
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1388/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na 
niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 

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) Unijna produkcja niektórych produktów rolnych i prze
mysłowych jest niewystarczająca, aby spełnić szczególne 
wymagania przemysłu unijnego wykorzystującego te 
produkty. Zaopatrzenie rynku Unii w te produkty jest 
więc w znacznym stopniu uzależnione od przywozu 
z państw trzecich. Najpilniejsze potrzeby Unii w zakresie 
przedmiotowych produktów powinny być zaspokajane 
niezwłocznie, na najkorzystniejszych warunkach. 
W związku z tym kontyngenty taryfowe Unii o preferen
cyjnych stawkach celnych powinny z tego powodu 
zostać otwarte w granicach stosownych ilości w taki 
sposób, aby nie powodowało to zakłócenia rynków 
takich produktów czy trudności w uruchamianiu lub 
rozwoju produkcji w Unii. 

(2) Niezbędne jest zapewnienie wszystkim unijnym impor
terom równego i niezakłóconego dostępu do tych 
kontyngentów oraz zapewnienie nieprzerwanego stoso
wania stawek ustanowionych dla kontyngentów w odnie
sieniu do całego przywozu przedmiotowych produktów 
do wszystkich państw członkowskich aż do wyczerpania 
kontyngentów. 

(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ( 1 ) przewi
duje utworzenie systemu zarządzania kontyngentami 
taryfowymi, który zapewnia równy i nieprzerwany 
dostęp do kontyngentów oraz nieprzerwane stosowanie 
stawek celnych zgodnie z porządkiem chronologicznym 
dat przyjęcia zgłoszeń o dopuszczenie do swobodnego 
obrotu. Komisja oraz państwa członkowskie powinny 
zatem zarządzać kontyngentami taryfowymi przyzna
nymi na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z tym systemem. 

(4) Wielkości kontyngentów są zwykle podawane w tonach. 
W przypadku niektórych produktów, dla których zostaje 
otwarty autonomiczny kontyngent taryfowy, jego wiel
kość ustalana jest w innych jednostkach miary. Jeżeli 
w odniesieniu do tych produktów nie określono uzupeł

niającej jednostki miary w Nomenklaturze Scalonej znaj
dującej się w załączniku I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 ( 2 ), może zaistnieć niepewność co 
do stosowanej jednostki miary. Aby zapewnić przejrzys
tość oraz lepszą jakość zarządzania kontyngentami, 
należy zatem określić, że w celu skorzystania z tych 
autonomicznych kontyngentów taryfowych w zgłoszeniu 
o dopuszczenie do swobodnego obrotu należy podać 
dokładną ilość przywożonych produktów z zastosowa
niem jednostki miary wielkości kontyngentu określonej 
dla tych produktów w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

(5) Rozporządzenie Rady (UE) nr 7/2010 ( 3 ) było wielo
krotnie zmieniane. W celu zachowania przejrzystości 
oraz ułatwienia podmiotom gospodarczym śledzenia 
towarów podlegających autonomicznym kontyngentom 
taryfowym należy zastąpić rozporządzenie (UE) nr 
7/2010 w całości. 

(6) Zgodnie z zasadą proporcjonalności dla osiągnięcia 
podstawowego celu, jakim jest wspieranie handlu między 
państwami członkowskimi i państwami trzecimi, 
konieczne i właściwe jest przyjęcie przepisów w celu 
zrównoważenia interesów handlowych podmiotów 
gospodarczych w Unii, bez zmiany unijnego harmono
gramu dotyczącego działań podejmowanych w ramach 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). Niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne 
do osiągnięcia tych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 Trak
tatu o Unii Europejskiej. 

(7) Ponieważ kontyngenty taryfowe muszą obowiązywać od 
dnia 1 stycznia 2014 r., niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie natychmiast po jego publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiego i być stoso
wane od dnia 1 stycznia 2014 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku 
otwiera się autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii, w ramach 
których autonomiczne cła wspólnej taryfy celnej zostają zawie
szone na okresy, według stawek celnych i do wielkości, jakie są 
w nim wskazane.
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( 1 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny 
(Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s.1). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 

( 3 ) Rozporządzenie (UE) nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. otwie
rające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngen
tami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 (Dz.U. L 3 z 7.1.2010, 
s. 1).



