
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1492/2007

z dnia 17 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych
na niektóre produkty pochodzące z Chile

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia
18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty prze-
pisów dotyczących taryfy celnej przewidzianych w Układzie
ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Chile, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 312/2003 wprowadza dla
Wspólnoty przepisy celne określone w Układzie ustana-
wiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Chile, z drugiej strony (2).

(2) Na mocy decyzji 2005/106/WE (3) Rada przyjęła
Protokół w sprawie zawarcia Układu o Stowarzyszeniu
pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Euro-
pejskiej (4) (zwany dalej „Protokołem”). Protokół zawiera
nowe koncesje celne Wspólnoty, których część ograni-
czona jest kontyngentami taryfowymi.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2005 z dnia
19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie
Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów
taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile
wprowadziło nowe koncesje.

(4) Zgodnie z Protokołem od dnia 1 stycznia 2005 r. wiel-
kość nowych kontyngentów taryfowych powinna być
podnoszona o pięć procent ilości początkowej rocznie.

W celu zachowania jasności konieczne jest określenie
całkowitej wielkości nowych kontyngentów taryfowych
dostępnych od 2005 r. na te produkty, uwzględniającej
wzrost przewidziany na rok 2005.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(WE) nr 312/2003.

(6) W związku z tym, że wielkość kontyngentów taryfowych
przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 r., niniejsze
rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego
dnia i wejść niezwłocznie w życie.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 312/2003 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Roczna wielkość kontyngentu taryfowego o numerze
porządkowym 09.1941 w załączniku jest podnoszona
kolejno co roku o pięć procent ilości początkowej, poczy-
nając od dnia 1 stycznia 2005 r.”;

2) załącznik zmienia się w sposób przedstawiony w załączniku
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.
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(1) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 305/2005 (Dz.U. L 52 z 25.2.2005,
str. 6).

(2) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 3.
(3) Dz.U. L 38 z 10.2.2005, str. 1.
(4) Dz.U. L 38 z 10.2.2005, str. 3.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W tabelę przedstawionej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1925 roczna wielkość kontyngentu taryfowego
w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

„581,50 tony (*)
___________
(*) Niniejszą roczną wielkość kontyngentu stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jest ona zwiększana kolejno co roku

o 26,50 tony (pięć procent wielkości początkowej wynoszącej 530 ton), po raz pierwszy w 2006 r. za ten rok.”;

2. w wierszu dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1929 roczna wielkość kontyngentu taryfowego
w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

„42 275 ton (**)
___________
(**) Niniejszą roczną wielkość kontyngentu stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jest ona zwiększana kolejno co roku

o 1 925 ton (pięć procent wielkości początkowej wynoszącej 38 500 ton), po raz pierwszy w 2006 r. za ten
rok.”;

3. w wierszu dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1941 roczna wielkość kontyngentu taryfowego
w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

„1 050 ton (***)
___________
(***) Niniejszą roczną wielkość kontyngentu stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jest ona zwiększana kolejno co

roku o 50 ton (pięć procent wielkości początkowej wynoszącej 1 000 ton), po raz pierwszy w 2006 r. za ten
rok.”.
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