
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/231 

z dnia 11 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 720/2014 w sprawie przyznawania uprawnień 
do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 
30 czerwca 2015 r. w ramach otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008 kontyngentu 
taryfowego na przywóz mrożonej wołowiny i cielęciny oraz przewidujące przydział 

dodatkowych ilości 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 188 ust. 1 i 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 720/2014 (2) określono współczynnik przydziału, jaki należy 
stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz na okres od dnia 
1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonej wołowiny 
i cielęciny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008 (3). 

(2)  Po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 720/2014 Zjednoczone Królestwo poinformowało 
Komisję o błędzie administracyjnym, który spowodował powiadomienie o ilościach większych niż ilości, w 
odniesieniu do których faktycznie złożono wnioski. Biorąc pod uwagę faktyczne ilości, w odniesieniu do których 
złożono wnioski, należy zwiększyć współczynnik przydziału i uprawnienia do przywozu przydzielone wszystkim 
zainteresowanym podmiotom gospodarczym. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 720/2014. 

(4)  Należy ustanowić zasady dotyczące przydziału podmiotom gospodarczym dodatkowych uprawnień do przywozu 
wynikających z tej zmiany. 

(5)  Ze względu na konieczność przydzielenia dodatkowych uprawnień do przywozu możliwie jak najszybciej, 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia (UE) nr 720/2014 współczynnik „27,09851 %” zastępuje się współczynnikiem „28,237983 %”. 

Artykuł 2 

Nie później niż do dnia 9 marca 2015 r. państwa członkowskie przydzielają dodatkowe uprawnienia do przywozu 
wynikające ze zmiany wprowadzonej przez art. 1 („dodatkowe uprawnienia do przywozu”) podmiotom gospodarczym, 
którym przyznano uprawnienia do przywozu na podstawie złożonych przez nie wniosków zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 431/2008 w odniesieniu do okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 lipca 
2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 

Dodatkowe uprawnienia do przywozu przyznane tym podmiotom gospodarczym odpowiadają 1,139473 % wniosko
wanych ilości. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 720/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w 

odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego na 
przywóz mrożonej wołowiny i cielęciny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008 (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 65). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na 
przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (Dz.U. L 130 
z 20.5.2008, s. 3). 



Artykuł 3 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Jerzy PLEWA 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
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