
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/913 

z dnia 25 czerwca 2018 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 produktów, które są produkowane w Unii 
w niewystarczających ilościach, oraz by zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku niektórych produktów 
rolnych i przemysłowych, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1388/2013 otwarto autonomiczne kontyngenty 
taryfowe (1). W ramach tych kontyngentów taryfowych produkty mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem 
zerowych lub obniżonych stawek celnych. 

(2)  Z tych powodów, konieczne jest otwarcie kontyngentów taryfowych ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r., 
z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla odpowiednich ilości w odniesieniu do siedmiu nowych 
produktów. 

(3)  W przypadku ośmiu dodatkowych produktów należy zwiększyć wielkość kontyngentu, gdyż zwiększenie leży 
w interesie unijnych podmiotów gospodarczych. 

(4)  W przypadku trzech produktów należy zmienić opis. 

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

(6)  Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w stosowaniu systemu kontyngentów i aby zapewnić zgodność 
z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów 
taryfowych (2), zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące kontyngentów dla omawianych 
produktów musi być stosowane od dnia 1 lipca 2018 r. Rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie 
pilnym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) w tabeli w pierwszej kolumnie skreśla się wszystkie gwiazdki (*) przy numerach porządkowych; 
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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) Dz.U. C 363 z 13.12.2011, s. 6. 



2) wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 
09.2732, 09.2734 i 09.2736 określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wprowadza się do tabeli 
zgodnie z kolejnością kodów CN wymienionych w drugiej kolumnie;  

3) w tabeli wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2700, 09.2624, 09.2647, 
09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 i 09.2643 zastępuje się odpowiednimi 
wierszami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2018 r. 

W imieniu Rady 
N. DIMOV 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

W tabeli w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 dodaje się wiersze w brzmieniu zgodnie z kolejnością 
kodów CN określoną w drugiej kolumnie tej tabeli: 

Nr 
porząd

kowy 
Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres kontyn

gentowy 
Wielkość 

kontyngentu 
Stawka 

celna (%) 

„09.2726  ex 2906 11 00 10 Lewomentol (INN) (CAS RN 2216-51-5) 1.7–31.12 185 ton 0 % 

09.2728  ex 2915 90 70 85 Trifluorooctan etylu (CAS RN 383-63-1) 1.7–31.12 200 ton 0 % 

09.2684  ex 2916 39 90 28 Chlorek 2,5-dimetylofenyloacetylu (CAS RN 
55312-97-5) 

1.7–31.12 125 ton 0 % 

09.2730  ex 2921 59 90 80 4,4′-Metanodiyldianilina (CAS RN 101-77-9) 
w postaci granulek, stosowana do produkcji 
prepolimerów (2) 

1.7–31.12 100 ton 0 % 

09.2732  ex 2933 39 99 66 Fluazynam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) o czys
tości 98,5 % masy lub większej 

1.7–31.12 100 ton 0 % 

09.2734  ex 7409 19 00 20 Płyty lub arkusze składające się z: 

—  warstwy ceramicznej z azotku krzemu 
o grubości 0,32 mm (± 0,1 mm) lub więk
szej, ale nie większej niż 1,0 mm 
(± 0,1 mm), 

— pokryte po obu stronach folią z miedzi rafi
nowanej o grubości 0,8 mm (± 0,1 mm), 
oraz 

— po jednej stronie pokryte częściowo po
włoką srebra 

1.7–31.12 3 500 000 
sztuk 

0 % 

09.2736  ex 7607 11 90 83 Taśma lub folia ze stopu aluminium i magnezu: 

—  ze stopu spełniającego normę 5182-H19 
lub 5052-H19, 

— w rolkach o średnicy zewnętrznej nie więk
szej niż 1 350 mm, 

—  o grubości (tolerancja-0,006 mm) 
0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm lub 
0,20 mm, 

—  o szerokości (tolerancja ± 0,3 mm) 
12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 
35,0 mm, 50,0 mm ub 356 mm, 

—  z tolerancją na zakrzywienie nie większą 
niż 0,5 mm/750 mm, 

—  o płaskości wynoszącej I = ± 5, 

—  z wytrzymałością na rozciąganie powyżej 
365 MPa (5182-H19) lub 320 MPa (5052- 
H19), 

