
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 858/2010 

z dnia 28 września 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego 
i pozwoleń na wywóz 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 134 i art. 161 
ust. 3 w związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 
30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w 
odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze 
cukru ( 2 ) ustanawia szczegółowe przepisy w odniesieniu 
do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru. 

(2) Artykuł 4c rozporządzenia (WE) nr 951/2006 określa 
dokumenty, które stanowią dowody przybycia towarów 
do miejsca przeznaczenia i które należy przedstawić 
w przypadku, w którym niektóre miejsca przeznaczenia 
nie kwalifikują się do wywozu cukru pozakwotowego 
i/lub izoglukozy pozakwotowej. Ryzyko ewentualnych 
nadużyć w handlu jest jednak ograniczone, 
w przypadku gdy ilość cukru jest niewielka. W celu 
uproszczenia niezbędnej pracy administracyjnej należy 
zatem przewidzieć odstępstwo od tej zasady 
w przypadku ilości nieprzekraczającej 25 ton. 

(3) Artykuł 7c rozporządzenia (WE) nr 951/2006 określa 
przepisy dotyczące informacji na temat wywozu poza
kwotowego. W celu poprawy zarządzania systemem 
wywozu pozakwotowego należy wyjaśnić, że informacje 
przekazywane przez państwa członkowskie dotyczące 
ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, 
powinny być również podawane w podziale na wniosko
dawców. 

(4) W art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalającego limit 
ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru 
i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku 
gospodarczego 2010/2011 ( 3 ) ustalono w odniesieniu 
do roku gospodarczego 2010/2011 limit ilościowy 
650 000 ton cukru białego objętego kodem CN 
1701 99, tj. sześciocyfrowym kodem. W przypadku 
gdy istnieje duże zapotrzebowanie na pozwolenia na 

wywóz i roczny limit ilościowy jest szybko wykorzysty
wany, podmioty gospodarcze, które wywożą cukier biały 
objęty różnymi kodami CN, mogą nie być w stanie 
uzyskać wystarczającej ilości pozwoleń na pokrycie 
swoich tradycyjnych rynków. W celu zwiększenia 
elastyczności systemu pozakwotowego należy zezwolić, 
aby pozwolenia na wywóz wydawane dla produktów 
z cukru białego objętych kodem CN 1701 99 mogły 
również być stosowane do wywozu różnych rodzajów 
produktów z cukru białego objętych tym samym 
kodem CN. 

(5) Zgodnie z art. 8a lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
951/2006 pozwolenia na wywóz pozakwotowego 
cukru lub pozakwotowej izoglukozy wydawane od dnia 
1 kwietnia 2010 r. są ważne od daty ich wydania do 
końca piątego miesiąca następującego po dacie ich 
wydania. Może to jednak spowodować poważne trud
ności dla niektórych eksporterów, a mianowicie tych, 
którzy zaopatrują swoje tradycyjne rynki przez cały rok 
gospodarczy. Właściwe jest zatem, aby przepisy doty
czące roku gospodarczego 2009/2010 były stosowane 
na stałe. 

(6) Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania 
systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw 
o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów 
rolnych ( 4 ) pozwolenia na wywóz muszą być przed 
łożone w przypadku wywozu produktów cukrowniczych 
objętych kodem CN 1701. Zgodnie z częścią II załącz
nika II do tego rozporządzenia kwota zabezpieczenia, 
które należy wnieść, ustalona jest na 110 EUR za tonę. 
Ze względu na pewność prawną oraz w celu zapewnienia 
równego traktowania podmiotów gospodarczych 
w każdym państwie członkowskim należy wyjaśnić 
w art. 12a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, 
że zabezpieczenie należy wnosić również w przypadku 
wywozu cukru pozakwotowego. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 951/2006. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych,
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. 
( 3 ) Dz.U. L 115 z 8.5.2010, s. 26. ( 4 ) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 4c rozdziału IIa dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku zgłoszeń wywozowych dotyczących 
maksymalnej ilości 25 ton cukru i jeżeli spełnione są 
warunki, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a) i b) rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (*), państwa członkow
skie zwalniają eksporterów z obowiązku przedstawienia 
dowodu przewidzianego w ust. 1 i ust. 2 lit. b) i c) niniej
szego artykułu. W każdym przypadku należy przedstawić 
dokument przewozowy lub jego elektroniczny odpowiednik, 
o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
612/2009. 

___________ 
(*) Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.”; 

2) w rozdziale III wprowadza się następujące zmiany: 

a) artykuł 7c ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Informacje o ilościach objętych wnioskami podawane są 
w rozbiciu na ośmiocyfrowe kody CN bez podawania 
nazwy (nazwiska) wnioskodawcy. Państwa członkowskie 
informują również Komisję, w przypadku gdy ani jeden 
wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz nie został 
złożony.”; 

b) dodaje się art. 7f w brzmieniu: 

„Artykuł 7f 

Stosowanie pozwoleń na wywóz cukru 
pozakwotowego 

Pozwolenia na wywóz wydawane dla pozakwotowego 
cukru białego objętego kodem CN 1701 99 wskazują 
kody CN 1701 99 10 i 1701 99 90 i są ważne 
w odniesieniu do każdego z nich.”; 

c) artykuł 8a otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8a 

Ważność pozwoleń na wywóz w odniesieniu do 
wywozu pozakwotowego 

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 niniejszego 
rozporządzenia pozwolenia na wywóz wydane 
w odniesieniu do limitu ilościowego ustalonego na 
mocy art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 są ważne w następujących terminach: 

a) pozwolenia wydane między dniem 1 października 
a dniem 30 kwietnia danego roku gospodarczego są 
ważne od daty ich wydania do dnia 30 września 
danego roku gospodarczego; 

b) pozwolenia wydane między dniem 1 maja a dniem 30 
września danego roku gospodarczego są ważne od 
daty ich wydania do końca piątego miesiąca następu
jącego po dacie ich wydania.”; 

3) w art. 12a rozdziału V wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioskodawca powinien złożyć zabezpieczenie 
w wysokości 110 EUR za tonę cukru pozakwotowego 
i 42 EUR za tonę suchej masy netto w przypadku izoglu
kozy pozakwotowej.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku niektórych miejsc przeznaczenia, 
które są wykluczone w odniesieniu do wywozu cukru 
pozakwotowego i/lub izoglukozy pozakwotowej, zabez
pieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest zwalniane po 
spełnieniu wymogów określonych w ust. 3 niniejszego 
artykułu i wymogów określonych w art. 4c niniejszego 
rozporządzenia.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 października 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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