
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 503/2005

z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów
taryfowych i ilości referencyjnych na niektóre produkty pochodzące z Maroka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9
kwietnia 2001 r. ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi
w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji
na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi
oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr
934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada decyzją z dnia 16 marca 2005 r. (2) wyraziła zgodę
na podpisanie Protokołu do Układu Euro-Śródziemno-
morskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami
Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka
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 Europejskiej, oraz przewidziała jego tymczasowe
stosowanie od dnia 1 maja 2004 r.

(2) Dla niektórych produktów pochodzących z Maroka
protokół przewiduje nowe kontyngenty taryfowe oraz
nowe ilości referencyjne, jak również zmiany
w przypadku obowiązujących kontyngentów taryfowych
ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001.

(3) W celu implementacji nowych kontyngentów taryfowych
i ilości referencyjnych oraz zmian do obowiązujących
kontyngentów taryfowych konieczna jest zmiana rozpo-
rządzenia (WE) nr 747/2001.

(4) Wielkość nowych kontyngentów taryfowych, ilości refe-
rencyjne oraz zwiększenie wielkości istniejących kontyn-
gentów na rok 2004 oblicza się jako część podstawo-
wych ilości określonych w Protokole proporcjonalnie do
tej części okresu, która upłynęła przed 1 maja 2004 r.

(5) W celu ułatwienia zarządzania niektórymi obowiązu-
jącymi kontyngentami taryfowymi ustanowionymi
w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 ilości przywożone
w ramach tych kontyngentów powinny zostać wzięte pod
uwagę przy przyznawaniu odpowiednich kontyngentów
taryfowych otwartych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 747/2001 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

(6) Ponieważ Protokół stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.,
niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od
tego samego dnia i powinno wejść w życie możliwie
jak najszybciej.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zmienia się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Ilości, które zgodnie z załącznikiem II do rozporządzeniem
(WE) nr 747/2001 zostały wprowadzone do swobodnego
obrotu we Wspólnocie w ramach kontyngentów taryfowych
o numerach 09.1104, 09.1112, 09.1130 oraz 09.1137, są
uwzględniane przy określaniu wielkości kwot odpowiednich
kontyngentów taryfowych otwartych zgodnie z załącznikiem
II rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zmienionego niniejszym
rozporządzeniem.
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(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 241/2005 (Dz.U. L 42 z 12.2.2005,
str. 11).

(2) Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.



Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 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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ZAŁĄCZNIK

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zostaje zmieniony w następujący sposób:

1) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie „CZĘŚĆ A: Kontyngenty taryfowe”;

2) w tabeli zawartej w części A wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze 09.1110;

b) wprowadza się następujące nowe wiersze:

„09.1150 Świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe
gatunków odpowiednich na bukiety lub
do celów zdobniczych:

od 1.6. do 30.6.2004 51,5 Zwolnienie

0603 10 10 — Róże

0603 10 20 — Goździki

0603 10 40 — Gladiole

0603 10 50 — Chryzantemy

od 1.6. do 30.6.2005 53

od 1.6. do 30.6.2006 54,5

od 1.6. do 30.6.2007 i dla
każdego następnego okresu

od 1.6 do 30.6

56

09.1118 0810 10 00 Truskawki i poziomki, świeże od 1.4 do 30.4 100 Zwolnienie”;

c) wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 i 09.1130 zastępuje się odpowiednio następu-
jącymi wierszami:

„09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.10 do 31.10 10 600 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.11 do 30.11 27 700 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.12 do 31.12 31 300 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.1 do 31.1 31 300 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.2 do 28/29.2 31 300 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.3 do 31.3 31 300 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.4 do 30.4 16 500 Zwolnienie (1) (2)

09.1104 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.5 do 31.5.2004 4 000 Zwolnienie (1) (2)

od 1.5 do 31.5.2005 i dla
każdego następnego okresu

od 1.5 do 31.5

5 000 Zwolnienie (1) (2)

09.1112 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone od 1.11.2003 do
31.5.2004

15 000 Zwolnienie (1) (2)

od 1.11.2004 do
31.5.2005

28 000 (3) Zwolnienie (1) (2)

od 1.11.2005 do
31.5.2006

38 000 (4) Zwolnienie (1) (2)

od 1.11.2006 do
31.5.2007 i dla każdego

następnego okresu od 1.11
do 31.5

48 000 (5) Zwolnienie (1) (2)
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09.1137 0707 00 05 Ogórki, świeże lub schłodzone od 1.11.2003 do
31.5.2004

