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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 556/2008

z dnia 16 czerwca 2008 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 rozporzą-
dzenie (WE) nr 2505/96 (1). Zapotrzebowanie Wspólnoty
na produkty, do których rozporządzenie to ma zastoso-
wanie, powinno być zaspokajane na jak najkorzystniej-
szych warunkach. W tym celu od dnia 1 lipca 2008 r.
nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe powinny być
otwierane z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla
właściwych ilości, przy jednoczesnym uniknięciu wszel-
kich zakłóceń rynków tych produktów.

(2) Wielkości kontyngentu w przypadku pięciu autonomicz-
nych wspólnotowych kontyngentów taryfowych są
niewystarczające do zaspokojenia potrzeb przemysłu we
Wspólnocie. Należy zatem zwiększyć wielkości tych
kontyngentów.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zatem zostać
odpowiednio zmienione.

(4) Mając na uwadze znaczenie ekonomiczne niniejszego
rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną
potrzebę, przewidzianą w pkt I.3 Protokołu w sprawie

roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europej-
skiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do
Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie.

(5) W związku z tym, że kontyngenty taryfowe muszą wejść
w życie od dnia 1 lipca 2008 r., niniejsze rozporządzenie
powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie
niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) dodaje się kontyngenty taryfowe na produkty wymienione
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2) wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych
o numerach porządkowych 09.2975, 09.2603,
09.2935, 09.2814 i 09.2620 zastępuje się wierszami
określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządze-
nia.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1526/2007 (Dz.U. L 349 z 31.12.2007,
s. 1).



ZAŁĄCZNIK I

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 1:

Nr
porząd-
kowy

Kod CN TARIC Wyszczególnienie
Okres

obowiązywania
kontyngentu

Wielkość
kontyngentu

Stawka
Celna

09.2767 ex 2910 90 00 80 Eter glicydowy allilu 1.7.–
31.12.2008

750 ton 0 %

09.2769 ex 2917 13 90 10 Sebacynian dimetylu 1.7.–
31.12.2008

650 ton 0 %

09.2977 2926 10 00 Akrylonitryl 1.7.–
31.12.2008

35 000 ton 0 %

09.2763 ex 8501 40 80 30 Elektryczny silnik komutatorowy
prądu przemiennego, jednofa-
zowy, o mocy wyjściowej przekra-
czającej 750 W, o poborze mocy
przekraczającej 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
większej niż 30 000 obr./min., ale
nieprzekraczającej 50 000 obr./
min., wyposażony w wentylator
indukcyjny, stosowany do
produkcji odkurzaczy (1)

1.7.–
31.12.2008

1 150 000 sztuk 0 %

09.2775 ex 8504 40 81 20 Konwerter AC/DC stosowany
w produkcji odbiorników telewi-
zyjnych LCD (1)

1.7.–
31.12.2008

200 000 sztuk 0 %

09.2771 ex 8504 40 84 30 Inwertor na płytce obwodu druko-
wanego, niezintegrowany z
układem zasilania, do zasilania
lamp fluorescencyjnych z
zewnętrzną elektrodą (EEFL) lub
z zimną katodą (CCFL)
w układzie podświetlenia, zapew-
niający napięcie nie większe niż
1,33 kV, do stosowania
w produkcji modułów LCD (1)

1.7.–
31.12.2008

800 000 sztuk 0 %

(1) Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym we właściwych przepisach wspólnotowych (zob. :art. 291–300
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 – Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).
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ZAŁĄCZNIK II

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 2:

Nr
porząd-
kowy

Kod CN TARIC Wyszczególnienie
Okres

obowiązywania
kontyngentu

Wielkość
kontyngentu

Stawka
Celna

09.2975 ex 2918 30 00 10 Dibezwodnik benzofenono-
3,3’:4,4’-tetrakarboksylowy

1.1.–31.12. 1 000 ton 0 %

09.2603 ex 2930 90 85 79 Tetrasiarczek bis (3-trietoksysililo-
propylu)

1.1.–31.12. 9 000 ton 0 %

09.2935 3806 10 10 Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzy-
mane ze świeżych żywic oleistych

1.1.–31.12. 280 000 ton 0 %

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

1.1.–31.12. 1 600 ton 0 %

09.2620 ex 8526 91 20 20 Zespoły do systemów GPS posia-
dające funkcję określania pozycji

1.1.–31.12. 2 000 000 sztuk 0 %
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