
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 291/2012 

z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do unijnych kontyngentów 
taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 z dnia 
10 kwietnia 1995 r. otwierające i ustalające zarządzanie unij
nymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne 
i rybołówstwa pochodzące z Norwegii ( 1 ), w szczególności 
jego art. 5 ust. 1 lit. a) i b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zostało zawarte porozumienie w formie wymiany listów 
między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem 
Norwegii, z drugiej strony, dotyczące dodatkowych prefe
rencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 
19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar
czym. Porozumienie to zostało zatwierdzone w imieniu 
Unii decyzją Rady 2011/818/UE ( 2 ). 

(2) Porozumienie to przewiduje dalszą stopniową liberali
zację handlu rolnego na zasadach preferencyjnych, 
wzajemnych i obopólnych korzyści oraz nowe roczne 
bezcłowe kontyngenty taryfowe na przywóz do Unii 
Europejskiej niektórych produktów rolnych pochodzą
cych z Norwegii. 

(3) Aby wprowadzić w życie nowe kontyngenty taryfowe 
przewidziane w porozumieniu, należy zmienić rozporzą
dzenie (WE) nr 992/95. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 992/95. 

(5) Zgodnie z decyzją 2011/818/UE nowe kontyngenty tary
fowe muszą mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2012 r. Niniejsze rozporządzenie należy więc stosować 
począwszy od tej samej daty. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 992/95 wprowadza 
się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 2 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 101 z 4.5.1995, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 327 z 9.12.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 992/95 wprowadza się następujące zmiany: 

a) wiersze dla numerów porządkowych 09.0701, 09.0751, 09.0757 oraz 09.0759 otrzymują brzmienie: 

Numer 
porząd

kowy 
Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktów Okres kontyngentowy 

Wielkość 
kontyngentu 
(masa netto 

w tonach, o ile 
nie postanowiono 

inaczej) 

Stawka 
celna 
(%) 

„09.0701 ex 1504 20 10 90 Oleje i tłuszcze ze 
zwierząt morskich, 
inne niż olej z wielo
ryba i olej ze spermy, 
w opakowaniach 
o pojemności netto 
powyżej 1 kg 

od 1.1 do 31.12 1 000 8,5 
ex 1504 30 10 99 

09.0751 Ex 0704 10 00 90 Kalafiory od 1.8 do 31.10 2 000 0 

09.0757 ex 0809 21 00 
ex 0809 29 00 

Wiśnie i czereśnie, 
świeże 

od 16.7 do 15.9 900 0 ( 3 ) 

09.0759 Ex 0809 40 05 Śliwki, świeże, od dnia 
1 września do dnia 15 
października 

od 1.9 do 15.10 600 0 ( 3 )” 

b) skreśla się wiersze dla numerów porządkowych 09.0753, 09.0755, 09.0775, 09.0777, 09.0781 oraz 09.0785; 

c) dodaje się wiersze w brzmieniu: 

„09.0815 0810 20 10 Maliny, świeże od 1.1 do 31.12 400 0 

09.0816 2005 20 20 Cienkie plasterki 
ziemniaków, smażone 
lub pieczone, nawet 
solone lub z przypra
wami, w hermetycz
nych opakowaniach, 
nadające się do 
bezpośredniego 
spożycia 

od 1.1 do 31.12 200 0 

09.0817 2309 10 13 
2309 10 15 
2309 10 19 
2309 10 33 
2309 10 39 
2309 10 51 
2309 10 53 
2309 10 59 
2309 10 70 
2309 10 90 

Karma dla psów lub 
kotów, pakowana do 
sprzedaży detalicznej 

od 1.1 do 31.12 13 000 0”
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