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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1526/2007

z dnia 17 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie 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 rozporządze-
nie (WE) nr 2505/96 (1). Zapotrzebowanie Wspólnoty
w zakresie produktów, do których rozporządzenie to ma
zastosowanie, powinno być zaspokajane na najkorzyst-
niejszych warunkach. W tym celu od dnia 1 stycz-
nia 2008 r. niektóre istniejące wielkości kontyngentów
taryfowych powinny zostać zwiększone lub zmniejszone,
a niektóre nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe po-
winny być otwierane z zastosowaniem zerowych stawek
celnych dla właściwych wielkości, przy jednoczesnym
uniknięciu jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych
produktów.

(2) Wielkość kontyngentu w przypadku dwóch wspólnoto-
wych kontyngentów taryfowych jest niewystarczająca, aby
zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu wspólnotowego
w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu upływa-
jącym dnia 31 grudnia 2007 r. Należy zatem zwiększyć
wielkość tych kontyngentów ze skutkiem od dnia
1 stycznia 2007 r.

(3) Dalsze udzielanie wspólnotowych kontyngentów taryfo-
wych w 2008 r. na niektóre wyroby, na które cła zawie-
szono w 2007 r., nie leży już w interesie Wspólnoty.
Wyroby te powinny zatem zostać usunięte z tabeli w za-
łączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(4) Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać,
w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić cały tekst
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2505/96.

(6) Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporzą-
dzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę,
przewidzianą w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamen-
tów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączo-
nego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

(7) W związku z tym, że okres obowiązywania kontyngentów
rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozpo-
rządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i nie-
zwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się tek-
stem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2007 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE)
nr 2505/96:

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2603 ustala się na 6 500 ton,

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2950 ustala się na 12 000 ton.

Artykuł 3

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. w załączniku I do rozpo-
rządzenia (WE) nr 2505/96:

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2030 ustala się na 1 500 ton,

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienio-
ne rozporządzeniem (WE) nr 728/2007 (Dz.U. L 166 z 28.6.2007, st-
r. 1).
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— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2603 ustala się na 6 500 ton,

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2624 ustala się na 600 ton,

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2907 ustala się na 2 500 ton,

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2914 ustala się na 5 000 ton,

— wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządko-
wym 09.2950 ustala się na 12 000 ton.

Artykuł 4

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 dodaje się
kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.2763,

09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814,
09.2816 i 09.2818 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

Artykuł 5

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. zamyka się kontyngenty
taryfowe o numerach porządkowych 09.2610, 09.2612,
09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919,
09.2920, 09.2979 i 09.2995.

Artykuł 6

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

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Jednakże art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań-
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Nr porządko-
wy Kod CN TARIC Wyszczególnienie

Okres obowią-
zywania kon-
tyngentu

Wielkość kontyn-
gentu Stawka celna

09.2849 ex 0710 80 69 10 Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niegotowane lub
gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do pro-
dukcji gotowych dań (1) (2)

1.1.–31.12. 700 ton 0 %

09.2713 ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

10

10

Czereśnie, zakonserwowane alkoholem, o średnicy nie-
przekraczającej 19,9 mm, drylowane, przeznaczone do
produkcji wyrobów czekoladowych:

— o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy,

— o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy (1)

1.1.–31.12. 2 000 ton 10 % (3)

09.2719 ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

20

20

Wiśnie (Prunus cerasus), zakonserwowane alkoholem,
o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, przeznaczone
do produkcji wyrobów czekoladowych:

— o zawartości cukru przekraczającej 9 % masy,

— o zawartości cukru nieprzekraczającej 9 % masy (1)

1.1.–31.12. 2 000 ton 10 % (3)

09.2913 ex 2401 10 41

ex 2401 10 49

ex 2401 10 50

ex 2401 10 70

ex 2401 10 90

ex 2401 20 41

ex 2401 20 49

ex 2401 20 50

ex 2401 20 70

ex 2401 20 90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony
w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej
niż 450 EUR za 100 kg masy netto, stosowany jako spo-
iwo lub zewnętrzna otoczka do produkcji towarów ob-
jętych podpozycją 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12. 6 000 ton 0 %

09.2841 ex 2712 90 99 10 Mieszanina 1-alkenów zawierająca 80 % masy lub wię-
cej 1-alkenów o długości łańcucha 20 i 22 atomy węgla

1.1.–31.12. 10 000 ton 0 %

09.2703 ex 2825 30 00 10 Tlenki i wodorotlenki wanadu, wyłącznie do produkcji
stopów (1)

1.1.–31.12. 13 000 ton 0 %

(*) 09.2806 ex 2825 90 40 30 Tritlenek wolframu 1.1.–31.12. 12 000 ton 0 %

09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluorek wapnia, o całkowitej zawartości glinu,
magnezu i sodu 0,25 mg/kg lub mniejszej, w postaci
proszku

