
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 343/2011 

z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Bośni i Hercegowiny oraz 
określające zasady zarządzania nimi 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 144 ust. 1 
w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony 
(zwany dalej „układem o stabilizacji i stowarzyszeniu”), 
został podpisany dnia 16 czerwca 2008 r. i jest obecnie 
ratyfikowany. 

(2) Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związa
nych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej 
strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (zwana 
dalej „umową przejściową”), oraz środki przyjęte rozpo
rządzeniem Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 
2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania 
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, 
oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu 
i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Euro
pejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej 
strony ( 2 ), stanowią o wcześniejszym wejściu w życie 
postanowień układu o stabilizacji i stowarzyszeniu doty
czących handlu i kwestii związanych z handlem. 

(3) Umowa przejściowa oraz układ o stabilizacji 
i stowarzyszeniu stanowi, że wina pochodzące z Bośni 
i Hercegowiny mogą być przywożone do Unii 
w granicach unijnych kontyngentów taryfowych, pod 
warunkiem że Bośnia i Hercegowina nie będzie wspierać 
wywozu tych ilości żadnymi subsydiami wywozowymi, 
po zerowej stawce celnej. 

(4) Komisja powinna przyjąć środki wykonawcze w celu 
otwarcia kontyngentów taryfowych Unii 
i administrowania nimi. 

(5) W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 
2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wyko
nania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana
wiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 3 ) ustanowiono 
zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przezna
czonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chrono
logicznym dat otrzymania zgłoszeń celnych. 

(6) Należy zwracać szczególną uwagę na zapewnienie 
wszystkim unijnym importerom równego i stałego 
dostępu do kontyngentów taryfowych oraz aby zerowa 
stawka dla kontyngentów była stosowana nieprzerwanie 
w odniesieniu do przywozu wszystkich przedmiotowych 
produktów na obszar wszystkich państw członkowskich 
do momentu wyczerpania powyższych kontyngentów. 
W celu zapewnienia skuteczności wspólnego zarządzania 
tymi kontyngentami nie powinno być przeszkód 
w upoważnieniu państw członkowskich do podej
mowania z kwoty kontyngentu niezbędnych ilości odpo
wiadających faktycznemu przywozowi. Przekazywanie 
informacji pomiędzy państwami członkowskimi 
a Komisją powinno, w miarę możliwości, odbywać się 
drogą elektroniczną. 

(7) Od dnia 1 lipca 2008 r., kiedy w życie weszła umowa 
przejściowa, do ostatniego dnia stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. wprowadzającego nadzwyczajne środki hand
lowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powią
zanych z procesem stabilizacji i stowarzyszenia Unii 
Europejskiej ( 4 ) przywóz wina z Bośni i Hercegowiny 
odbywał się w ramach kontyngentu numer 09.1515 
ustanowionego w wymienionym rozporządzeniu. 
Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane 
od dnia 1 stycznia 2011 r. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym otwiera się przywozowe kontyngenty taryfowe 
o zerowej stawce celnej na przywożone do Unii wina pocho
dzące z Bośni i Hercegowiny, zgodnie z załącznikiem. 

2. Zerowa stawka celna stosowana jest pod następującymi 
warunkami:
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1.



a) do przywożonych win dołączony jest dowód pochodzenia 
przewidziany w protokole 2 do umowy przejściowej i do 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu; 

b) przywożone wina nie korzystają z subsydiów wywozowych. 

Artykuł 2 

Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zarządza 
Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93. 

Artykuł 3 

Państwa członkowskie oraz Komisja ściśle współpracują ze sobą 
w celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 4 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Kontyngenty taryfowe na wina pochodzące z Bośni i Hercegowiny przywożone do Unii 

Nr 
porządkowy Kod CN (*) Rozszerzenie 

TARIC Opis 
Wielkość kontyngentu 

rocznego 
(w hl) (**) 

Stawka celna dla 
kontyngentu 

09.1528 2204 10 93 Gatunkowe wino musu
jące inne niż szam- 
pan lub asti spumante; 
pozostałe wino ze 
świeżych winogron, 
w pojemnikach o obję- 
tości 2 litry lub mniejszej 

Od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r. 
i w latach następnych: 
12 800 

Zwolnienie 

2204 10 94 

2204 10 96 

2204 10 98 

2204 21 06 

2204 21 07 

2204 21 08 

2204 21 09 

ex 2204 21 93 19, 29, 31, 
41 i 51 

ex 2204 21 94 19, 29, 31, 
41 i 51 

2204 21 95 

ex 2204 21 96 11, 21, 31, 
41 i 51 

2204 21 97 

ex 2204 21 98 11, 21, 31, 
41 i 51 

09.1529 2204 29 10 Pozostałe wino ze 
świeżych winogron, w 
pojemnikach o obję- 
tości większej niż 2 litry 

Od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r. i w 
latach następnych: 
3 200 

Zwolnienie 

2204 29 93 

ex 2204 29 94 11, 21, 31, 
41 i 51 

2204 29 95 

ex 2204 29 96 11, 21, 31, 
41 i 51 

2204 29 97 

ex 2204 29 98 11, 21, 31, 
41 i 51 

(*) Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma charakter 
jedynie orientacyjny, przy czym system preferencyjny, w kontekście niniejszego załącznika, określa się przez objęcie danych 
produktów kodami CN. Tam, gdzie przed kodem CN widnieje „ex”, system preferencyjny określany jest jednocześnie w oparciu 
o zakres kodu CN oraz zakres odpowiadającego mu opisu. 

(**) Na wniosek jednej ze Stron mogą zostać przeprowadzone konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentu poprzez przenie
sienie ilości z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 (nr porządkowy 09.1529) do kontyngentu dotyczącego pozycji 
ex 2204 10 oraz ex 2204 21 (nr porządkowy 09.1528).
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