
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 386/2005

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych
owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5
lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenkla-
tury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów
rolnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7
września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (2) wprowadza zmiany w Nomenklaturze Scalonej
w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw oraz
przetworów owocowych i warzywnych.

(2) Rozporządzenia zmieniające załącznik I do rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3) w poprzednich latach
również wprowadziły zmiany w Nomenklaturze Scalonej
w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw oraz
przetworów owocowych i warzywnych, jednakże nie
wszystkie z tych zmian znajdują odzwierciedlenie
w następujących rozporządzeniach w sprawie wspólnej
organizacji rynku owoców i warzyw oraz przetworów
owocowych i warzywnych: rozporządzenie Komisji
(EWG) nr 1591/87 z dnia 5 czerwca 1987 r. ustanawia-
jące normy jakości kapusty, kapusty brukselskiej, selera
naciowego, szpinaku i śliwek (4); rozporządzenie Komisji
(EWG) nr 1677/88 z dnia 15 czerwca 1988 r. ustana-
wiające normy jakości ogórków (5); rozporządzenie Rady
(WE) nr 399/94 z dnia 21 lutego 1994 r. dotyczące
szczególnych środków w odniesieniu do suszonych
winogron (6); rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94
z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych
zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców

i warzyw (7); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/96
z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania
dodatkowych należności przywozowych do owoców
i warzyw (8) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr
1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji
wywozowych na owoce i warzywa (9).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia
(EWG) nr 1591/87, (EWG) nr 1677/88, (WE) nr
399/94, (WE) nr 3223/94, (WE) nr 1555/96 i (WE) nr
1961/2001.

(4) Zmiany te powinny być stosowane równocześnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1810/2004.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw oraz Komitetu Zarządzającego ds.
Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1591/87 ustęp 1 otrzymuje
brzmienie:

„Normy jakości następujących produktów wymienione są
w załącznikach I, II, III i IV:

— kapusta objęta kodem CN 0704 90,

— kapusta brukselska objęta kodem CN 0704 20 00,
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(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2. Rozporządzenie zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 3290/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105).

(2) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.
(3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344
z 20.11.2004, str. 5).

(4) Dz.U. L 146 z 6.6.1987, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163
z 30.4.2004, str. 50).

(5) Dz.U. L 150 z 16.6.1988, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004.

(6) Dz.U. L 54 z 25.2.1994, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozpo-
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(7) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86
z 24.3.2004, str. 9).

(8) Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1844/2004 (Dz.U. L 322 z 23.10.2004,
str. 12).

(9) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004.



— seler naciowy objęty kodem CN 0709 40 00,

— szpinak objęty kodem CN 0709 70 00.”

Artykuł 2

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1677/88 ustęp 1 otrzymuje
brzmienie:

„Normy jakości ogórków objętych kodem CN 0707 00 05
określone są w Załączniku.”

Artykuł 3

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 399/94 ustęp 1 otrzymuje
brzmienie:

„Szczególne środki dotyczące jakości suszonych winogron
produkowanych we Wspólnocie objętych kodami CN
0806 20 10 i 0806 20 30 są przyjęte zgodnie z procedurą
określoną w art. 4.”

Artykuł 4

W części A Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 3223/94
wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu piątym tabeli kody CN dla pomarańczy słodkich,
świeżych „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 i ex 0805 10 50”
zastępuje się kodem CN „ex 0805 10 20”.

2. w wierszu dziesiątym tabeli kody CN dla jabłek
„ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 i ex 0808 10 90” zastępuje
się kodem CN „ex 0808 10 80”.

Artykuł 5

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 wprowadza
się następujące zmiany:

1) w wierszu piątym tabeli kody CN dla pomarańczy
„ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 i ex 0805 10 50” zastępuje
się kodem CN „ex 0805 10 20”.

2) w wierszu dziesiątym tabeli kody CN dla jabłek
„ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 i ex 0808 10 90” zastępuje
się kodem CN „ex 0808 10 80.”

Artykuł 6

W art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr
1961/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„— pomarańcze objęte kodem CN 0805 10 20,”;

2) tiret jedenaste i dwunaste otrzymują brzmienie:

„— cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) objęte kodem CN
0805 50 10,

— limonki (Citrus aurantifolia) objęte kodem CN
0805 50 90,”;

3) tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

„— jabłka objęte kodami CN 0808 10 10 i 0808 10 80,”.

Artykuł 7

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

Niniejsze rozporządzenie 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 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PLL 62/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.3.2005


