
KOMUNIKAT  KOMISJI

w  sprawie  ilości,  w  odniesieniu  do  których  nie  złożono  wniosków  i  które  dodaje  się  do 
ilości  ustalonych  dla  podokresu  od  dnia  1  października  do  dnia  31  grudnia  2014  r. 
w  ramach  niektórych  kontyngentów  otwartych  przez  Unię  na  produkty  w  sektorze  mięsa 

drobiowego,  jaj  i  albuminy  jaj

(2014/C  234/02)

Rozporządzenia  Komisji  (WE)  nr  533/2007 (1),  (WE)  nr  536/2007 (2),  (WE)  nr  539/2007 (3),  (WE)  nr  (WE) 
nr  1384/2007 (4)  i  (WE)  nr  1385/2007 (5)  otworzyły  kontyngenty  taryfowe  na  przywóz  produktów  w  sektorach 
mięsa  drobiowego,  jaj  i  albuminy  jaj.  Wnioski  o  pozwolenia  na  przywóz  złożone  w  pierwszych  siedmiu  dniach 
czerwca  2014  r.  w  odniesieniu  do  podokresu  od  dnia  1  lipca  do  dnia  30  września  2014  r.  w  przypadku  kon
tyngentów  09.4068,  09.4070,  09.4169,  09.4015,  09.4401,  09.4402,  09.4091,  09.4092  i  09.4421  dotyczą  ilości 
mniejszych  niż  ilości  dostępne.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  4  zdanie  drugie  rozporządzenia  Komisji  (WE) 
nr  1301/2006 (6)  ilości,  w  odniesieniu  do  których  nie  złożono  wniosków,  są  dodawane  do  ilości  ustalonych  dla 
kolejnego  podokresu  obowiązywania  kontyngentu,  tj.  od  dnia  1  października  do  dnia  31  grudnia  2014  r.  Są 
one  wymienione  w  załączniku  do  niniejszego  komunikatu.

(1) Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 9.
(2) Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 6.
(3) Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 19.
(4) Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 40.
(5) Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47.
(6) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

ZAŁĄCZNIK

Numer  porządkowy  kontyngentu

Ilości,  w  odniesieniu  do  których  nie  złożono  wniosków  i  które  dodaje  się 
do  ilości  ustalonych  dla  podokresu  od  dnia  1  października  do  dnia 

31  grudnia  2014  r.
(w  kg)

09.4068 1 200 500

09.4070 445 250

09.4169 5 336 250

09.4015 27 000 000

09.4401 1 580 000

09.4402 3 565 000

09.4091 420 000

09.4092 2 627 000

09.4421 525 000
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