
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 624/2013 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do nowego 
unijnego kontyngentu taryfowego przyjętego w ramach GATT na przetwory spożywcze, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone, przyznanego Stanom Zjednoczonym Ameryki 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 
17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspól
notowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach 
GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami 
taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowy
wania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1808/95 ( 1 ), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) tiret 
pierwsze, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2013/125/UE ( 2 ) Rada zatwierdziła Porozu
mienie w formie wymiany listów między Unią Euro
pejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie 
art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., 
odnoszącego się do zmian koncesji zawartych w listach 
koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku 
z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej. 

(2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki przewi
duje nowy roczny kontyngent taryfowy na przetwory 
spożywcze. 

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 32/2000 otwarto i ustalono 
zarządzanie przyjętymi w ramach GATT unijnymi 
kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stoso
wania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgło
szeń celnych. 

(4) W celu upewnienia się co do pochodzenia produktów, 
należy wziąć pod uwagę środki kontroli wprowadzone 
przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych, a w przy
wozie, zgodnie z art. 55–65 rozporządzenia Komisji 

(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają
cego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
kodeks celny ( 3 ), należy wymagać przedstawienia świa
dectwa pochodzenia wystawionego przez te organy. 

(5) Aby wprowadzić w życie nowy kontyngent taryfowy 
przewidziany w Porozumieniu w formie wymiany listów, 
konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 32/2000. 

(6) Ponieważ Porozumienie w formie wymiany listów 
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT) z 1994 r., odnoszące się do zmian koncesji 
zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii 
i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Euro
pejskiej wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r., 
niniejsze rozporządzenie wykonawcze Komisji powinno 
obowiązywać od tego samego dnia. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 69 z 13.3.2013, s. 4. ( 3 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„09.0096 2106 90 98 Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone, 
przyznany Stanom Zjednoczonym 
Ameryki 

od dnia 1 
lipca do dnia 
30 czerwca 

1 550 
ton 

EA (*) (**) 

(*) Symbol »EA« oznacza, że towary są obciążone »elementem rolnym« ustalonym zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87. 
(**) Korzystanie z kontyngentu taryfowego uzależnione jest od przedstawienia, zgodnie z art. 55–65 rozporządzenia (EWG) nr 

2454/93, świadectwa pochodzenia wystawionego przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki.”.
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