Artykuł 2 

Kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 1 niniej
szego rozporządzenia, zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 
308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. 

Artykuł 3 

Przedstawiając zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego 
obrotu produktów wspomnianych w niniejszym rozporządze
niu, dla których wielkość kontyngentu wyrażona jest w jednost
kach miary innych niż waga w tonach lub kilogramach lub 
innych niż wartość, w przypadku produktów, dla których nie 
ustalono uzupełniającej jednostki miary w Nomenklaturze 
Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87, dokładną ilość przywożonych 
produktów podaje się w polu 41: „Uzupełniające jednostki 

miary” tego zgłoszenia przy zastosowaniu jednostek miary wiel
kości kontyngentu określonych dla tych produktów w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 4 

Rozporządzenie (UE) nr 7/2010 zostaje uchylone. 

Artykuł 5 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Nr porząd
kowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie 

Okres obowią
zywania 

kontyngentu 
Wielkość kontyngentu 

Stawka 
celna (%) 
w ramach 
kontyn

gentu 

09.2849 ex 0710 80 69 10 Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niepoddane 
obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), 
zamrożone, do produkcji gotowych dań ( 1 ) ( 2 ) 

1.1.-31.12. 700 ton 0 % 

09.2663 ex 1104 29 17 10 Ziarna sorgo poddane obróbce młynarskiej, co najmniej 
łuszczone i odkiełkowane, do wykorzystania w produkcji 
wyrobów wypełniających wolną przestrzeń w opakowa
niach ( 1 ) 

1.1.-31.12 1 500 ton 0 % 

09.2664 ex 2008 60 19 30 Czereśnie z dodatkiem alkoholu, nawet o zawartości cukru 
9 % masy, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, 
stosowane w produktach czekoladowych ( 1 ) 

1.1.-31.12 1 000 ton 10 % ( 3 ) 

ex 2008 60 39 30 

09.2913 ex 2401 10 35 91 Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regu
larne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 Euro 
za 100 kg masy netto, do stosowania jako zawijacz lub 
pokrywa do produkcji towarów objętych podpozycją 
2402 10 00 ( 1 ) 

1.1.-31.12. 6 000 ton 0 % 

ex 2401 10 70 10 

ex 2401 10 95 11 

ex 2401 10 95 21 

ex 2401 10 95 91 

ex 2401 20 35 91 

ex 2401 20 70 10 

ex 2401 20 95 11 

ex 2401 20 95 21 

ex 2401 20 95 91 

09.2928 ex 2811 22 00 40 Wypełniacz krzemionkowy w postaci granulek, o zawartości 
ditlenku krzemu 97 % masy lub więcej 

1.1.-31.12 1 700 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, zawierający niebieski tlenek wolframu 
(CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8) 

1.1.-31.12. 12 000 ton 0 % 

09.2929 2903 22 00 Trichloroetylen (CAS RN 79-01-6) 1.1.-31.12 10 000 ton 0 % 

09.2837 ex 2903 79 90 10 Bromochlorometan (CAS RN 74-97-5) 1.1.-31.12. 600 ton 0 % 

09.2933 ex 2903 99 90 30 1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1) 1.1.-31.12. 2 600 ton 0 % 

09.2950 ex 2905 59 98 10 2-Chloroetanol, do produkcji płynnych tioplastów, objętych 
podpozycją 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (CAS RN 107- 
07-3) ( 1 ) 

1.1.-31.12. 15 000 ton 0 % 

09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Krezol o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy (CAS RN 
95-48-7) 

1.1.-31.12. 20 000 ton 0 % 

09.2624 2912 42 00 Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd), (CAS RN 
121-32-4) 

1.1.-31.12. 950 ton 0 % 

09.2852 ex 2914 29 00 60 Keton cyklopropylometylowy (CAS RN 765-43-5) 1.1.-31.12 300 ton 0 % 

09.2638 ex 2915 21 00 10 Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 
64-19-7) 

