
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/231 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1977 otwierające autonomiczne unijne kontyngenty 
taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania 

tymi kontyngentami 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1977 (1) otwiera autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty 
rybołówstwa w latach 2019–2020 i określa sposób zarządzania tymi kontyngentami. Aby zapewnić odpowiednią 
podaż dla unijnego przemysłu przetwórczego w latach 2019–2020, w odniesieniu do każdego kontyngentu taryfo
wego ustalono odpowiednie ilości. 

(2) W ramach kontyngentu taryfowego mającego zastosowanie w ramach numeru porządkowego 09.2750, wymienio
nego w załączniku do rozporządzenia (UE) 2018/1977, produkty objęte kodem CN ex 0305 20 00 w ramach kodu 
TARIC 35 to jedynie te, które odpowiadają opisowi „ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów 
i jedynie solona lub w solance, do przetworzenia na namiastki kawioru”. 

(3) Jednak w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/2265 (2), które było wcześniejsze od rozporządzenia (UE) 2018/1977, 
wspomniany kontyngent taryfowy, określony kodem CN ex 1604 32 00 w ramach kodu TARIC 20, dotyczy produk
tów które odpowiadają opisowi „ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub 
w solance, do przetwarzania na namiastki kawioru”. 

(4) Rozbieżność między tymi dwoma rozporządzeniami odnośnie do odpowiednich kodów CN odnoszących się do 
tego samego numeru porządkowego spowodowala dla unijnego przemysłu przetwórczego trudności z interpretacją 
odpowiednich przepisów i zrozumieniem różnicy między dwoma kodami CN. Ten brak jasności miał negatywny 
wpływ na unijny przemysł przetwórczy. 

(5) Należy zmienić listę produktów objętych kontyngentem taryfowym o numerze porządkowym 09.2750 w taki spo
sób, aby obejmowały one również, przez ograniczony okres jednego roku, kod CN ex 1604 32 00 oznaczony 
kodem TARIC 20. Dodatkowo należy dodać przypis odnoszący się do tych kodów CN i TARIC i okres od dnia 
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2018/1977. 

(7) Okres obowiązywania kontyngentów otwartych rozporządzeniem (UE) 2018/1977 w pierwszym roku trwa od dnia 
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponieważ należy zapewnić równe traktowanie podmiotów gospodar-
czych i biorąc pod uwagę, że kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.2752 nie został jeszcze wykorzys-
tany, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2019 r., aby zapewnić 
podmiotom gospodarczym stosującym ikrę rybią (produkty gotowe) możliwość nieprzerwanego czerpania korzyści 
z preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentu przez ograniczony czas. W związku z tym niniejsze rozporzą-
dzenie powinno wejść w życie w trybie natychmiastowym, 

(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre 
produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 317 z 14.12.2018, s. 2). 

(2) Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre 
produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 4). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W trzecim wierszu załącznika do rozporządzenia (UE) 2018/1977 (numer porządkowy 09.2750) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) wpis w kolumnie „Kod CN” otrzymuje brzmienie: 

„ex 0305 20 00 

ex 1604 32 00”; 

2) wpis w kolumnie „Kod TARIC” otrzymuje brzmienie: 

„35 

20”; 

3) w kolumnie „Opis” po wyrażeniu „namiastki kawioru” dodaje się przypis w brzmieniu: 

„W odniesieniu do kodu TARIC 1604 32 00 20 niniejszy kontyngent taryfowy ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2020 r.  

W imieniu Rady 
Z. MARIĆ 

Przewodniczący     
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