
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 625/2012 

z dnia 11 lipca 2012 r. 

ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na 
przywóz, złożonych w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 6 lipca 2012 r. w odniesieniu do 
subkontyngentu III w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 

1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka 

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 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą
dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów 
rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz ( 2 ), 
w szczególności jego art. 7 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 ( 3 ) otwo
rzyło całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz 
3 112 030 ton pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż 
wysoka. Kontyngent ten został podzielony na cztery 
subkontyngenty. 

(2) Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 
dokonuje podziału subkontyngentu III (numer porząd
kowy 09.4125) na cztery kwartalne podokresy oraz 
ustala na 594 597 ton ilość dla podokresu nr 3, na 
okres od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2012 r. 

(3) Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 4 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 wynika, że wnioski 
złożone w okresie od dnia 29 czerwca 2012 r. od 
godziny 13.00 do dnia 6 lipca 2012 r. do godziny 
13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 
4 ust. 1 akapit drugi wymienionego rozporządzenia, 
dotyczą ilości wyższych niż ilości dostępne. Należy 

zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz 
mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika 
przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu 
do których złożono wnioski. 

(4) Należy również zaprzestać wydawania pozwoleń na 
przywóz w ramach subkontyngentu III, określonego 
w rozporządzeniu (WE) nr 1067/2008, w bieżącym 
podokresie obowiązywania kontyngentu. 

(5) W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą 
wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą
dzenie musi wejść w życie niezwłocznie po jego opubli
kowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz objęty 
subkontyngentem III, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1067/2008, złożony w okresie od dnia 
29 czerwca 2012 r. od godziny 13.00 do dnia 6 lipca 2012 r. 
do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, podlega 
wydaniu pozwolenia na ilości objęte wnioskiem przy zastoso
waniu współczynnika przydziału w wysokości 2,634753 %. 

2. Zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości, w odniesieniu 
do których złożono wnioski od dnia 6 lipca 2012 r. od 
godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, objęte 
subkontyngentem III, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1067/2008, w bieżącym podokresie obowiązy
wania kontyngentu. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11. 2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 238 z 1.9. 2006 s. 13. 
( 3 ) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3.
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