
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 218/2007

z dnia 28 lutego 2007 r.

otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi
kontyngentami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1),
w szczególności jego art. 62 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie w formie wymiany listów między Wspól-
notą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące
zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowenii oraz Republiki Słowackiej w trakcie ich przy-
stąpienia do Wspólnoty Europejskiej (2), zatwierdzone
decyzją Rady 2006/930/WE (3), przewiduje otwarcie
kontyngentów taryfowych na wina.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny (4) skodyfikowało zasady
zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi
do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym
dat zgłoszeń celnych.

(3) Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez Wspólnotę
na mocy porozumienia w formie wymiany listów
niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od
dnia 1 stycznia 2007 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się następujące kontyngenty taryfowe na produkty
przywożone do Wspólnoty:

a) kontyngent taryfowy 20 000 hl (erga omnes) na wino
(numery pozycji taryfowych 2204 29 65 i 2204 29 75) ze
stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 8 EUR/hl
(numer porządkowy 09.0095);

b) kontyngent taryfowy 40 000 hl (erga omnes) na wino
(numery pozycji taryfowych 2204 21 79 i 2204 21 80) ze
stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 10 EUR/hl
(numer porządkowy 09.0097).

Artykuł 2

Kontyngentami taryfowymi określonymi w art. 1 zarządza
Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 92.
(3) Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 91.
(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1875/2006 (Dz.U. L 360
z 19.12.2006, str. 64).


