
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1957 

z dnia 26 października 2017 r. 

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące 
z Kosowa (*) i ustanawiające zarządzanie nimi 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/355 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 
pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem (*), z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej 
strony, a Kosowem (*), z drugiej strony (2) („USiS”), został podpisany w dniu 27 października 2015 r. i wszedł 
w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r. 

(2)  W art. 31 USiS oraz załączniku IV do USiS ustanowiono procedury mające zastosowanie do przywozu do Unii 
ryb i produktów rybołówstwa. Na mocy tych przepisów przywóz do Unii pstrągów i karpiowatych 
pochodzących z Kosowa w ramach niektórych kontyngentów taryfowych może korzystać ze zwolnienia 
z należności celnych. 

(3)  W celu wprowadzenia w życie postanowień USiS dotyczących ryb i produktów rybołówstwa, konieczne jest 
otwarcie i stosowanie rocznych kontyngentów taryfowych dla pstrągów i karpiowatych za rok 2016 i za lata 
następne. 

(4)  W/w kontyngentami taryfowymi Komisja powinna zarządzać zgodnie z chronologicznym porządkiem dat 
przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2015/2447 (3). 

(5)  Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane od dnia wejścia w życie USiS. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Otwiera się unijne kontyngenty taryfowe na ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Kosowa, jak określono 
w załączniku. 

Artykuł 2 

Kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 1, zarządza Komisja zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/2447. 
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(*) Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 
oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa. 

(1) Dz.U. L 57 z 3.3.2017, s. 59. 
(2) Dz.U. L 71 z 16.3.2016, s. 3. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). 



Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (CN) treść opisu produktów należy uważać za mającą jedynie 
wartość wskazującą; zakres systemu preferencyjnego jest ustalony, w kontekście niniejszego załącznika, przez kody CN. 
W przypadku gdy wskazywane są kody ex CN, zakres systemu preferencyjnego ustalany jest poprzez łączne 
zastosowanie kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu. 

Ryby i produkty rybołówstwa 

Numer 
porządkowy Kod CN Podpodziały 

TARIC Wyszczególnienie 
Wielkość rocznego kontyn

gentu taryfowego 
(waga netto w tonach) 

Stawka celna 
dla kontyn

gentu 

09.1506 0301 91  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyn
chus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 
żywe; świeże lub schłodzone; zamrożone; 
suszone, solone lub w solance, wędzone; 
filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, 
mączki i granulki, nadające się do spożycia 
przez ludzi 

Od 1.4.2016 do 
31.12.2016: 

15 

W następnych latach – 
od 1.1 do 31.12: 

15 

0 % 

0302 11  

0303 14  

0304 42  

0304 52 00 10 

0304 82  

0304 99 21 11, 12, 20 

0305 10 00 10 

0305 39 90 10 

0305 43 00  

0305 59 85 61 

0305 69 80 61 

09.1508 0301 93 00  Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmich
thys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 
hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama 
spp.): żywe; świeże lub schłodzone; za
mrożone; suszone, solone lub w solance, 
wędzone; filety rybne i pozostałe mięso 
rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się 
do spożycia przez ludzi 

Od 1.4.2016 do 
31.12.2016: 

20 

W następnych latach – 
od 1.1 do 31.12: 

20 

0 % 

0302 73 00  

0303 25 00  

0304 39 00 20 

0304 51 00 10 

0304 69 00 20 

0304 93 90 10 

0305 10 00 20 

0305 31 00 10 

0305 44 90 10 

0305 52 00 10 

0305 64 00 10   
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