
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1653/2005

z dnia 10 października 2005 r.

otwierające kontyngenty taryfowe i ustanawiające należności celne mające zastosowanie w ramach
tych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych

przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Algierii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia
6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto-
sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa
produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy swojej decyzji z dnia 18 lipca 2005 r. (2) Rada
zatwierdziła Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający
stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską
Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony,
dalej zwany „Układem”.

(2) Przepisy handlowe określone w Układzie przewidują
stosowanie wzajemnych koncesji dotyczących należności
celnych przywozowych odnoszących się do niektórych
przetworzonych produktów rolnych. Koncesje te mogą
przybierać formę bezcłowych przywozów w ramach
rocznych kontyngentów taryfowych.

(3) Kontyngenty taryfowe ustanowione w Układzie
w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych
pochodzących z Algierii są roczne i mają być stosowane
przez czas nieokreślony. Należy dokonać otwarcia
kontyngentów na rok 2005 i na kolejne lata.

(4) W odniesieniu do roku 2005 wielkości nowych kontyn-
gentów taryfowych powinny zostać obliczone proporcjo-
nalnie do podstawowych wielkości określonych
w Układzie, w zależności od tego, jaka część roku
upłynie do chwili wejścia w życie Układu.

(5) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego

Wspólnotowy Kodeks Celny (3) skodyfikowało zasady
zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi
do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym
dat zgłoszeń celnych. Kontyngentami taryfowymi otwar-
tymi na mocy niniejszego rozporządzenia należy zarzą-
dzać zgodnie z tymi zasadami.

(6) Ponieważ Układ stosuje się od dnia 1 września 2005 r.,
niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od
tego samego dnia i powinno zatem wejść w życie
możliwie jak najszybciej.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
Horyzontalnych dotyczących Handlu Przetworzonymi
Produktami Rolnymi Niewymienionymi w Załączniku I
do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się roczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe,
w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących
z Algierii i wymienionych w Załączniku, na okres od dnia
1 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz na
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kolejnych lat.

W odniesieniu do roku 2005 wielkości rocznych kontyngentów
taryfowych określone w Załączniku zostaną obniżone
w zależności od tego, jaka część roku upłynie do chwili wejścia
w życie Układu.

Artykuł 2

Wspólnotowe kontyngenty taryfowe określone w art. 1 zarzą-
dzane są zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2005 r.
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(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298
z 25.11.2000, str. 5).

(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148
z 11.6.2005, str. 5).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

PL11.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 266/33



ZAŁĄCZNIK

Roczne kontyngenty taryfowe na 2005 r. i lata następne, mające zastosowanie do przywozu do Wspólnoty
niektórych produktów pochodzących z Algierii, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93, oraz

należności celne mające zastosowanie w ramach tych kontyngentów taryfowych

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej uważa się, że terminologia stosowana do opisu produktów stanowi tylko wskazówkę, przy
czym system preferencji, w kontekście niniejszego załącznika, jest ustalany poprzez ujęcie kodów CN w ich brzmieniu w chwili przyjmowania
niniejszego rozporządzenia.

Numer
porządkowy Kod CN Opis towarów

Wielkość kontyn-
gentu rocznego
(waga netto
w tonach)

Należności celne
stosowane w ramach
kontyngentów rocz-

nych
(w %)

09.1021 0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermen-
towane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub
zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycz-
nego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

1 500 0

0403 10 – Jogurt:

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub
kakao:

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości
tłuszczu mlecznego:

0403 10 51 – – – – nieprzekraczajacej 1,5 %

0403 10 53 – – – – przekraczającej 1,5 %, ale nieprzekraczającej 27 %

0403 10 59 – – – – przekraczającej 27 %

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego (wagowo):

0403 10 91 – – – – nieprzekraczajacej 3 %

0403 10 93 – – – – przekraczającej 3 %, ale nieprzekraczającej 6 %

0403 10 99 – – – – przekraczającej 6 %

09.1022 1902 Makarony, nawet gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi
substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki,
nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus,nawet przygotowany:

2 000 01902 30 – Pozostałe makarony:

1902 30 10 – – Suszone

1902 30 90 – – Pozostałe

09.1023 1902 40 – Kuskus:

2 000 01902 40 10 – – Nieprzygotowany

1902 40 90 – – Pozostałe
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