
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 504/2005

z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 w zakresie dostosowania kontyngentów
taryfowych na wszystkie owoce przetworzone i wszystkie mieszanki owoców przetworzonych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2793/1999 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie określonych procedur stosowania
Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej
Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (1), w szcze-
gólności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2793/1999 dotyczy pewnych
procedur stosowania Umowy o handlu, rozwoju i
współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką
Południowej Afryki.

(2) Na mocy decyzji 2005/206/WE (2) Rada przyjęła do-
datkowy protokół do Umowy o handlu, rozwoju
i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoń-
skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Repu-
bliki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej. Protokół ten wprowadza
dostosowania do niektórych kontyngentów taryfowych
ograniczających koncesje taryfowe. Wprowadzenie tych
kontyngentów taryfowych wymaga zmiany rozporzą-
dzenia (WE) nr 2793/1999.

(3) Zgodnie z wyżej wspomnianą decyzją kontyngenty tary-
fowe na wszystkie owoce przetworzone (nr kontyngentu
09.1813) i wszystkie mieszanki owoców przetworzo-
nych (nr kontyngentu 09.1815) zwiększa się odpo-
wiednio o 1 225 ton i 340 ton.

(4) Zgodnie z decyzją 2005/206/WE zwiększenie wielkości
istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2004

oblicza się proporcjonalnie do podstawowych ilości,
uwzględniając okres, który upłynął przed dniem 1 maja
2004 r.

(5) Zważywszy, że dodatkowy protokół stanowi, iż nowe
koncesje taryfowe Wspólnoty należy stosować od dnia
1 maja 2004 r., niniejsze rozporządzenie powinno być
stosowane od tego samego dnia i wejść w życie
w najwcześniejszym możliwym terminie.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2793/1999, kolumna
piąta „Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego i roczny
wskaźnik wzrostu”, wprowadza się następujące zmiany:

1) zapis odpowiadający numerowi kontyngentu 09.1813 otrzy-
muje brzmienie:

„40 000 ton masy brutto (rww 3%) powiększone
o dodatkowe 1 225 (*) ton masy brutto (rww 3%) (od
1.5.2004);

___________
(*) Wzrost wielkości istniejących kontyngentów taryfowych

na rok 2004 oblicza się proporcjonalnie do podstawo-
wych ilości, uwzględniając okres, który upłynął przed
dniem 1 maja 2004 r.”

2) zapis odpowiadający numerowi kontyngentu 09.1815 otrzy-
muje brzmienie:

„18 000 ton masy brutto (rww 3%) powiększone
o dodatkowe 340 (*) ton masy brutto (rww 3%) (od
1.5.2004).

___________
(*) Wzrost wielkości istniejących kontyngentów taryfowych

na rok 2004 oblicza się proporcjonalnie do podstawo-
wych ilości, uwzględniając okres, który upłynął przed
dniem 1 maja 2004 r.”
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(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1638/2004 (Dz.U. L 295
z 18.9.2004, str. 26).

(2) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 32.



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji 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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