5 429 +
85,71 ton
wagi netto
zwiększenia
od 1.5 do
31.5.2004

Zwolnienie (1) (6)

od 1.11.2004 do
31.5.2005 i dla każdego

następnego okresu od 1.11
do 31.5

6 200

09.1122 0805 10 10 (i) Pomarańcze, świeże od 1.12.2003 do
31.5.2004

300 000 +
1 133,33
ton wagi

netto zwięk-
szenia od
1.5 do

31.5.2004

Zwolnienie (1) (9)

0805 10 30 (i)

0805 10 50 (i)

ex 0805 10 80 10

od 1.12.2004 do
31.5.2005 i dla każdego

następnego okresu od 1.12
do 31.5

306 800

09.1130 ex 0805 20 10 05 Świeże klementynki od 1.11.2003 do
29.2.2004

120 000 Zwolnienie (1) (10)

od 1.11.2004 do
28.2.2005 i dla każdego

następnego okresu od 1.11
do 28/29.2

143 700

(3) Niniejszy kontyngent zostaje zmniejszony do 8 000 ton masy netto, jeżeli całkowita ilość pomidorów pochodzących z Maroka, wprowadzonych do swobodnego
obrotu we Wspólnocie w okresie od 1 października 2003 r. do 31 maja 2004 r., przekroczy 1 919 000 ton masy netto.

(4) Niniejszy kontyngent zostaje zmniejszony do 18 000 ton masy netto, jeżeli całkowita ilość pomidorów pochodzących z Maroka, wprowadzonych do swobod-
nego obrotu we Wspólnocie w okresie od 1 października 2004 r. do 31 maja 2005 r., przekroczy łączną wielkość miesięcznych kontyngentów taryfowych
o numerze 09.1104, stosowanych w okresie od 1 października 2004 r. do 31 maja 2005 r., oraz wielkość dodatkowego kontyngentu taryfowego o numerze
09.1112, stosowanego w okresie od 1 listopada 2004 r. do 31 maja 2005 r. Dla ustalenia całkowitej wielkości przywozu dopuszcza się maksymalną tolerancję
wynoszącą 1%.

(5) Niniejszy kontyngent zostaje zmniejszony do 28 000 ton masy netto, jeżeli całkowita ilość pomidorów pochodzących z Maroka, wprowadzonych do swobod-
nego obrotu we Wspólnocie w okresie od 1 października 2005 r. do 31 maja 2006 r., przekroczy łączną wielkość miesięcznych kontyngentów taryfowych
o numerze 09.1104, stosowanych w okresie od 1 października 2005 r. do 31 maja 2006 r., oraz wielkość dodatkowego kontyngentu taryfowego o numerze
09.1112, stosowanego w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 maja 2006 r. Dla ustalenia całkowitej wielkości przywozu dopuszcza się maksymalną tolerancję
wynoszącą 1%. Przepisy te stosuje się do wielkości każdego z następnie określanych dodatkowych kontyngentów taryfowych stosowanych od 1 listopada do 31
maja.

(i) Od 1 stycznia 2005 r. kody CN 0805 10 10, 0805 10 30 i 0805 10 50 zastępuje się kodem CN 0805 10 20.”;

3) dodaje się CZĘŚĆ B w brzmieniu:

„CZĘŚĆ B: Ilość referencyjna

Nr
kontyn-
gentu

Kod CN Opis towarów Okres obowiązywania ilości
referencyjnych

Wielkość
ilości refe-
rencyjnych
(w tonach
masy netto)

Stawka celna
w ramach ilości
referencyjnych

18.0105 0705 19 00 — Sałata (Lactuca sativa), świeża lub schodzona,
inna niż sałata głowiasta

od 1.5 do 31.12.2004 2 060 Zwolnienie”

0705 29 00 — Cykoria (Cichorium spp.), świeża lub schło-
dzona, inna niż cykoria brukselska

0706 — Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia,
selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne,
świeże lub schłodzone

od 1.1 do 31.12.2005 3 180

od 1.1 do 31.12.2006 3 270

dla każdego następnego
okresu od 1.1 do 31.12

3 360
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