
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1475/2007

z dnia 13 grudnia 2007 r.

otwierające, począwszy od roku 2008, kontyngent taryfowy na maniok pochodzący z Tajlandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia koncesji określo-
nych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń-
czenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach wielostronnych negocjacji handlowych
w Światowej Organizacji Handlu Wspólnota zobowiązała
się do ustanowienia kontyngentu taryfowego ograniczo-
nego do 21 milionów ton produktów objętych kodem
CN 0714 10 pochodzących z Tajlandii na okres czterech
lat, przy stawce celnej obniżonej do 6 %. Kontyngent ten
musi zostać otwarty przez Komisję, która ma nim zarzą-
dzać.

(2) Biorąc pod uwagę specyfikację produktu i cechy charak-
terystyczne rynku, właściwe wydaje się zastosowanie
metody zarządzania opartej na zasadzie „kto pierwszy,
ten lepszy”. Aby uprościć procedury administracyjne,
kontyngentem dotyczącym produktów z manioku, do
których zastosowanie ma rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające
specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu
pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (2),
w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów
w sektorze zbóż i ryżu, należy zarządzać zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku zbóż (3). Zarządzanie powinno odbywać się
zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c
ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wyko-
nania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana-
wiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4).

(3) Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003
przewiduje możliwość odstąpienia od wymogu przedsta-
wienia pozwolenia na przywóz w odniesieniu do
produktów niemających znaczącego wpływu na sytuację
podaży na rynku zbóż. W ostatnich latach przywóz do
Wspólnoty wynosi mniej niż 10 % ilości rocznej
manioku objętego kodem CN 0714 10. Obejmuje on
ograniczoną ilość bardzo specyficznych produktów
i nie ma wpływu na sytuację podaży na rynku zbóż.
Można zatem zastosować zwolnienie z wymogu przed-
stawienia pozwolenia na przywóz przewidziane w art. 9
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003.

(4) Konieczne jest utrzymanie systemu zarządzania, który
zagwarantuje, że jedynie produkty pochodzące
z Tajlandii będą mogły być przywożone z tytułu wymie-
nionego kontyngentu. Należy wyjaśnić, jaki rodzaj
dowodu potwierdzającego pochodzenie produktów
należy przedstawić, aby skorzystać z kontyngentów tary-
fowych według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Kwestię
tę regulują art. 55–65 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93.

(5) Zważywszy, że w ostatnich dwóch latach równoważne
kontyngenty taryfowe zostały szybko wyczerpane,
kontyngenty taryfowe w ramach niniejszego rozporzą-
dzenia nie powinny być początkowo uważane za bliskie
wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 przy stosowaniu systemu zarządzania
zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego
organy celne powinny odstąpić od wymagania zabezpie-
czenia w odniesieniu do towarów początkowo przywo-
żonych w ramach niniejszych kontyngentów zgodnie
z art. 308c ust. l i art. 248 ust. 4 rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93. Z uwagi na specyfikę przechodzenia
z jednego systemu zarządzania do drugiego nie należy
stosować art. 308c ust. 2 i 3 tego rozporządzenia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie otwiera wspólnotowy kontyngent
taryfowy w odniesieniu do manioku pochodzącego
z Tajlandii. Kontyngentem zarządza się w skali roku kalenda-
rzowego, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
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(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(2) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398
z 30.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 6).

(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).



Artykuł 2

Wyrażoną w masie netto ilość przywożonego manioku obję-
tego kodem CN 0714 10, a także stosowane stawki celne
określa załącznik.

Artykuł 3

Komisja zarządza kontyngentem taryfowym określonym
w załączniku do niniejszego rozporządzenia w oparciu
o zasadę „kto pierwszy, ten lepszy” zgodnie z art. 308a,
art. 308b i art. 308c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr
2454/93. Artykuł 308c ust. 2 i 3 tego rozporządzenia nie
ma zastosowania.

Artykuł 4

Przywóz manioku w ramach kontyngentu taryfowego, o którym
mowa w art. 1, nie wymaga przedstawienia pozwolenia na
przywóz.

Artykuł 5

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w ramach kontyngentu
określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia jest uwarun-
kowane przedstawieniem świadectwa pochodzenia wydanego
przez właściwe organy Tajlandii zgodnie z art. 55–65 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 6

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNOTOWE KONTYNGENTY TARYFOWE DLA TAJLANDII

MANIOK

Kody CN Stawka celna
(%)

Wyszczególnienie
produktów

Numer kontyngentu
taryfowego (1) Pochodzenie

Ilość roczna w
mln ton (2)
(masa netto)

0714 10 6 Maniok 09.0708 Tajlandia 5,75

(1) Poprzedni numer kontyngentu taryfowego: 09.4008.
(2) Kontyngent taryfowy ograniczony do 21 mln ton w okresie czterech lat.
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