
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/579 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do dodatkowego unijnego 
kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące z Chile 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty 
przepisów dotyczących taryfy celnej przewidzianych w Układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1), w szczególności jego 
art. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady (UE) 2017/1368 z dnia 11 maja 2017 r. (2) Rada wyraziła zgodę na podpisanie i tymczasowe 
stosowanie trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględ
nienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. 

(2)  W trzecim protokole dodatkowym przewidziano dodatkowe kontyngenty taryfowe na dopuszczenie do 
swobodnego obrotu w Unii niektórych produktów rolnych pochodzących z Chile. 

(3)  Konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 w celu zapewnienia dodatkowego 
kontyngentu taryfowego. 

(4)  Zgodnie z decyzją (UE) 2017/1368, w szczególności jej art. 3, dodatkowy kontyngent taryfowy ma być 
stosowany od 1 lipca 2013 r. Niniejsze rozporządzenia powinno być zatem stosowane od tej samej daty 
i powinno wejść w życie po jego opublikowaniu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, s. 1. 
(2) Dz.U. L 196 z 27.7.2017, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 dodaje się następujący tekst: 

„09.1944 0203 11 10 

0203 12 11 

0203 12 19 

0203 19 11 

0203 19 13 

0203 19 15 

0203 19 55 

0203 19 59 

0203 21 10 

0203 22 11 

0203 22 19 

0203 29 11 

0203 29 13 

0203 29 15 

0203 29 55 

0203 29 59 

1601 00 

1602 41 

1602 42 

1602 49 

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone; 
kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub 
krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów; 
pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, 
podroby lub krew trzody chlewnej 

1 000 ton (*) 100”. 

(*)  500 ton od 1.7.2013 do 31.12.2013 i 1 000 ton na każdy kolejny okres od 1.1. do 31.12.   
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