
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1059/2012 

z dnia 12 listopada 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 412/2008 w odniesieniu do podziału na podokresy okresu 
obowiązywania kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do 

przetwarzania 

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 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 ( 2 ) otworzyło 
roczny kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej 
wołowiny przeznaczonej do przetwarzania na okres od 
dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku. 

(2) Ostatnie zmiany na światowym rynku wołowiny, miano
wicie znaczny wzrost cen światowych oraz większa 
niestabilność z powodu zwiększenia światowego popytu 
na wołowinę, pokazały, że możliwość ubiegania się 
o uprawnienia do przywozu jedynie raz do roku 
mogłaby spowodować trudności o charakterze hand
lowym dla przetwórców. Ci ostatni nie mogą dostosować 
swoich potrzeb przywozowych do zmieniającej się 
sytuacji na rynku, jeżeli muszą ubiegać się o uprawnienia 
do przywozu na początku rocznego okresu obowiązy
wania kontyngentu. W rezultacie niektórzy z nich tracą 
zabezpieczenie ustanowione w chwili składania wniosku 
o uprawnienia do przywozu. 

(3) Umożliwienie przetwórcom składania wniosków o upraw
nienia do przywozu raz na kwartał, a nie raz na rok, 
powinno pomóc im planować przywóz w krótszej 
perspektywie oraz ułatwić im reagowanie na szybkie 
zmiany na światowym rynku wołowiny. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 412/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 412/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

1. Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy w wyso
kości 63 703 ton na przywóz ekwiwalentu mrożonej woło
winy z kością objętej kodem CN 0202 20 30, 0202 30 10, 
0202 30 50, 0202 30 90 lub 0206 29 91 i przeznaczonej 

do przetwarzania w Unii (zwany dalej „kontyngentem”), na 
okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku 
następnego (zwany dalej „okresem obowiązywania przywo
zowego kontyngentu taryfowego”), z uwzględnieniem 
warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. 

2. Okres obowiązywania przywozowego kontyngentu 
taryfowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje podzielony 
na cztery następujące podokresy: 

a) od dnia 1 lipca do dnia 30 września; 

b) od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; 

c) od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca; 

d) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca.”; 

2) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wnioski o uprawnienia do przywozu związane 
z wytwarzaniem produktów A lub produktów B składa 
się w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedza
jącego każdy podokres, o którym mowa w art. 1 ust. 2, 
w każdym razie nie później niż do godz. 13.00 czasu 
obowiązującego w Brukseli odpowiedniego siódmego 
dnia.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nie później niż o godz. 13.00 czasu obowiązują
cego w Brukseli czternastego dnia miesiąca, w którym 
złożono wnioski zgodnie z ust. 1, państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o całkowitych ilościach, w odnie
sieniu do których złożono wnioski dla obu kategorii 
produktów, wyrażonych w ekwiwalencie mięsa z kością, 
odnośnie do danego podokresu.”; 

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

1. Uprawnienia do przywozu są przyznawane od 
dwudziestego trzeciego dnia miesiąca, w którym złożono 
wnioski zgodnie z art. 6 ust. 1, i najpóźniej ostatniego 
dnia danego miesiąca. Uprawnienia do przywozu są ważne 
od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego 
został złożony wniosek, do dnia 30 czerwca danego okresu 
obowiązywania kontyngentu. 

2. Jeżeli zastosowanie współczynnika przydziału, 
o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1301/2006, powoduje przyznanie mniejszych uprawnień 
do przywozu niż te, o które ubiega się wnioskodawca, 
zabezpieczenie złożone zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia zostaje bezzwłocznie zwrócone w odpowied
niej proporcji.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7.



3. Komisja zawiesza składanie wniosków o uprawnienia do przywozu do końca okresu obowiązywania 
kontyngentu taryfowego w odniesieniu do numerów porządkowych, w przypadku których dostępne ilości 
zostały wyczerpane.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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