
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 899/2006

z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż,
w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów

lub kotów objęte kodem CN 2309 10

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 2006/333/WE z dnia 20 marca
2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany
listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczo-
nymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.
dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Repu-
bliki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej w ramach ich przystąpienia do Unii
Europejskiej (2) i w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie zawarte pomiędzy Wspólnotą a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki (3), przyjęte decyzją Rady
2006/333/WE, przewiduje na każdy rok kalendarzowy
począwszy od 2006 r., kontyngent taryfowy na przywóz
niektórych karm dla psów lub kotów, objętych kodem
CN 2309 10, z obowiązującą stawką celną w wysokości
7 % ad valorem.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/1992 ustanawiają-
cego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) zawiera zasady

zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi
do wykorzystania zgodnie z porządkiem chronolo-
gicznym według dat zgłoszeń celnych oraz do monito-
rowania przywozu w ramach systemu preferencyjnego.
Aby zharmonizować zarządzanie tym nowym kontyn-
gentem taryfowym z podobnymi kontyngentami, zarzą-
dzanie to powinno być włączone do odpowiednich prze-
pisów.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 2133/2001 (5).

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2133/2001 dodaje
się następujący wiersz:

Numer
porząd-
kowy

Kod CN Opis towarów

Wielkość
kontyn-
gentu
(waga
netto

w tonach)

Stawka
celna

Pocho-
dzenie

„09.0089 2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70

Karma dla
psów lub
kotów,
pakowana
do sprze-
daży deta-
licznej

2 058 7 % ad
valorem

Wszystkie
państwa
trzecie
(erga
omnes)”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji WE nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.
(3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15.
(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006,
str. 35).

(5) Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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