
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1046/2005

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów
taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające

rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2003/286/WE z dnia 8 kwietnia
2003 r. w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego hand-
lowe aspekty Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzy-
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami
Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii,
z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między
stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady i Komisji 2005/430/WE z dnia 18
kwietnia 2005 r. w sprawie protokołu dodatkowego do Układu
Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Bułgarii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgier-
skiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2),
w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją 2003/286/WE Wspólnota zobowią-
zała się ustanowić zerowe stawki na pszenicę oraz
mieszankę żyta i pszenicy, gluten pszenny i kukurydzę
pochodzącą z Republiki Bułgarii dla kontyngentów tary-
fowych w przywozie. Na rok gospodarczy 2003/2004
kontyngenty te wynosiły odpowiednio 250 000 ton

i 80 000 ton. Rozporządzenie Komisji (WE) nr
958/2003 (3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania
decyzji Rady w odniesieniu do zarządzania powyższymi
kontyngentami taryfowymi.

(2) Zgodnie z decyzją Rady 2005/430/WE Wspólnota zobo-
wiązała się podwyższyć z dniem 1 lipca 2005 r. wielkość
kontyngentów taryfowych w przywozie o zerowej stawce
na pszenicę oraz mieszankę żyta i pszenicy i gluten
pszenny pochodzące z Republiki Bułgarii, do wysokości
352 000 ton, rocznie zwiększając ją o 32 000 ton.
Konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich
zmian w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr
958/2003 w celu uwzględnienia powyższego zwięk-
szenia wielkości kontyngentów.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 958/2003.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 958/2003 zastępuje się
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, str. 60.
(2) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1.

(3) Dz.U. L 136 z 4.6.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Lista produktów pochodzących z Bułgarii, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2

Kod CN Nr porządkowy Wyszczególnienie Stawka
celna

Ilość roczna od 1.7.2005 r.
do 30.6.2006 r. i
w następnych latach

(w tonach)

Zwyżki roczne od
1.7.2006 r.
(w tonach)

1001 09.4676 Pszenica oraz mies-
zanka żyta i pszenicy

zerowa 352 000 32 000

1109 00 00 Gluten pszenny

1005 90 00
1005 10 90

09.4677 Kukurydza zerowa 96 000 8 000”
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