1.1.–31.12. 55 ton 0 %

09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromochlorometan 1.1.–31.12. 600 ton 0 %

09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Dichlorobenzen 1.1.–31.12. 2 600 ton 0 %

(*) 09.2950 ex 2905 59 10 10 2-Chloroetanol, do produkcji płynnych tioplastów, ob-
jętych podpozycją 4002 99 90 (1)

1.1.–31.12. 12 000 ton 0 %

09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Krezol o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy 1.1.–31.12. 20 000 ton 0 %

(*) 09.2624 2912 42 00 Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) 1.1.–31.12. 600 ton 0 %
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Nr porządko-
wy Kod CN TARIC Wyszczególnienie

Okres obowią-
zywania kon-
tyngentu

Wielkość kontyn-
gentu Stawka celna

(*) 09.2972 2915 24 00 Bezwodnik octowy 1.1.–31.12. 20 000 ton 0 %

09.2618 ex 2918 19 85 40 Kwas (R)-2-chloromigdałowy 1.1.–31.12. 100 ton 0 %

(*) 09.2808 ex 2918 22 00 10 Kwas o-acetylosalicylowy 1.1.–31.12. 120 ton 0 %

09.2975 ex 2918 30 00 10 Dibezwodnik benzofenono-3,3’:4,4’-tetrakarboksylowy 1.1.–31.12. 600 ton 0 %

09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Fenylenodiamina 1.1.–31.12. 1 800 ton 0 %

(*) 09.2977 2926 10 00 Akrylonitryl 1.1.–
30.06.2008

35 000 ton 0 %

(*) 09.2030 ex 2926 90 95 74 Chlorotalonil 1.1.–31.12. 1 500 ton 0 %

09.2002 ex 2928 00 90 30 Fenylohydrazyna 1.1.–31.12. 1 000 ton 0 %

09.2917 ex 2930 90 13 90 Cystyna 1.1.–31.12. 600 ton 0 %

(*) 09.2603 ex 2930 90 85 79 Tetrasiarczek bis (3-trietoksysilylopropylu) 1.1.–31.12. 6 500 ton 0 %

(*) 09.2810 2932 11 00 Tetrahydrofuran 1.1–31.12. 20 000 ton 0 %

09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamon (ISO) 1.1.–31.12. 300 ton 0 %

(*) 09.2812 ex 2932 29 85 77 Heksan-6-olid 1.1.–31.12. 3 000 ton 0 %

09.2615 ex 2934 99 90 70 Kwas rybonukleinowy 1.1.–31.12. 110 ton 0 %

09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Tienyloacetonitryl 1.1.–31.12. 80 ton 0 %

09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Ksyloza 1.1.–31.12. 400 ton 0 %

(*) 09.2908 ex 3804 00 90 10 Lignosulfonian sodu 1.1.–31.12. 56 000 ton 0 %

09.2889 3805 10 90 Terpentyna siarczanowa 1.1.–31.12. 20 000 ton 0 %

09.2935 3806 10 10 Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych ży-
wic oleistych

1.1.–31.12. 200 000 ton 0 %

(*) 09.2814 ex 3815 90 90 76 Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku
wolframu

1.1.–31.12. 800 ton 0 %

(*) 09.2829 ex 3824 90 97 19 Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych
w rozpuszczalnikach alifatycznych uzyskany w trakcie
ekstrakcji żywicy z drewna, o następującej charakterysty-
ce:

— o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczają-
cej 30 % masy,

— o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110

oraz

— o temperaturze topnienia 100 °C lub większej

1.1.–31.12. 1 600 ton 0 %

(*) 09.2914 ex 3824 90 97 26 Wodny roztwór zawierający nie mniej niż 40 % masy su-
chego wyciągu betainowego oraz pomiędzy 5 % a 30 %
masy soli organicznych lub nieorganicznych

1.1.–31.12. 5 000 ton 0 %

(*) 09.2986 ex 3824 90 97 76 Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca:

— 60 % masy lub więcej dodecylodimetyloaminy,

— 20 % masy lub więcej dimetylo(tetradecylo)aminy,

— 0,5 % masy lub więcej heksadecylodimetyloaminy

do produkcji aminotlenków (1)

1.1.–31.12. 14 315 ton 0 %
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Nr porządko-
wy Kod CN TARIC Wyszczególnienie

Okres obowią-
zywania kon-
tyngentu

Wielkość kontyn-
gentu Stawka celna

(*) 09.2907 ex 3824 90 97 86 Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca:

— 75 % masy lub więcej steroli,

— nie więcej niż 25 % masy stanoli

do stosowania w produkcji estrów stanoli lub estrów ste-
roli (1)

