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DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1104/2003
z dnia 26 maja 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1766/92 w odniesieniu do obliczania należności celnych
przywozowych na niektóre zboża

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 37,
uwzględniając wniosek Komisji (1),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Do celów przeliczania należności celnych przywozowych, art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku zbóż (3) przewiduje uzupełniający system odstępstw dla niektórych zbóż bazowych.
To odstępstwo zostało zniesione dla pszenicy i jęczmienia średniej i niskiej jakości w wyniku negocjacji ze
Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą na mocy art. XXVIII
GATT,
zatwierdzonego
decyzjami
Rady
2003/253/WE (4) oraz 2003/254/WE (5) dotyczących
zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów
między Wspólnotą Europejską z jednej strony, oraz
odpowiednio z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi
Ameryki z drugiej strony.
Dlatego rozporządzenie (EWG) nr 1766/92 powinno
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

„1.
W drodze odstępstwa od ust. 1, należność celna
przywozowa na produkty objęte kodami CN 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna wysokiej
jakości), 1002, ex 1005 inne niż mieszańcowy materiał
siewny, oraz ex 1007 inne niż mieszańce z przeznaczeniem do siewu, jest równa cenie interwencyjnej obowiązującej na do takie produkty podczas przywozu, powiększonej o 55 %, minus cena importowa cif stosowana wobec
danej dostawy. Jednakże ta należność nie może przekroczyć stawki celnej we Wspólnej Taryfie Celnej.
2.
Do celów przeliczenia opłaty przywozowej określonej
w ust. 2 reprezentatywne ceny importowe cif ustanawiane
są dla produktów określonych w tym ustępie.
Ta reprezentatywna cena importowa cif ustalana jest regularnie.
3.
Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu
przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23.
Zasady szczegółowe określają:
a) minimalne wymagania dla pszenicy zwyczajnej wysokiej
jakości,
b) notowania cenowe, jakie należy brać pod uwagę,
c) możliwość, gdzie sytuacja tego wymaga, w szczególnych przypadkach zapoznania się przez podmioty
gospodarcze z wysokością stosowanych opłat przed
nadejściem danej dostawy.”

Artykuł 1
W art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 ust. 2, 3 i 4
otrzymują brzmienie:
(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dnia 8 kwietnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku
Urzędowym).
(3) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1666/2000 (Dz.U. L 193 z
29.7.2000, str. 1).
(4) Dz.U. L 95 z 11.4.2003, str. 36.
(5) Dz.U. L 95 z 11.4.2003, str. 40.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2003 r.
W imieniu Rady
G. DRYS

Przewodniczący

