
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 726/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do nowego unijnego kontyngentu 
taryfowego dla śledzia przetworzonego pochodzącego 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 
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii (1), 
w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady 2014/343/UE (2) zatwierdzono podpisanie i tymczasowe stosowanie Protokołu dodatkowego do 
Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii w następstwie przystąpienia Repu
bliki Chorwacji do Unii Europejskiej. 

(2)  W Protokole dodatkowym określono nowy kontyngent taryfowy w związku z dopuszczeniem do swobodnego 
obrotu w Unii Europejskiej określonych rodzajów śledzia przetworzonego pochodzącego z Norwegii. 

(3)  W celu wprowadzenia nowego kontyngentu taryfowego konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 992/95. 

(4)  Nowy kontyngent taryfowy będzie stosowany przez okres dwunastu miesięcy. Zgodnie z decyzją 2014/343/UE 
ma on zastosowanie od dnia wprowadzenia tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego. Niniejsze rozpo
rządzenie powinno zatem być stosowane od tego samego dnia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 992/95 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„09.0859 ex 1604 12 91 
ex 1604 12 99 

10 
11 
19 

Śledzie, przyprawiane i/lub 
konserwowane octem, 
w solance 

Od 1.8.2014 r. 
do 31.7.2015 r. 

1 400 ton netto 
po odsączeniu 

0”  

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2014 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 170 z 11.6.2014, s. 3. 
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