
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 89/2009

z dnia 28 stycznia 2009 r.

otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych
towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych,

objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

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,

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 paździer
nika 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany
listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii
odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym
handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą
a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą
a Królestwem Norwegii (3) oraz Protokół 3 do Porozu
mienia EOG (4) określają zasady handlu niektórymi towa
rami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi
między Umawiającymi się Stronami.

(2) Protokół 3 do Porozumienia EOG zmieniony decyzją
Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 (5) przewiduje
zerową stawkę celną dla niektórych wód zawierających
dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aroma
tyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00,
i niektórych pozostałych napojów bezalkoholowych
zawierających cukier, objętych kodem CN
ex 2202 90 10.

(3) Zerowa stawka celna na wody i inne napoje, o których
mowa, została tymczasowo zawieszona w stosunku do
Norwegii na mocy Umowy w formie wymiany listów
między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii
odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy
o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspól
notą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (6), dalej
zwanej „Umową”, zatwierdzonej decyzją Rady
2004/859/WE. Zgodnie z pkt IV uzgodnionego Proto
kołu do Umowy powinno się zezwolić na bezcłowy

przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00
i ex 2202 90 10 pochodzących z Norwegii tylko
w granicach kontyngentu bezcłowego, podczas gdy cło
należy zapłacić za przywóz towarów przekraczający
przydzielony kontyngent.

(4) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 93/2008 (7) wycofano
tymczasowe zawieszenie systemu zwolnienia z opłat
celnych na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2008 r. w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty Euro
pejskiej niektórych towarów sklasyfikowanych w ramach
kodów CN 2202 10 00 i ex 2202 90 10 pochodzących
z Norwegii.

(5) Konieczne jest otwarcie kontyngentu taryfowego na rok
2009 na napoje bezalkoholowe, o których mowa.
Ostatni kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz
wspomnianych produktów został otwarty rozporządze
niem Komisji (WE) nr 1795/2006 (8). Na rok 2008
kontyngentu taryfowego nie otwarto. Wielkość kontyn
gentu na rok 2009 powinna być utrzymana bez zmian
w stosunku do wielkości na rok 2007.

(6) 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 (9) określa zasady zarzą
dzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić
zarządzanie kontyngentem taryfowym otwartym na
mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z tymi
zasadami.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
otwiera się wspólnotowy kontyngent taryfowy ustalony
w załączniku dla towarów pochodzących z Norwegii wymienio
nych we wspomnianym załączniku oraz na zasadach w nim
określonych.
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2. Zasadami pochodzenia, wzajemnie stosowanymi do towarów wymienionych w załączniku, są zasady
określone w Protokole 3 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospo
darczą a Królestwem Norwegii.

3. Do przywożonych ilości przekraczających wielkość kontyngentu stosuje się preferencyjne cło
w wysokości 0,047 EUR/litr.

Artykuł 2

Wspólnotowe kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 1, są zarządzane przez Komisję zgodnie
z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Kontyngenty taryfowe na rok 2009 stosowane przy przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących
z Norwegii

Numer
porządkowy Kod CN Opis produktu

Roczna wielkość
kontyngentu na rok

2009

Stawka celna
mająca zasto

sowanie
w granicach
kontyngentu

Stawka celna mająca
zastosowanie dla ilości

przekraczających
kontyngent

09.0709 2202 10 00 Wody, włącznie z wodami
mineralnymi i wodami
gazowanymi, zawierające
dodatek cukru lub innego
środka słodzącego lub
wody aromatyzowane

17,303 mln litrów Zwolnienie 0,047 EUR/litr

ex 2202 90 10 Pozostałe napoje bezalko
holowe zawierające cukier
(sacharozę lub cukier
inwertowany)
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