
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 880/2007

z dnia 25 lipca 2007 r.

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

żywienia zwierząt objęte kodem CN 2309 90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2007/444/WE z dnia 22 lutego
2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Euro-
pejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji
w ramach art. XXIV ust. 6 GATT (1), w szczególności jej art. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (2), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2007 z dnia
22 lutego 2007 r. dotyczące wdrożenia umowy między
Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie
zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6
GATT, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (3), przewiduje, na rok kalendarzowy, stawkę celną
ad valorem w wysokości 7 % dla kontyngentu taryfowego

na przywóz niektórych preparatów używanych do
żywienia zwierząt objętych kodem CN 2309 90.

(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) zawiera zasady zarzą-
dzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do
wykorzystania zgodnie z porządkiem chronologicznym
według dat zgłoszeń celnych oraz do monitorowania
przywozu w ramach systemu preferencyjnego. Aby zhar-
monizować zarządzanie tym nowym kontyngentem tary-
fowym z podobnymi kontyngentami, zarządzanie to
powinno być włączone do odpowiednich przepisów.

(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 wprowadza się następujące zmiany:

„09.0070 2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99

Preparaty używane do żywienia zwie-
rząt

2 700 7 % ad
valorem

Wszystkie kraje
trzecie (erga
omnes)”
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(1) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 53.
(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 6).

(3) Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1.

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007,
str. 6).

(5) Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398
z 30.12.2006, str. 1).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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