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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 962/2006

z dnia 27 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi
wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporzą-
dzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarzą-
dzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami
taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1).
Wspólnotowy popyt na te produkty powinien być zaspo-
kojony na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym
celu nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe powinny
być otwierane z zastosowaniem obniżonych lub zero-
wych stawek celnych dla właściwych wielkości, unikając
zakłócenia rynków tych produktów.

(2) Wielkość kontyngentu w przypadku niektórych autono-
micznych wspólnotowych kontyngentów taryfowych jest
niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu
wspólnotowego w obecnym okresie obowiązywania
kontyngentu, a zatem powinna zostać zwiększona.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2505/96,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontyngenty taryfowe wymienione w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia dodaje się do załącznika I do rozporządzenia
(WE) nr 2505/96.

Artykuł 2

Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2006 r. w załączniku I do rozporządzenia
(WE) nr 2505/96 wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru
porządkowego 09.2986 ustala się na 14 315 ton.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 151/2006 (Dz.U. L 25
z 28.1.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

Numer
porządkowy Kod CN Kod tary-

fowy Wyszczególnienie Kwota kontyn-
gentu

Stawka
celna
%

Okres obowiązy-
wania kontyngentu

„09.2967 7011 20 00 30 Ekrany szklane o przekątnej
równej 63 cm ( ± 0,2 cm)
pomiędzy dwoma krańcami
zewnętrznymi, o przezroczy-
stości 56,8 % ( ± 3 %) dla
standardowej grubości szkła
10,16 mm

150 000
sztuk

0 1.7.–31.12.2006

09.2976 ex 8407 90 10 10 Silniki benzynowe czterosu-
wowe o pojemności skoko-
wej cylindra nieprzekracza-
jącej 250 cm3, przeznaczone
do produkcji kosiarek do
trawników objętych podpo-
zycją 8433 11 lub kosiarek
z silnikiem objętych podpo-
zycją 8433 20 10 (1)

2,5 mln sztuk 0 1.7.2006–
30.6.2007

09.2977 2926 10 00 Akrylonitryl 40 000 ton 0 1.7.–31.12.2006

09.2986 ex 3824 90 99 76 Mieszanina amin trzeciorzę-
dowych zawierająca:
— 60 % masy lub więcej

dodecylodimetyloaminy
— 20 % masy lub więcej

dimetylo(tetradecylo)-
aminy

— 0,5 % masy lub więcej
heksadecylodimetyloa-
miny

do produkcji tlenków
aminy (1)

14 315 ton 0 1.1.–31.12.2006

(1) Kontrola końcowego przeznaczenia tego produktu będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi.”
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