
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/1050 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające 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 zakłóceniom na rynku niektórych produktów rolnych i przemysłowych, 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 1388/2013 otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe (1). Produkty objęte 
tymi kontyngentami taryfowymi mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem zerowych lub obniżonych 
stawek celnych. Ze względów wskazanych powyżej konieczne jest otwarcie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2016 r. 
kontyngentów taryfowych – z zastosowaniem zerowych stawek celnych – obejmujących odpowiednie ilości dla 
dziewięciu nowych produktów. 

(2)  Ponadto w niektórych przypadkach należy dostosować istniejące autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii. 
W przypadku jednego produktu konieczna jest zmiana opisu produktu w celu doprecyzowania. W przypadku 
trzech innych produktów należy podwyższyć wielkość kontyngentu, gdyż takie zwiększenie leży w interesie 
unijnych podmiotów gospodarczych oraz w interesie Unii. 

(3)  W przypadku jednego produktu autonomiczny kontyngent taryfowy Unii powinien zostać zamknięty ze 
skutkiem od dnia 1 lipca 2016 r., ponieważ dalsze utrzymywanie autonomicznego kontyngentu taryfowego po 
tej dacie nie leży w interesie Unii. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1388/2013. 

(5)  Jako że zmiany dotyczące kontyngentów dla wskazanych produktów przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
muszą być stosowane od dnia 1 lipca 2016 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 wprowadza się następujące zmiany:  

1) wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 
09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 oraz 09.2695 określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 
wprowadza się zgodnie z kolejnością kodów CN wymienionych w drugiej kolumnie tabeli w załączniku do rozporzą
dzenia (UE) nr 1388/2013; 
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(1) 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 (Dz.U. L 354 
z 28.12.2013, s. 319). 



2) wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2637, 09.2703, 09.2683 oraz 
09.2659 zastępuje się wierszami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;  

3) skreśla się wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze 09.2689;  

4) przypis końcowy otrzymuje brzmienie: 

„(1)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na ich przeznaczenie zgodnie z art. 254 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 
kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

Nr porząd
kowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres kontyngen

towy 
Wielkość kontyn

gentu 
Stawka 

celna (%) 

09.2691 ex 2914 70 00 45 1-(1-Chlorocyklopropylo)etanon 
(CAS RN 63141-09-3) 

1.7–31.12 400 ton 0 % 

09.2692 ex 2914 70 00 55 2-Chloro-1-(1-chlorocyklopropylo) 
etanon (CAS RN 120983-72-4) 

1.7–31.12 1 200 ton 0 % 

09.2693 ex 2930 90 99 28 Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451- 
65-7) 

1.7–31.12 100 ton 0 % 

09.2696 ex 2932 20 90 25 Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) 1.7–31.12 2 430 kg 0 % 

09.2697 ex 2932 20 90 30 Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) 1.7–31.12 2 080 kg 0 % 

09.2698 ex 3204 17 00 30 Barwnik C.I. Pigment Red 4 
(CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty 
na jego bazie o zawartości barwnika 
C.I. Pigment Red 4 60 % masy lub 
większej 

1.7–31.12 75 ton 0 % 

09.2699 ex 8526 91 20 

ex 8527 29 00 

80 

10 

Zintegrowany moduł audio (IAM) 
z cyfrowym wyjściem wideo do pod
łączenia do monitora z ekranem do
tykowym LCD, połączony poprzez 
sieć Media Oriented Systems Trans
port (MOST) oraz przekazywany po
przez protokół „MOST High proto
col”, z lub bez: 

—  płytką obwodów drukowanych 
(PCB) zawierającą odbiornik glo
balnego systemu określania poło
żenia (GPS), żyroskop oraz tuner 
TMC (Traffic Message Channel), 

—  twardym dyskiem zawierającym 
wiele map, 

—  radiem HD, 

—  systemem rozpoznawania głosu, 

—  napędem CD i DVD, 

oraz włączając 

—  dołączalność wejść Bluetooth, 
MP3 oraz uniwersalnej magistrali 
szeregowej (USB), 

—  napięcie 10 V lub większe, ale nie 
większe niż 16 V, 

stosowany do produkcji pojazdów 
objętych działem 87 (1) 

1.7–31.12.2016 500 000 sztuk 0 % 
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Nr porząd
kowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres kontyngen

towy 
Wielkość kontyn

gentu 
Stawka 

celna (%) 

09.2694 ex 8714 10 90 30 Zaciski osi, obudowy, półki przed
niego zawieszenia i części zaciskowe, 
ze stopu aluminium w rodzaju stoso
wanych do motocykli 

1.7–31.12 500 000 sztuk 0 % 

09.2695 ex 8714 10 90 40 Tłoki do tłumików drgań układu kie
rowniczego ze stali spiekanej zgodnie 
z normą ISO P2054 w rodzaju stoso
wanych do motocykli 

1.7–31.12 1 000 000 
sztuk 

0 %    

ZAŁĄCZNIK II 

Nr porząd
kowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres kontyngen

towy 
Wielkość kontyn

gentu 
Stawka 

celna (%) 

09.2637 ex 0710 40 00 

ex 2005 80 00 

20 

30 

Kolby kukurydzy (Zea Mays Saccha
rata) nawet cięte, o średnicy 10 mm 
lub większej, ale nie większej niż 
20 mm, do stosowania do wyrobu 
produktów przemysłu spożywczego 
do obróbki innej niż zwykłe przepa
kowanie (1) (2) 

1.1–31.12 550 ton 0 % (3) 

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

1.1–31.12 20 000 ton 0 % 

09.2683 ex 2914 19 90 50 Acetyloacetonian wapnia (CAS RN 
19372-44-2) do stosowania w pro
dukcji układów stabilizujących w tab
letkach (1) 

1.1–31.12 150 ton 0 % 

09.2659 ex 3802 90 00 19 Ziemia okrzemkowa kalcynowana to
pioną sodą 

1.1–31.12 35 000 ton 0 %   
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