażonych w masie tuszy 
młodej wołowiny zdefiniowanej w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 i pochodzących 
z obszaru celnego Kosowa ( 4 ). 

(2) Ten roczny kontyngent taryfowy powinien być zarzą
dzany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1255/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfo
wych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej 
z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej 
Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii ( 5 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1255/2010. 

(4) W związku z tym, że art. 1 rozporządzenia (UE) nr 
1255/2010 stanowi, że kontyngenty taryfowe otwiera 
się corocznie na okres od dnia 1 stycznia, niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 
1 stycznia 2012 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 1255/2010 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2010 z dnia 22 grudnia 
2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyn
gentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pocho
dzącej z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, byłej jugosłowiań
skiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa (*) 

___________ 
(*) Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie 

statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległo 
ści.”; 

2) w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

„f) 475 ton młodej wołowiny, wyrażonych masą tuszy, 
pochodzącej z obszaru celnego Kosowa (*). 

___________ 
(*) Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska 

w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na 
temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.”;
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 1. 
( 4 ) Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu 

Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 
1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli
wości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości. 

( 5 ) Dz.U. L 342 z 28.12.2010, s. 1.



b) akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Kontyngenty, o których mowa w akapicie pierwszym, 
mają odpowiednio numery porządkowe: 09.4503, 
09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 i 09.4200.”; 

3) w załącznikach wprowadza się zmiany zgodnie z załączni
kiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 1255/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku II dodaje się następujący organ wydający: 

„— Kosowo (*). 
___________ 
(*) Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia 
przez Kosowo niepodległości.”; 

2) dodaje się nowy załącznik VIIa 

„ZAŁĄCZNIK VIIa 

3) w załączniku VIII, w pierwszej kolumnie tabeli, dodaje się numer porządkowy „09.4200”. 

4) w załączniku IX, w pierwszej kolumnie tabeli, dodaje się numer porządkowy „09.4200”. 

5) w załączniku X, w pierwszej kolumnie tabeli, dodaje się numer porządkowy „09.4200”.
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