
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 305/2005

z dnia 19 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych
na niektóre produkty pochodzące z Chile

KOMISJA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia
18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty prze-
pisów dotyczących taryfy celnej przewidzianych w układzie
ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską
i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką
Chile z drugiej strony (1), a w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 312/2003 wprowadza dla
Wspólnoty przepisy celne określone w układzie ustana-
wiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską
i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony,
a Republiką Chile z drugiej strony (2).

(2) Na mocy decyzji Rady 2005/106/WE (3) Rada przyjęła
Protokół w sprawie zawarcia Układu o Stowarzyszeniu
pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Człon-
kowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Euro-
pejskiej (zwany dalej „Protokołem”). Protokół zawiera
nowe koncesje celne Wspólnoty, których część ograni-
czona jest kontyngentami taryfowymi. Stosowanie tych
kontyngentów taryfowych wymaga zmiany Rozporzą-
dzenia (WE) nr 312/2003.

(3) Wielkość kontyngentów taryfowych na czosnek (zamó-
wienie nr 09.1925), winogrona deserowe (zamówienie nr

09.1929) i owoce kiwi (zamówienie nr 09.1939)
powinna być rocznie podnoszona o pięć procent pier-
wotnej ilości.

(4) W roku 2004 wielkość nowych kontyngentów taryfo-
wych Wspólnoty powinna być ograniczona w stosunku
do okresu, w którym będą otwarte nowe kontyngenty
taryfowe.

(5) Ponieważ Protokół stanowi, że nowe koncesje celne
Wspólnoty mają być stosowane od 1 maja 2004 r.,
niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od
tego samego dnia i wejść w życie w najwcześniejszym
możliwym terminie.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 zmienia się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1. W roku 2004 wielkość kontyngentów taryfowych
w zamówieniach nr 09.1937, 09.1939 i 09.1941 ogranicza
się do ośmiu dwunastych każdej z odpowiednich rocznych
wielkości. Ułamki kilograma zaokrągla się do kolejnego pełnego
kilograma.

2. W roku 2004 kwoty taryfowe w zamówieniach nr
09.1925 i 09.1929 powiększa się o dodatkowe ilości odpo-
wiednio 20 i 1 000 ton.
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(1) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 1.
(2) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 3.
(3) Dz.U. L 38 z 10.2.2005, str. 1.



Artykuł 3

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

Z wyjątkiem pkt 1 i 3 Załącznika niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Punkt 1 i 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 19 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W tabeli przedstawionej w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) W zamówieniu nr 09.1925, w czwartej kolumnie, wielkość zastępuje się 530 tonami.

Po roku 2005 roczna wielkość kontyngentów taryfowych będzie co roku kolejno powiększana o pięć procent tej
wielkości.

2) W zamówieniu nr 09.1925, w czwartej kolumnie, wielkość zastępuje się 38 500 tonami.

Po roku 2005 roczna wielkość kontyngentów taryfowych będzie co roku kolejno powiększana o pięć procent tej
wielkości.

3) Wprowadza się następujące rzędy:

„09.1937 (*) 0303 29 00
0303 78 12
0303 78 19

Ryby, mrożone 725 ton 100

0304 20 53
0304 20 56
0304 20 58
0304 20 91
0304 20 94
0304 90 05

Filety rybne i inne mięso ryb, mrożone

09.1939 0810 50 00 Owoce kiwi 1 000 ton (2) 100

09.1941 (**) 1604 15 19 Przetworzone lub konserwowane
makrele

90 ton 100

(*) Ten kontyngent taryfowy będzie stosowany w roku 2004 i w każdym roku kalendarzowym po nim następującym, począwszy od
1.1.2005 r. do jego wygaśnięcia 31.12.2012 r.

(**) Ten kontyngent taryfowy będzie stosowany w roku 2004 i w każdym roku kalendarzowym po nim następującym, począwszy od
1.1.2005 r. do jego wygaśnięcia 31.12.2006 r.”
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