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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych
z Republiki Estoƒskiej.
Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz
art.1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ kontyngenty taryfowe iloÊciowe na przywóz towarów
pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej, wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla których ustanawia
si´ obni˝one stawki celne w wysokoÊci okreÊlonej
w tym za∏àczniku.
§ 2. Obni˝one stawki celne, o których mowa w § 1,
stosuje si´ po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami okreÊlonymi w przepisach
odr´bnych.
§ 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´
stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885).
§ 4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów,
o których mowa w § 1, uzale˝nia si´ od z∏o˝enia przez
wnioskodawc´ kaucji, w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których
mowa w § 1, jest dokonywane proporcjonalnie do wielkoÊci wnioskowanych z wyjàtkiem pozycji towarowych
okreÊlonych kodami PCN 0910, 2001, 2005, 2007 oraz
2104, dla których rozdysponowanie kontyngentu jest
dokonywane wed∏ug kolejnoÊci dokonania zg∏oszenia
do procedury dopuszczenia do obrotu.
2. Wnioski o udzielenie pozwolenia sk∏ada si´ w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
oraz w terminie 14 dni od pierwszego dnia miesiàca
maja i wrzeÊnia, w przypadku gdy nastàpi niewykorzystanie kwot kontyngentów odpowiednio do dnia
30 kwietnia i 31 sierpnia 2003 r., z wyjàtkiem pozycji towarowej okreÊlonej kodem PCN 0405, dla której wnioski o udzielenie pozwolenia sk∏ada si´ na ka˝dy kwarta∏ oddzielnie, poczynajàc od pierwszego dnia roboczego do siódmego dnia miesiàca rozpoczynajàcego dany
kwarta∏.
3. Wnioski o udzielenie pozwolenia sà rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia up∏ywu terminu sk∏adania wniosków, o którym mowa w ust. 2.
§ 6. W przypadku pozycji towarowej okreÊlonej kodem PCN 0405 rozdysponowanie ustanowionej puli
kontyngentu taryfowego jest dokonywane kwartalnie
w nast´pujàcy sposób:

———————

1) I kwarta∏ — 25%;

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 97, poz. 867).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974,
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

2) II kwarta∏ — 25%;

1)

3) III kwarta∏ — 25%;
4) IV kwarta∏ — 25%.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Gospodarki: J. Piechota
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