1.1.–31.12. 2 500 ton 0 %

(*) 09.2140 ex 3824 90 97 98 Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca:

— 2,0–4,0 % masy N,N-dimetylo-1-oktanoaminy,

— minimum 94 % masy N,N-dimetylo-1-
dekanoaminy,

— maksymalnie 2 % masy N,N-dimetylo-1-
dodekanoaminy

1.1.–31.12. 4 500 ton 0 %

09.2992 ex 3902 30 00 93 Kopolimer propylenowo-butylenowy, zawierający nie
mniej niż 60 % masy, ale nie więcej niż 68 % masy pro-
pylenu oraz nie mniej niż 32 % masy, ale nie więcej
niż 40 % masy butylenu, o lepkości stopu nieprzekracza-
jącej 3 000 mPa w temperaturze 190 °C określonej me-
todą ASTMD3236, do stosowania jako klej do produkcji
wyrobów objętych podpozycją 4818 40 (1)

1.1.–31.12. 1 000 ton 0 %

09.2947 ex 3904 69 90 95 Poli(fluorek winylidenu), w postaci proszku, do przygo-
towywania farb lub lakierów do pokrywania metali (1)

1.1.–31.12. 1 300 ton 0 %

09.2604 ex 3905 30 00 10 Poli(alkohol winylowy) częściowo acetalizowany solą so-
dową 5–(4-azydo-2-sulfobenzylideno)-3-(formylopropy-
lo)-rodaniny

1.1.–31.12. 100 ton 0 %

09.2616 ex 3910 00 00 30 Polidimetylosiloksan o stopniu polimeryzacji 2 800
(± 100) jednostek monomeru

1.1.–31.12. 1 300 ton 0 %

(*) 09.2816 ex 3912 11 00 20 Płatki octanu celulozy do stosowania w produkcji kabla
z włókien octanu celulozy (1)

1.1.–31.12. 22 500 ton 0 %

(*) 09.2818 ex 6902 90 00 10 Cegły ogniotrwałe o:

— długości krawędzi powyżej 300 mm, oraz

— zawartości TiO2 nieprzekraczającej 1 % masy, oraz

— zawartości Al2O3 nieprzekraczającej 0,4 % masy,
oraz

— zmianie objętości poniżej 9 % przy 1 700 °C

1.1.–31.12. 75 ton 0 %

09.2628 ex 7019 52 00 10 Tkanina z włókna szklanego o splocie płóciennym
pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierz-
chniowej 120 g/m2 (± 10 g/m2), typu stosowanej w pro-
dukcji zwijanych ekranach ochronnych przeciw insek-
tom, z zamocowaną ramą

1.1.–31.12. 350 000 m2 0 %

09.2799 ex 7202 49 90 10 Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie
więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy
chromu

1.1.–31.12. 50 000 ton 0 %

09.2629 ex 7616 99 90 85 Uchwyt teleskopowy z aluminium, do produkcji toreb
bagażowych (1)

1.1.–31.12. 240 000 sztuk 0 %
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Nr porządko-
wy Kod CN TARIC Wyszczególnienie

Okres obowią-
zywania kon-
tyngentu

Wielkość kontyn-
gentu Stawka celna

(*) 09.2763 ex 8501 40 80 30 Elektryczny silnik komutatorowy prądu zmiennego, jed-
nofazowy, o mocy wyjściowej powyżej 750 W, o pobo-
rze mocy większej niż 1 600 W, ale nieprzekraczającej
2 700 W, o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm
(± 0,2 mm), ale nieprzekraczającej 135 mm (± 0,2 mm),
prędkości znamionowej powyżej 30 000 obr/min, ale
nieprzekraczającej 50 000 obrotów na minutę, wyposa-
żony w wentylator indukcyjny, stosowany do produkcji
odkurzaczy (1)

1.1.–
30.06.2008

1 150 000
sztuk

0 %

09.2620 ex 8526 91 20 20 Zespoły do systemów GPS posiadające funkcję określa-
nia pozycji

1.1.–31.12. 1 000 000
sztuk

0 %

09.2003 ex 8543 70 90 63 Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składa-
jący się z elementów aktywnych oraz pasywnych mon-
towanych na obwodzie drukowanym, umieszczony
w obudowie, której wymiary nie przekraczają 30
× 30 mm

1.1.–31.12. 1 400 000
sztuk

0 %

(1) Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (patrz: art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93 — Dziennik Urzędowy, Wydanie specjalne 2004, Rozdział 2, Tom 6, str. 3).

(2) Środek nie jest dozwolony w przypadku, gdy przetwarzanie wykonywane jest przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.
(3) Stosowana jest dodatkowa stawka specyficzna.
(*) Pozycja nowa lub zmieniona.

L 349/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2007


