
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1921/2004

z dnia 25 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosownie do rozporządzenia Rady (WE) nr 499/96
z dnia 19 marca 1996 r. otwierającego i ustalającego
zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi
na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pocho-
dzące z Islandii (1) wspólnotowe kontyngenty taryfowe
zostały otwarte na te produkty rybołówstwa i żywe
konie.

(2) Udział Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy,
Węgier, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii (zwanych dalej
„Państwami Przystępującymi”) w Europejskim Obszarze
Gospodarczym został uzgodniony w Porozumieniu
o rozszerzeniu EOG podpisanym dnia 14 października
2003 r. między Wspólnotą i jej Państwami Członkow-
skimi, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz
Państwami Przystępującymi.

(3) W oczekiwaniu na zakończenie procedur wymaganych
do przyjęcia Porozumienia o rozszerzeniu EOG podpi-
sane zostało porozumienie w formie wymiany listów,
które ustala tymczasowe zastosowanie Porozumienia
o rozszerzeniu EOG. Porozumienie to zostało zatwier-
dzone decyzją Rady 2004/368/WE (2).

(4) Porozumienie o rozszerzeniu EOG przewiduje protokół
dodatkowy do Porozumienia o wolnym handlu między
WE a Islandią z 1972 r., który zakłada nowy wspólno-
towy kontyngent taryfowy na produkty rybołówstwa.
Ten kontyngent taryfowy powinien zostać otwarty.

(5) Umowne cło Wspólnej Taryfy Celnej na te produkty
rybołówstwa w okresie od 15 lutego do 15 czerwca
każdego roku jest „wolne”, zatem stosowanie wymienio-

nego kontyngentu taryfowego jest w tym okresie niepo-
trzebne.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 499/96 powinno zostać odpo-
wiednio zmienione.

(7) Ze względu na to, że Porozumienie o rozszerzeniu EOG
ma moc obowiązującą od 1 maja 2004 r., niniejsze
rozporządzenie powinno być stosowane od tegoż
samego dnia i powinno wejść w życie bezzwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 499/96 wprowadza się następujące
zmiany:

1) W art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przywilej kontyngentu taryfowego o numerze porząd-
kowym 09.0792 nie jest przyznany towarom dopusz-
czonym do wolnego obrotu w okresie od 15 lutego do
15 czerwca.”.

2) Załącznik zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla roku 2004 roczna wielkość kontyngentu taryfowego
o numerze porządkowym 09.0792 zostaje zmniejszona propor-
cjonalnie do wyrażonej w pełnych tygodniach części okresu
kontyngentu, która upłynęła przed dniem podanym w art. 3
akapit drugi.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
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(1) Dz.U. L 75 z 23.3.1996, str. 8.
(2) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, str. 1.



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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r.

W imieniu Rady
R. VERDONK

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 499/96 dodaje się następującą pozycję:

„09.0792 ex 0303 50 00 0303 50 00 20 Śledzie gatunku Clupea harengus
lub Clupea pallasii, mrożone, z
wyłączeniem wątroby i ikry, do
produkcji przemysłowej (a) (1)

950 0

(a) Wpis zamieszczony w tym poddziale podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Wspólnoty [patrz: art. 291–300
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1)].

(1) Przywilej kontyngentu taryfowego nie jest przyznany towarom dopuszczonym do wolnego obrotu w okresie od 15 lutego do 15
czerwca.”.
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