1.1.-31.12. 1 000 000 ton 0 %
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09.2972 2915 24 00 Bezwodnik octowy (CAS RN 108-24-7) 1.1.-31.12 20 000 ton 0 % 

09.2665 ex 2916 19 95 30 (E,E)-Heksa-2,4-dienonian potasu (CAS RN 24634-61-5) 1.1.-31.12 8 000 ton 0 % 

09.2769 ex 2917 13 90 10 Sebacynian dimetylu (CAS RN 106-79-6) 1.1.-31.12 1 000 ton 0 % 

09.2634 ex 2917 19 90 40 Kwas dodekanowy, o czystości większej niż 98,5 % masy 
(CAS RN693-23-2) 

1.1.-31.12 4 600 ton 0 % 

09.2808 ex 2918 22 00 10 Kwas o-acetylosalicylowy (CAS RN 50-78-2) 1.1.-31.12. 120 ton 0 % 

09.2975 ex 2918 30 00 10 Dibezwodnik benzofenono-3,3’,4,4’-tetrakarboksylowy (CAS 
RN 2421-28-5) 

1.1.-31.12. 1 000 ton 0 % 

09.2602 ex 2921 51 19 10 o- Fenylenodiamina (CAS RN 95-54-5) 1.1.-31.12. 1 800 ton 0 % 

09.2854 ex 2924 19 00 85 N butylokarbaminian 3-jodoprop-2-ynylu (CAS RN 55406- 
53-6) 

1.1.-31.12 1 300 ton 0 % 

09.2977 2926 10 00 Akrylonitryl (CAS RN 107-13-1) 1.1.-31.12. 75 000 ton 0 % 

09.2856 ex 2926 90 95 84 2-Nitro-4-(trifluorometylo)benzonitryl (CAS RN 778-94-9) 1.1.-31.12 500 ton 0 % 

09.2838 ex 2927 00 00 85 C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) with: 

— pH 6,5 lub większym, ale nie większym niż 7,5; oraz 

— zawartości semikarbazydu (CAS RN 57-56-7) nie więk
szej niż 1 500 mg/kg ustalonej za pomocą chromato
grafii cieczowej połączonej ze spektrometrią masową 
(LC-MS), 

— temperaturze rozkładu w przedziale od 195 °C - 205 
°C, 

— masie właściwej 1,64 - 1,66, oraz 

— cieple spalania 215 - 220 kcal/mol 

1.1.-31.12 100 ton 0 % 

09.2603 ex 2930 90 99 79 Tetrasiarczek bis (3-trietoksysililopropylu) (CAS RN 40372- 
72-3) 

1.1.-31.12 9 000 ton 0 % 

09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4) 1.1.-31.12. 300 ton 0 % 

09.2812 ex 2932 20 90 77 Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3) 1.1.-31.12. 4 000 ton 0 % 

09.2858 2932 93 00 Piperonal (CAS RN 120-57-0) 1.1.-31.12 220 ton 0 % 

09.2860 ex 2933 69 80 30 1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-tria
zyna (CAS RN 15875-13-5) 

1.1.-31.12 300 ton 0 % 

09.2658 ex 2933 99 80 73 5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon (CAS RN 26576- 
46-5) 

1.1.-31.12 200 ton 0 % 

09.2945 ex 2940 00 00 20 D- Ksyloza (CAS RN 58-86-6) 1.1.-31.12. 400 ton 0 % 

09.2862 ex 3105 40 00 10 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) (CAS 
RN 7722-76-1) 

1.1.- 
31.12.2014 

45 000 ton 0 % 

09.2666 ex 3204 17 00 55 Barwnik C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) 1.1.-31.12 40 ton 0 % 

09.2659 ex 3802 90 00 19 Ziemia okrzemkowa kalcynowana strumieniem sody 1.1.-31.12 30 000 ton 0 % 

09.2908 ex 3804 00 00 10 Lignosulfonian sodu 1.1.-31.12. 40 000 ton 0 % 

09.2889 3805 10 90 Terpentyna siarczanowa 1.1.-31.12. 25 000 ton 0 %
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09.2935 ex 3806 10 00 10 Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych oleoży
wic 

