
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 117/2010 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 ustanawiające metody analizy i inne 
przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych 

załącznikiem I do Traktatu 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ), 
w szczególności jego art. 9, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 904/2008 ( 2 ) ustano
wiono metody, procedury i wzory do wykorzystania przy 
obliczaniu danych uzyskanych w wyniku analizy 
towarów zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refun
dacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych 
wywożonych w postaci towarów nieobjętych załączni
kiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wyso
kości kwot takich refundacji ( 3 ). 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 904/2008 zostało przeanalizo
wane przez grupę ekspertów w celu stwierdzenia, czy 
uwzględnia ono naukowe i technologiczne zmiany doty
czące ustanowionych w nim metod. Badania i testy prze
prowadzone w ramach wspomnianej analizy wskazują, 
że zalecane obecnie dla większości towarów oznaczanie 
zawartości skrobi (lub dekstryny) poprzez zastosowanie 
hydrolizy wodorotlenkiem sodu oraz oznaczanie zawar
tości glukozy metodą enzymatyczną z wykorzystaniem 
spektrofotometrii nie spełniają najnowszych wymogów 
technicznych i w związku z tym powinny zostać uaktual
nione. 

(3) Właściwe jest zatem ustalenie, że zawartość skrobi (lub 
dekstryny) należy oznaczać metodą enzymatyczną 
poprzez zastosowanie amylazy i amyloglukozydazy, 
a zawartość glukozy należy oznaczać z wykorzystaniem 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), 
zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 900/2008 z dnia 16 września 2008 r. ustana
wiającego metody analizy i inne przepisy techniczne 
niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych 

towarów pochodzących z przetwórstwa produktów 
rolnych ( 4 ) zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 118/2010 ( 5 ). 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 904/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 904/2008 pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„2) Skrobia (lub dekstryna) 

(dekstryna jest wyrażana jako skrobia) 

1. Dla wszystkich kodów CN innych niż kody CN 
3505 10 10, 3505 10 90, od 3505 20 10 do 
3505 20 90 i od 3809 10 10 do 3809 10 90 zawar
tość skrobi (lub dekstryny), o której mowa 
w kolumnie 3 załącznika IV do rozporządzenia (WE) 
nr 1043/2005 oblicza się według wzoru: 

(Z – G) × 0,9, 

gdzie 

Z = oznacza zawartość glukozy ustalaną za pomocą 
metody podanej w załączniku I do rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 900/2008 (*), 

G = oznacza zawartość glukozy przed obróbką enzy
matyczną, oznaczaną z wykorzystaniem wysoko
sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). 

2. Dla kodów CN 3505 10 10, 3505 10 90, od 
3505 20 10 do 3505 20 90 i od 3809 10 10 do 
3809 10 90, zawartość skrobi (lub dekstryny) oznacza 
się za pomocą metody podanej w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 900/2008. 

___________ 
(*) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 8.”.
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 249 z 18.9.2008, s. 9. 
( 3 ) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24. 

( 4 ) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 8. 
( 5 ) Zob. s. 21 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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