
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 502/2005

z dnia 31 marca 2005 r.

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

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

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

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólna Rada UE–Meksyk, na mocy swojej decyzji nr
1/2005 z dnia 21 lutego 2005 r. wprowadzającej spros-
towanie do decyzji Wspólnej Rady UE-Meksyk nr
3/2004 (2), zmieniającej decyzję Wspólnej Rady nr
2/2000 z dnia 23 marca 2000 r., zmieniła okres,
w którym dwa Wspólnotowe kontyngenty taryfowe usta-
nowione decyzją nr 3/2004 powinny być otwarte.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1362/2000 powinno zostać
odpowiednio zmienione.

(3) Ponieważ okres, w którym wymienione kontyngenty
taryfowe zostaną otwarte, powinien się rozpocząć 1
stycznia 2005 r., rozporządzenie powinno być stoso-
wane od tego samego dnia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 6 rozporządzenia (WE) 1362/2000 otrzymuje
brzmienie:

„6. Z wyjątkiem kontyngentów taryfowych o numerach
09.1854, 09.1871, 09.1873 oraz o numerze 09.1899,
kontyngenty taryfowe określone w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia są otwierane co roku na okres dwunastu
miesięcy od 1 lipca do 30 czerwca. Kontyngenty te zostają
otwarte po raz pierwszy w dniu 1 lipca 2000 r.

Kontyngenty taryfowe o numerach 09.1871 oraz 09.1873
zostaną otwarte od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia
2004 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia każdego kolejnego
roku kalendarzowego przez czas obowiązywania kontyn-
gentu.”

Artykuł 2

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 31 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostantio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1553/2004 (Dz.U. L 282
z 1.9.2004, str. 3).

(2) Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 27.