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. 3 000 ton 0 % 

09.2829 ex 3824 90 97 19 Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpusz
czalnikach alifatycznych otrzymany w trakcie ekstrakcji kala
fonii z drewna, o następującej charakterystyce: 

— o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % 
masy, 

— o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110 

oraz 

— o temperaturze topnienia 100° C lub większej 

1.1.-31.12 1 600 ton 0 % 

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

— 75 % masy lub więcej steroli, 

— Nie więcej niż 25 % masy stanoli 

stosowana do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/ste
roli ( 1 ) 

1.1.-31.12. 2 500 ton 0 % 

09.2644 ex 3824 90 97 96 Preparat zawierający: 

— 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy 
glutaranu dimetylu, 

— 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy 
adypinianu dimetylu oraz 

— nie więcej niż 35 % masy bursztynianu dimetylu 

1.1.-31.12 10 000 ton 0 % 

09.2140 ex 3824 90 97 98 Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca: 

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

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

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

1.1.-31.12. 4 500 ton 0 % 

09.2660 ex 3902 30 00 96 Kopolimer propylenu z etylenem o lepkości materiału 
roztopionego nie większej niż 1 700 mPa w temperaturze 
190 °C określonej metodą ASTM D 3236 

1.1.-31.12 500 ton 0 % 

09.2639 3905 30 00 Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizo
wane grupy octanowe 

1.1.-31.12. 18 000 ton 0 % 

09.2930 ex 3905 30 00 30 Kopolimer alkoholu winylowego zawierającego niezhydroli
zowane grupy octanowe i soli sodowych kwasu metyleno
butanodiowego (CAS RN 122625-12-1), w rodzaju stoso
wanych do produkcji papieru termicznego 

1.1.-30.06 192 ton 0 % 

09.2671 ex 3905 99 90 81 Poli(winylobutyral) (CAS RN 63148-65-2): 

— zawierający 17,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 
20 % masy grup hydroksylowych oraz 

— o średnim rozmiarze cząstek (D50) powyżej 0,6mm 0,6 
mm 

1.1.-31.12 11 000 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 %
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09.2816 ex 3912 11 00 20 Płatki octanu celulozy 1.1.-31.12. 75 000 ton 0 % 

09.2864 ex 3913 10 00 10 Alginian sodu, wyekstrahowany z morszczynu (CAS RN 
9005-38-3) 

1.1.-31.12 1 000 ton 0 % 

09.2641 ex 3913 90 00 87 Hialuronian sodu, niesterylny, o: 

— masie cząsteczkowej wagowo średniej (M w ) nie większej 
niż 900 000 

— zawartości endotoksyny nie większej niż 0,008 jedno
stek endotoksyny (UE)/mg, 

— zawartości etanolu nie większej niż 1 % masy, 

— zawartości izopropanolu nie większej niż 0,5 % masy 

1.1.-31.12. 200 kg 0 % 

09.2661 ex 3920 51 00 50 Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami: 

— EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, lub 

— EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A 

1.1.-31.12 100 ton 0 % 

09.2645 ex 3921 14 00 20 Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany 
wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe 
związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) × 100 
cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) 

1.1.-31.12 1 300 ton 0 % 

09.2818 ex 6902 90 00 10 Cegły ogniotrwałe o: 

— długości krawędzi większej niż 300 mm, oraz 

— zawartości TiO 2 nie większej niż 1 % masy oraz and 

— zawartości Al 2 O 3 nie większej niż 0,4 % masy oraz 

— zmianie objętości mniejszej niż 9 % przy 1 700 °C 

1.1.-31.12. 75 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. 3 000 000 m 2 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, stosowany do produkcji 
bagaży podróżnych ( 1 ) 

1.1.-31.12 800 000 sztuk 0 % 

ex 8302 49 00 91 

09.2840 ex 8104 30 00 20 Proszek magnezu: 

— o czystości 98% masy lub większej, ale nie większej niż 
99,5 % 

— o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie więk
szej niż 0,8 mm 

1.1.-31.12 2 000 ton 0 % 

09.2642 ex 8501 40 20 30 Zespół składający się z: 

