
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1558/2005

z dnia 23 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu

kukurydzy do Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W następstwie Porozumienia w sprawie rolnictwa (2),
zawartego podczas Rundy Urugwajskiej wielostronnych
negocjacji handlowych, Wspólnota zobowiązała się, od
roku gospodarczego 1995/96, do otwarcia kontyngentu
na przywóz 500 000 ton kukurydzy do Portugalii oraz
na przywóz, odpowiednio, 2 000 000 ton kukurydzy
i 300 000 ton sorgo do Hiszpanii.

(2) Warunki zarządzania tymi kontyngentami zostały usta-
nowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1839/95 (3).
Doświadczenia zebrane w trakcie stosowania tego rozpo-
rządzenia wykazują, że niezbędne jest uproszczenie
zarządzania przedmiotowymi kontyngentami i za-
pewnienie jego większej przejrzystości.

(3) W interesie podmiotów gospodarczych Wspólnoty leży,
aby zapewnić odpowiednią podaż przedmiotowych
produktów na rynku wspólnotowym po stałych cenach,
przy uniknięciu niepotrzebnego lub nadmiernego ryzyka
lub nawet zakłóceń na rynku w postaci poważnych
wahań cen. Biorąc pod uwagę rozwijające się rynki
międzynarodowe, warunki podaży w Hiszpanii i w Portu-
galii oraz międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty,
Komisja powinna zdecydować, czy obniżka stosowanych
należności przywozowych ustalonych zgodnie

z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia
28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należ-
ności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia
Rady (EWG) nr 1766/92 (4) jest konieczna, by zapewnić
realizację kontyngentów przywozowych na przedmio-
towe produkty.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1839/95.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:

„Artykuł 4

Przywozu stanowiącego część tych kontyngentów
i podlegającego limitom ilościowym określonym w art. 1
dokonuje się do Hiszpanii i Portugalii, stosując system obni-
żonych należności przywozowych, zgodnie z art. 5 lub
przez bezpośrednie nabycie na rynku światowym.”.

Artykuł 2

W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1839/95 ust. 1 i 2 otrzymują
następujące brzmienie:

„1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 14, w odniesieniu
do przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przy-
wozu kukurydzy do Portugalii w ramach limitów ilościo-
wych określonych w art. 1 stosuje się obniżkę do należności
przywozowych ustaloną zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1249/96.

1a. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania
rynkowe, Komisja podejmuje decyzję o zastosowaniu
obniżki przewidzianej w ust. 1, aby zapewnić realizację
kontyngentów przywozowych.
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2. Jeśli Komisja podejmie decyzję o zastosowaniu tej
obniżki, jej wysokość ustala się ryczałtowo lub w ramach
procedury przetargowej na poziomie umożliwiającym, po
pierwsze, uniknięcie zakłóceń na rynku hiszpańskim
i portugalskim w wyniku tego przywozu, a po drugie,
faktyczne dokonanie przywozu ilości określonych w art. 1.”.

Artykuł 3

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PL24.9.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249/7


