
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1553/2004

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwierania i zarządzania
kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty pochodzące z Meksyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 1362/2000 z dnia 29
czerwca 2000 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty prze-
pisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w decyzji
Wspólnej Rady nr 2/2000 wydanej na podstawie Umowy prze-
jściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem
między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjed-
noczonymi (1), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1362/2000 wprowadza dla
Wspólnoty przepisy celne określone w decyzji Wspólnej
Rady UE–Meksyk nr 2/2000 (2).

(2) Wspólna Rada UE–Meksyk postanowiła, na mocy swojej
decyzji nr 3/2004 z 29 lipca 2004 r. wprowadzającej
kontyngenty taryfowe na niektóre produkty pochodzące
z Meksyku (3), wymienione w załączniku I do decyzji
Wspólnej Rady UE–Meksyk nr 2/2000, otworzyć prze-
jściowe kontyngenty taryfowe na banany do czasu, gdy
zostaną one zastąpione systemem czysto taryfowym oraz
kontyngenty taryfowe na niektóre substancje pektynowe.
Kontyngenty te powinny zostać otwarte.

(3) W celu uniknięcia jakiejkolwiek dyskryminacji między
Meksykiem a innymi krajami wywozu posiadającymi
dostęp do kontyngentów taryfowych Wspólnoty na
banany w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr
896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiającego szcze-
gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących
przywozu bananów do Wspólnoty (4), kontyngenty na
banany na mocy tego rozporządzenia powinny zostać
wstępnie uznane za kontyngenty, które nie są bliskie
wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają-
cego przepisy w celu wdrożenia rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (5), w przypadku gdy kontyngenty te są
zarządzane w ramach systemu określonego w art. 308a
tego rozporządzenia, przy czym art. 308c ust. 2 i 3 tego
rozporządzenia nie powinien mieć zastosowania.

(4) Zgodnie z art. 17 rozporządzenie Rady (EWG) nr
404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku bananów (6), przywóz bananów do
Wspólnoty podlega przedłożeniu pozwolenia na
przywóz. Ponieważ system zarządzania na zasadzie kolej-
ności zgłoszeń zgodnie z art. 308a rozporządzenia (WE)
nr 2454/93 zapewnia informacje równoważne do tych
uzyskanych w pozwoleniu na przywóz, zatem wymóg
pozwolenia nie jest konieczny w odniesieniu do świeżych
bananów objętych powyższym rozporządzeniem.

(5) Zarządzanie kontyngentami taryfowymi na produkty
przeznaczone do produkcji produktów z jaj (oznaczone
numerami porządkowymi 09.1832 i 09.1869) wymaga
zastosowania współczynnika w odniesieniu do wagi
netto produktów zgłoszonych organom celnym. W celu
poprawy wydajności w ramach zarządzania przedmioto-
wymi kontyngentami taryfowymi, należy utworzyć
oddzielny numer porządkowy dla każdej grupy
produktów o wspólnym współczynniku.

(6) W związku z powyższym, rozporządzenie (WE) nr
1362/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7) Ponieważ decyzja Wspólnej Rady UE–Meksyk nr 3/2004
z dnia 29 lipca 2004 r. wchodzi w życie z dniem 1 maja
2004 r., niniejsze rozporządzenie stosuje się z tą samą
datą.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1362/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontyngenty te są zarządzane zgodnie z art. 308a,
308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
Jednakże art. 308c ust. 2 i 3 nie dotyczy kontyngentu
taryfowego objętego nr 09.1871 w Załączniku.”

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W odniesieniu do produktów objętych kodem CN
0803 00 19 nie wymaga się przedłożenia pozwolenia na
przywóz świeżych bananów pochodzących z Meksyku.”

PL1.9.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3

(1) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2004 (Dz.U. L 162
z 30.4.2004, str. 51).

(2) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 10.
(3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(4) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str.
52).

(5) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z
31.12.2003, str. 1).

(6) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
Aktem Przystąpienia z 2003 r.



c) dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Cło stosowane do produktów objętych kodem CN
1302 20 10 w ramach kontyngentu taryfowego oznaczo-
nego nr 09.1873 w Załączniku, wynosi 2 %.

5b. Cło stosowane do produktów objętych kodem CN
0803 00 19 w ramach kontyngentu taryfowego oznaczo-
nego nr 09.1871 w Załączniku, wynosi 75 EUR/tona.”

2) W Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załączni-
kiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Z wyjątkiem pkt. 2 Załącznika niniejsze rozporządzenie stosuje
się od dnia 1 maja 2004 r.

Punkt 2 Załącznika stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Zmiany w Załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1362/2000.

1) W tabeli dodaje się następujące wiersze:

„09.1871 (8) 0803 00 19 Banany, świeże (z wyłączeniem plan-
tanów)

2 000 ton Stosowanie stałych kwot
celnych

09.1873 ex 1302 20 10 Suche substancje pektynowe, pekty-
niany i pektyny w proszku

250 ton Stosowanie stałych kwot
celnych

(8) Kontyngent ten przestanie być stosowany w momencie, gdy obecne kontyngenty WTO na banany objęte kodem 0803 00 19
zostaną zastąpione systemem czysto taryfowym.”

2) Wiersze w tabeli w odniesieniu do numerów porządkowych 09.1832 i 09.1869 zastępuje się następującymi wier-
szami:

„09.1832 0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

— żółtka jaj, jaja ptasie bez
skorupek:

1 000 ton (3) 50 MFN lub 50 GSP (2)

09.1875 0408 11 80 — żółtka jaj, suszone 50 MFN lub 50 GSP (2)

09.1877 0408 19 81 — żółtka jaj, w postaci płynnej 50 MFN lub 50 GSP (2)

0408 19 89 — żółtka jaj, inne

09.1879 0408 91 80 — jaja ptasie bez skorupek, suszone 50 MFN lub 50 GSP (2)

09.1881 0408 99 80 — jaja ptasie bez skorupek, inne 50 MFN lub 50 GSP (2)

09.1869 3502 11 90

3502 19 90

— Albumina z jaj: 3 000 ton (3) 100

09.1883 ex 3502 11 90 — suszone (kryształy) 100

09.1885 ex 3502 11 90 — suszone (inne) 100

09.1887 3502 19 90 — inne niż suszone 100

(3) Ekwiwalent skorupek jaj. Określa się zgodnie z przelicznikami ustalonymi w załączniku 69 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.”
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