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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 580/2007

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą
Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających
i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury

taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 (1) ustanowiło
nomenklaturę towarów, zwaną dalej „nomenklaturą
scaloną”, i określiło konwencyjne stawki celne wspólnej
taryfy celnej.

(2) Decyzją 2007/360/WE z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych
protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną
Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską
a Królestwem Tajlandii (2) Rada zatwierdziła w imieniu

Wspólnoty wspomniane porozumienia w celu zakoń-
czenia negocjacji rozpoczętych zgodnie z art. XXVIII
GATT 1994.

(3) Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione i uzupełnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostaje zmie-
niony i uzupełniony stawkami celnymi i ilościami określonymi
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2007 r.

W imieniu Rady
J. PLEWA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 501/2007 (Dz.U. L 119 z 9.5.2007,
str. 1).

(2) Patrz str. 10 Dz.U.



ZAŁĄCZNIK

Niezależnie od zasad interpretacji nomenklatury scalonej poniższe opisy słowne towarów mają charakter wyłącznie
informacyjny; w kontekście niniejszego załącznika koncesje określa się na podstawie objęcia kodami CN obowiązującymi
w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Część druga – Tabela Stawek Celnych

Kod CN Opis Stawka celna

0210 99 39 Solone mięso drobiowe 1 300 EUR/t

1602 31 Przetworzone mięso z indyków 1 024 EUR/t

1602 32 19 Gotowane mięso z kurcząt 1 024 EUR/t

Część trzecia – Załączniki taryfowe

Kod CN Opis Stawka celna

0210 99 39 Solone mięso drobiowe Otwarcie kontyngentów taryfowych w wysokości
264 245 ton, z których 170 807 ton przyznaje się
Brazylii i 92 610 ton Tajlandii, stawka celna
w ramach kontyngentu wynosi 15,4 %

1602 31 Przetworzone mięso z indyków Otwarcie kontyngentów taryfowych w wysokości
103 896 ton, z których 92 300 ton przyznaje się
Brazylii, stawka celna w ramach kontyngentu wynosi
8,5 %

1602 32 19 Gotowane mięso z kurcząt Otwarcie kontyngentów taryfowych w wysokości
250 953 tony, z których 79 477 ton przyznaje się
Brazylii i 160 033 tony – Tajlandii, stawka celna
w ramach kontyngentu wynosi 8 %

Wobec wszystkich powyższych pozycji taryfowych i kontyngentów stosuje się dokładne opisy taryfowe dla WE-25.
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