
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 492/2013 

z dnia 28 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 533/2007, (WE) nr 536/2007 oraz (WE) nr 442/2009 w 
odniesieniu do ilości dostępnych w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz na podstawie 

tych rozporządzeń 

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 jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 
14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie 
kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowe
go ( 2 ), rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 
15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie 
kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzie
lonym Stanom Zjednoczonym Ameryki ( 3 ) oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 
27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów tary
fowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania 
nimi ( 4 ) otwierają kontyngenty taryfowe dla określonych 
ilości mięsa drobiowego i produktów z wieprzowiny. 

(2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na 
podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogól
nego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. 
odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki 
Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do 
Unii Europejskiej, zatwierdzone decyzją Rady 
2013/125/UE ( 5 ), przewiduje dodatkowe ilości w ramach 
kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego 
i produktów z wieprzowiny, który ma zostać przyznany 
przez Unię. Należy zatem dostosować ilości dostępne 

w ramach odnośnych unijnych kontyngentów taryfo
wych na przywóz mięsa drobiowego i produktów z wiep
rzowiny. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) 
nr 533/2007, (WE) nr 536/2007 i (WE) nr 442/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 533/2007 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 536/2007 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 442/2009 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 4 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku kontyngentowego 
rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2013 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 533/2007 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w wierszu dotyczącym grupy P2 wartość liczbową w kolumnie „Ilości roczne (w tonach)” zastępuje się wartością 
„8 570”; 

2) w wierszu dotyczącym grupy P3 wartość liczbową w kolumnie „Ilości roczne (w tonach)” zastępuje się wartością 
„2 705”; 

3) w wierszu dotyczącym grupy P4 wartość liczbową w kolumnie „Ilości roczne (w tonach)” zastępuje się wartością 
„1 781”. 

ZAŁĄCZNIK II 

W tabeli załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 536/2007 wartość liczbową w kolumnie „Całkowita ilość w tonach 
(masa produktu) od dnia 1 lipca 2006 r.” zastępuje się wartością „21 345”, a nagłówek przedmiotowej kolumny zastępuje 
się słowami „Całkowita ilość w tonach”. 

ZAŁĄCZNIK III 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 442/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tabeli w części A w wierszu dotyczącym numeru porządkowego 09.0123 wartość liczbową w czwartej kolumnie 
„Ilość w tonach (waga produktu)” zastępuje się wartością „6 135”; 

2) w tabeli w części B w wierszu dotyczącym numeru porządkowego 09.4170 wartość liczbową w czwartej kolumnie 
„Ilość w tonach (waga produktu)” zastępuje się wartością „4 922”.
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