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W ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1920/2004 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 992/95 otwie-
rające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i
rybołówstwa pochodzące z Norwegii oraz w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1921/2004 zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami
taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii, kontyngenty taryfowe
o numerach porządkowych 09.0752, 09.0754, 09.0756, 09.0760, 09.0763, 09.0778 i 09.0792 są
otwarte dla niektórych produktów rybnych „do produkcji przemysłowej”. Wspomniane wyżej rozporzą-
dzenia nie precyzują pojęcia „do produkcji przemysłowej”.

W celu jednolitego zastosowania wspólnotowych kontyngentów taryfowych, Komitet kodeksu celnego —
Sekcja ds. ekonomicznych aspektów taryfy uchwaliła niżej przedstawione wytyczne.

1) Celem zastosowania wyżej wspomnianych kontyngentów taryfowych o numerach 09.0752, 09.0754,
09.0760, 09.0763, 09.0778 i 09.0792, pojęcie „do produkcji przemysłowej” należy rozumieć w nastę-
pujący sposób:

„Wymienione kontyngenty taryfowe stosuje się do towarów przeznaczonych do poddania wszelkim
czynnościom, z wyłączeniem sytuacji, gdy będą one poddane wyłącznie jednej lub więcej z poniższych
czynności: czyszczenie, patroszenie, ogonowanie, odgławianie, porcjowanie, pobieranie próbek, sorto-
wanie, etykietowanie, pakowanie, chłodzenie, zamrażanie, głębokie zamrażanie, rozmrażanie, rozdzie-
lanie.

Jednakże kontyngenty taryfowe powinny mieć zastosowanie do towarów przeznaczonych do poddania
następującym operacjom cięcia: kostkowanie, filetowanie, produkcja płatów, cięcie zamrożonych
bloków lub rozszczepianie zamrożonych przekładanych bloków filetowych.

Kontyngenty taryfowe nie mają zastosowania do produktów, które są przeznaczone do poddania czyn-
nościom kwalifikującym do korzystania z kontyngentów taryfowych w przypadkach, gdy tego rodzaju
czynności prowadzone są na poziomie handlu detalicznego lub gastronomii.

Przyznanie ulgi celnej w ramach kontyngentów taryfowych stosuje się wyłącznie do ryb przeznaczo-
nych do spożycia przez ludzi.”

2) Celem zastosowania wyżej wspomnianego kontyngentu taryfowego o numerze 09.0756, pojęcie „do
produkcji przemysłowej” należy rozumieć w następujący sposób:

„Wymieniony kontyngent taryfowy stosuje się do towarów przeznaczonych do poddania wszelkim
czynnościom, z wyłączeniem sytuacji kiedy będą one poddane wyłącznie jednej lub więcej z poniższych
operacji: czyszczenie, patroszenie, ogonowanie, odgławianie, porcjowanie, pobieranie próbek, sorto-
wanie, etykietowanie, pakowanie, chłodzenie, zamrażanie, głębokie zamrażanie, rozmrażanie, rozdzie-
lanie.

Jednakże kontyngent taryfowy powinien mieć zastosowanie do towarów przeznaczonych do poddania
następującym operacjom cięcia: kostkowanie, filetowanie, cięcie zamrożonych bloków lub rozszcze-
pianie zamrożonych przekładanych bloków filetowych.

Kontyngent taryfowy nie ma zastosowania do produktów, które są przeznaczone do poddania czynnoś-
ciom kwalifikującym do korzystania z kontyngentu taryfowego w przypadkach, gdy tego rodzaju czyn-
ności prowadzone są na poziomie handlu detalicznego lub gastronomii.

Przyznanie ulgi celnej w ramach kontyngentu taryfowego stosuje się wyłącznie do ryb przeznaczonych
do spożycia przez ludzi.”
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