— jednofazowego elektrycznego silnika komutatorowego 
prądu przemiennego, o mocy wyjściowej 480 W lub 
większej, ale nie większej niż 1 400 W, o mocy pobie
ranej większej niż 900 W, ale nie większej niż 1 600 W, 
o średnicy zewnętrznej większej niż 119,8 mm, ale nie 
większej niż 135,2 mm i prędkości znamionowej więk
szej niż 30 000 obr/min, ale nie większej niż 50 000 
obr/min oraz 

— wentylatora indukcyjnego, 

stosowany do produkcji odkurzaczy ( 1 ) 

1.1.-31.12. 120 000 sztuk 0 % 

ex 8501 40 80 40
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kowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie 

Okres obowią
zywania 

kontyngentu 
Wielkość kontyngentu 

Stawka 
celna (%) 
w ramach 
kontyn

gentu 

09.2763 ex 8501 40 80 30 Elektryczny silnik komutatorowy prądu przemiennego, 
jednofazowy, o mocy wyjściowej większej niż 750 W, 
o mocy pobieranej większej niż 1 600 W, ale nie większej 
niż 2 700 W, o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm 
(± 0,2 mm), ale nie większej niż 135 mm (± 0,2 mm), 
o prędkości znamionowej większej niż 30 000 obr/min, 
ale nie większej niż 50 000 obr/min, wyposażony w wenty
lator indukcyjny, stosowany do produkcji odkurzaczy ( 1 ) 

1.1.-31.12. 2 000 000 sztuk 0 % 

09.2633 ex 8504 40 82 20 Prostownik elektryczny o mocy nie większej niż 1 kVA, do 
stosowania do produkcji urządzeń objętych podpozycją 
8509 80 i pozycją 8510 ( 1 ) 

1.1.-31.12 4 500 000 sztuk 0 % 

09.2643 ex 8504 40 82 30 Płytki zasilające stosowane do produkcji towarów objętych 
pozycjami 8521 i 8528 ( 1 ) 

1.1.-31.12. 1 038 000 sztuk 0 % 

09.2620 ex 8526 91 20 20 Zespoły do systemu GPS posiadające funkcję określania 
położenia, bez wyświetlacza, o masie nie większej niż 
2 500 g 

1.1.-31.12 3 000 000 sztuk 0 % 

09.2672 ex 8529 90 92 75 Płytka obwodów drukowanych z diodami LED: 

— wyposażona lub nie w pryzmaty/soczewki i 

— ze złączami lub bez 

do produkcji elementów podświetlających do pozycji 
8528 ( 1 ) 

1.1.-31.12 115 000 000 sztuk 0 % 

ex 9405 40 39 70 

09.2003 ex 8543 70 90 63 Generator częstotliwości sterowany napięciem, składający się 
z elementów czynnych i biernych montowanych na obwo
dzie drukowanym, umieszczony w obudowie o wymiarach 
nie większych niż 30 mm × 30 mm 

1.1.-31.12. 1 400 000 sztuk 0 % 

09.2668 ex 8714 91 10 21 Ramy rowerowe wykonane z włókien węglowych i żywic 
sztucznych, pomalowane, lakierowane i/lub polerowane, do 
stosowania w produkcji rowerów ( 1 ) 

1.1.-31.12 76 000 sztuk 0 % 

ex 8714 91 10 31 

09.2669 ex 8714 91 30 21 Przedni widelec rowerowy wykonany z włókien węglowych 
i żywic sztucznych, pomalowany, lakierowany lub polero
wany, do stosowania w produkcji rowerów ( 1 ) 

1.1.-31.12 52 000 sztuk 0 % 

ex 8714 91 30 31 

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

1.1.-31.12. 5 000 000 sztuk 0 % 

( 1 ) Zawieszenie ceł podlega art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). 
( 2 ) Środek nie jest dozwolony w przypadku, gdy przetwarzanie wykonywane jest przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne. 
( 3 ) Stosowana jest stawka specyficzna.

PL 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 354/325


	Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010