— oraz o wydłużeniu przy zerwaniu wynoszą
cym ponad 3 % (5182-H19) lub 2,5 % 
(5052-H19), 

stosowana do produkcji listew do żaluzji (2) 

1.7–31.12 300 ton 0 % 

(2)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów 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).”.   
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ZAŁĄCZNIK II 

W tabeli w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach 
porządkowych 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 
i 09.2643 zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Nr 
porząd

kowy 
Kod CN TARIC Wyszczególnienie 

Okres 
kontyngen

towy 

Wielkość 
kontyngentu 

Stawka 
celna (%) 

„09.2700  ex 2905 12 00 10 Propan-1-ol (alkohol propylowy) (CAS RN 71- 
23-8) 

1.1–31.12 15 000 ton 0 % 

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

1.1–31.12 1 950 ton 0 % 

09.2647  ex 2918 29 00 80 Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)pro
pionian) pentaerytrytolu (CAS RN 6683-19-8) 

—  z frakcją przesiewową o uziarnieniu 250 μm 
więcej niż 75 % masy i o uziarnieniu 500 μm 
więcej niż 99 % masy, oraz 

—  o temperaturze topnienia 110 °C lub większej, 
ale nie większej niż 125 °C, 

stosowany do produkcji w przetwórstwie poli
chlorku winylu stabilizatorów „one-pack” na bazie 
mieszanin proszków (proszki lub tłoczone granu
laty) (2) 

1.1–31.12 140 ton 0 % 

09.2648  ex 2920 90 10 70 Siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1) 1.1–31.12 18 000 ton 0 % 

09.2682  ex 2921 41 00 10 Anilina o czystości99 % masy lub więcej (CAS RN 
62-53-3) 

1.1–31.12 150 000 ton 0 % 

09.2696  ex 2932 20 90 25 Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) 1.1–31.12 6 000 kg 0 % 

09.2697  ex 2932 20 90 30 Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) 1.1–31.12 6 000 kg 0 % 

09.2676  ex 3204 17 00 14 Preparaty na bazie barwnika C.I. Pigment Red. 
48:2 (CAS RN 7023-61-2) o zawartości barwnika 
C.I. Pigment Red. 48:2 60 % masy lub większej, ale 
nie większej niż 85 %. 

1.1–31.12 50 ton 0 % 

09.2876  ex 3811 29 00 55 Dodatki składające się z produktów reakcji difeny
loaminy i nonylenów rozgałęzionych zawierające: 

—  więcej niż 28 % masy, ale nie więcej niż 55 % 
masy 4-monononylodifenyloaminy, 

—  więcej niż 45 % masy, ale nie więcej niż 65 % 
masy 4,4′-dinonylodifenyloaminy, oraz 

— nie więcej niż 5 % masy łącznie 2, 4-dinonylo
difenyloaminy i 2, 4′-dinonylodifenyloaminy, 

stosowane do produkcji olejów smarowych (2) 

1.1–31.12 900 ton 0 % 
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Nr 
porząd

kowy 
Kod CN TARIC Wyszczególnienie 

Okres 
kontyngen

towy 

Wielkość 
kontyngentu 

Stawka 
celna (%) 

09.2721  ex 5906 99 90 20 Materiał włókienniczy, tkany, laminowany, posiada
jący następujące cechy: 

—  trzy warstwy, 

— jedną zewnętrzną warstwę składającą się z włó
kien akrylowych, 

—  drugą zewnętrzną warstwę składającą się 
z włókna poliestrowego, 

— środkową warstwę składającą się z gumy z chlo
robutylu, 

— środkową warstwę o masie 452 g/m2 lub więk
szej, ale nie większej niż 569 g/m2, 

—  materiał włókienniczy o całkowitej masie 
952 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 
1 159 g/m2, 

—  materiał włókienniczy, o całkowitej grubości 
0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 
4 mm, 

stosowany do produkcji wysuwanego dachu pojaz
dów silnikowych (2) 

1.1–31.12 375 000 m2 0 % 

09.2643  ex 8504 40 82 30 Płytki zasilające stosowane do produkcji towarów 
objętych pozycjami 8521 i 8528 (2) 

1.1–31.12 15 000 000 
sztuk 

0 % 

(2)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów 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).”.   
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