
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 630/2011 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 7/2010 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania 
autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 31, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Aby zagwarantować wystarczające i nieprzerwane 
dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii 
jest niewystarczająca, oraz aby zapobiec ewentualnym 
zakłóceniom na rynku, rozporządzeniem Rady (UE) nr 
7/2010 ( 1 ) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe 
na niektóre produkty rolne i przemysłowe, w ramach 
których produkty te mogą być przywożone 
z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek 
celnych. 

(2) Poprzednio ustalone wielkości autonomicznych kontyn
gentów taryfowych Unii o numerach porządkowych 
09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 i 
09.2635 są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb 
unijnego przemysłu. Należy zatem zwiększyć wielkości 
tych kontyngentów, od dnia 1 lipca 2011 r. 
w przypadku kontyngentów taryfowych o numerach 
porządkowych 09.2767 i 09.2813, i od dnia 
1 stycznia 2011 r. w przypadku kontyngentów taryfo
wych o numerach porządkowych 09.2977, 09.2628, 
09.2629 i 09.2635. 

(3) Ponadto należy zmienić opis produktu dla autonomicz
nego kontyngentu taryfowego Unii o numerze porząd
kowym 09.2631. 

(4) Ponadto dalsze przyznawanie kontyngentu taryfowego 
o numerze porządkowym 09.2947 w drugim półroczu 
2011 r. nie leży już w interesie Unii. Kontyngent ten 

należy zatem zamknąć ze skutkiem od dnia 1 lipca 
2011 r., a w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 
7/2010 należy skreślić odpowiedni wiersz. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 7/2010. 

(6) W związku z tym, że niektóre środki przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu powinny wywierać skutek 
od dnia 1 stycznia 2011 r., a pozostałe środki od dnia 
1 lipca 2011 r., niniejsze rozporządzenie powinno być 
stosowane odpowiednio od tych dat i wejść w życie 
bezzwłocznie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o 
numerach porządkowych 09.2767, 09.2813 i 09.2631 
zastępuje się wierszami zawartymi w załączniku I do niniej
szego rozporządzenia; 

2) wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o 
numerach porządkowych 09.2977, 09.2628, 09.2629 
i 09.2635 zastępuje się wierszami zawartymi w załączniku 
II do niniejszego rozporządzenia; 

3) skreśla się wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o 
numerze porządkowym 09.2947. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. 

Jednakże art. 1 ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.
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( 1 ) Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 1.



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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2011 r. 

W imieniu Rady 

FAZEKAS S. 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 1 

Nr 
porządkowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres 

kontyngentowy 
Wielkość 

kontyngentu 
Stawka 
celna 

09.2767 ex 2910 90 00 80 Eter glicydowy allilu 1.1–31.12 4 300 ton 0 % 

09.2813 ex 3920 91 00 94 Współwytłaczana trójwarstwowa 
folia z poliwinylobutyralu bez kolo
rowej taśmy z podziałką, zawierająca 
29 % masy lub więcej, ale nie więcej 
niż 31 % masy bis(2-etyloheksa
nianu) 2,2’-etylenodioksydietylu jako 
plastyfikatora 

1.1–31.12 3 000 000 m 2 0 % 

09.2631 ex 9001 90 00 80 Nieoprawione szklane soczewki, 
pryzmaty i elementy zespojone, 
stosowane do produkcji towarów 
objętych kodami CN 9002, 9005, 
9013 10 i 9015 (1) 

1.1–31.12 5 000 000 sztuk 0 % 

ZAŁĄCZNIK II 

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 2 

Nr 
porządkowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie 

Okres 
kontyngentowy Wielkość 

kontyngentu 
Stawka 
celna 

09.2977 2926 10 00 Akrylonitryl 1.1–31.12 50 000 ton 0 % 

09.2628 ex 7019 52 00 10 Tkanina szklana z włókna szklanego 
pokryta tworzywem sztucznym, 
o masie powierzchniowej 120 g/m 2 
(± 10 g/m 2 ), w rodzaju stosowanej 
do produkcji zwijanych ekranów 
ochronnych przeciw insektom, 
z zamocowanymi ramami 

1.1–31.12 1 900 000 m 2 0 % 

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

1.1–31.12 600 000 sztuk 0 % 

09.2635 ex 9001 10 90 20 Włókna optyczne do produkcji kabli 
światłowodowych objętych pozycją 
8544 (1) 

1.1–31.12 3 300 000 km 0 %
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