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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/567
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
otwierające kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i mięsa ze świń pochodzących z Islandii
i ustalające zarządzanie tym kontyngentem
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 lit. a) i b),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 759/2007 (2) przewidziano otwarcie przez Unię Europejską rocznego
kontyngentu taryfowego na 100 ton kiełbasy pochodzącej z Islandii, jak określono w porozumieniu w formie
wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii zatwierdzonym decyzją Rady
2007/138/WE (3).

(2)

W dniu 23 marca 2017 r. Unia Europejska i Islandia podpisały porozumienie w formie wymiany listów (zwane
dalej „nowym porozumieniem”) w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi. Podpisanie
nowego porozumienia w imieniu Unii Europejskiej zostało zatwierdzone decyzją Rady (UE) 2016/2087 (4), a jego
zawarcie – decyzją Rady (UE) 2017/1913 (5).

(3)

Zgodnie z załącznikiem V do nowego porozumienia Unia Europejska otworzy nowy roczny kontyngent
bezcłowy na przywóz 500 ton mięsa ze świń z Islandii.

(4)

Z uwagi na to, że należy zaktualizować niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 759/2007, powinno ono
zostać zastąpione nowym rozporządzeniem, które powinno również przewidywać otwarcie nowego kontyngentu
na przywóz 500 ton mięsa ze świń i zarządzanie nim.

(5)

Zgodnie z oboma porozumieniami kontyngenty taryfowe są otwierane corocznie, a zatem przywozem należy
zarządzać w ramach roku kalendarzowego.

(6)

Komisja powinna zarządzać kontyngentami taryfowymi zgodnie z chronologicznym porządkiem przyjmowania
według dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu zgodnie z zasadami zarządzania kontyn
gentami taryfowymi ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (6).

(7)

Nowe porozumienie przewiduje, że produkty korzystające z kontyngentu taryfowego muszą być zgodne
odpowiednio z postanowieniami zawartymi w Protokole 3 do tego porozumienia dotyczącym definicji pojęcia
„produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, zmienionym decyzją nr 2/2005 Wspólnego
Komitetu UE–Islandia (7).

(8)

Nowe porozumienie przewiduje wejście w życie w dniu 1 maja 2018 r. Niniejsze rozporządzenie należy zatem
stosować od tego samego dnia.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na
przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 48).
(3) Decyzja Rady 2007/138/WE z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Republiką Islandii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 28).
4
( ) Decyzja Rady (UE) 2016/2087 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie
wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 324
z 30.11.2016, s. 1).
5
( ) Decyzja Rady (UE) 2017/1913 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią
Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 274 z 24.10.2017, s. 57).
(6) 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).
(7) Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu UE–Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji
pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 131 z 18.5.2006, s. 1).
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(9)

W odniesieniu do roku 2018 nowy kontyngent taryfowy na przywóz mięsa ze świń, który ma zostać
udostępniony na podstawie nowego porozumienia, powinien zostać obliczony proporcjonalnie przy uwzględ
nieniu jego daty wejścia w życie.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji
Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Niniejszym otwiera się unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa ze świń objętego kodem CN 0203 oraz kiełbasy
objętej kodem CN ex 1601 pochodzących z Islandii (zwane dalej „kontyngentami taryfowymi”), jak określono
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Kontyngenty taryfowe otwiera się na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
Artykuł 2
Kontyngentami taryfowymi określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49–54
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.
Artykuł 3
Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii dotyczący definicji pojęcia
„produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, zmieniony decyzją nr 2/2005 Wspólnego Komitetu
UE–Islandia, stosuje się odpowiednio do produktów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4
Rozporządzenie (WE) nr 759/2007 traci moc.
Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
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ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kody CN

Opis

Roczna ilość
(masa netto w tonach)

Stawka celna
dla kontyngentu

100

0

ex 1601 00 10
09.0832

1601 00 91

Kiełbasy

ex 1601 00 99
Od 1.5.2018 do 31.12.2018:
09.0831

0203

Mięso ze świń, świeże, schło
dzone lub zamrożone

167
W każdym roku kalendarzo
wym od 1.1.2019:
500

0

