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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 66/2008
z dnia 25 stycznia 2008 r.
otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie
do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku
przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

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 (3) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić
zarządzanie kontyngentem taryfowym otwartym niniejszym rozporządzeniem zgodnie z tymi zasadami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
Horyzontalnych Dotyczących Handlu Produktami
Rolnymi Przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia
6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa
produktów rolnych (1), a w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 96/753/WE z dnia 6 grudnia
1996 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów
między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie
Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu
zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą
a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2008 i lat następnych towary pochodzące z Norwegii i przywożone do Wspólnoty, określone w załączniku, podlegają należnościom celnym
określonym w tym załączniku, w granicach ustalonego w nim
rocznego kontyngentu.
Artykuł 2

(1)

Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą
Europejską a Królestwem Norwegii odnośnie protokołu 2
do dwustronnej Umowy o wolnym handlu zawartej
między
Europejską
Wspólnotą
Gospodarczą
a
Królestwem
Norwegii
zatwierdzona
decyzją
96/753/WE przewiduje roczne kontyngenty taryfowe
na przywóz czekolady i pozostałych przetworów spożywczych zawierających kakao, pochodzących z Norwegii.
Należy otworzyć ten kontyngent na rok 2008 i na lata
następne.

Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zarządza
Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2008 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298
z 25.11.2000, s. 5).
(2) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, s. 78.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007,
s. 6).
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ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

09.0764

Kod CN

Opis

Roczny kontyngent

Obowiązująca stawka
celna

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze
zawierające kakao z wyjątkiem proszku
kakaowego zawierającego dodatek cukru lub
innego środka słodzącego, objętego kodem
CN 1806 10

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg

