
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 177/2011 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia ceł przywozowych na niektóre zboża w odniesieniu do roku 
gospodarczego 2010/2011 

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. 187 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Od początku roku gospodarczego 2010/2011 wzrost 
światowych cen zbóż nastąpił wyjątkowo szybko, szyb
ciej niż podczas ostatniej zwyżki cen w roku gospodar
czym 2007/2008. Od lipca 2010 r. światowe ceny psze
nicy zwyczajnej wzrosły o 65 %. Począwszy od tej daty, 
rozwój cen zbóż na rynku unijnym wykazywał tę samą 
tendencję. Cena pszenicy zwyczajnej na rynku unijnym 
wzrosła o ponad 90 %, po czym ustabilizowała się na 
poziomie około 280 EUR za tonę. Ceny innych zbóż na 
rynku unijnym uległy podobnemu wzrostowi; cena jęcz
mienia z dostawą do portu Rouen i kukurydzy z dostawą 
do portu Bordeaux przekroczyła 215 EUR za tonę. 
Sytuacja cenowa na światowym rynku zbóż jest 
w dużym stopniu spowodowana obniżeniem zaspoka
jania przez produkcję różnych form zapotrzebowania. 

(2) Prognozy dotyczące sytuacji na światowym rynku zbóż 
na koniec roku gospodarczego 2010/2011 pozwalają 
przypuszczać, że wysoki poziom cen utrzyma się, 
tymczasem poziom zapasów światowych ocenia się na 
ok. 342 mln ton na koniec roku gospodarczego 
2010/2011, tj. o 62 mln ton mniej niż na koniec roku 
gospodarczego 2009/2010. 

(3) Kontyngent taryfowy o obniżonej stawce celnej na 
przywóz pszenicy zwyczajnej o niskiej i średniej jakości, 
otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1067/2008 ( 2 ), oraz kontyngent taryfowy o obniżonej 
stawce celnej na przywóz jęczmienia paszowego, otwarty 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2305/2003 ( 3 ), zostały 
w 2010 r. wykorzystane w niewielkim stopniu, tj. 
w wysokości odpowiednio 13 % i 5 %. Takie niepełne 
wykorzystanie powinno nadal mieć miejsce w 2011 r., 
tym bardziej że tradycyjni dostawcy Unii – Rosja 
i Ukraina – wprowadzili środki ograniczające wywóz. 

(4) Utrzymanie się światowych cen na wysokim poziomie do 
końca roku gospodarczego 2010/2011, jak również 
prawdopodobne niepełne wykorzystanie przywozowych 
kontyngentów taryfowych o obniżonej stawce celnej 
w 2011 r., mogą zakłócić dostawy na rynek unijny 

w ciągu ostatnich miesięcy roku gospodarczego 
2010/2011. Z tego względu, aby ułatwić dalszy przywóz 
konieczny do zachowania równowagi na rynku unijnym, 
należałoby zawiesić czasowo cła na kontyngenty tary
fowe na przywóz pszenicy zwyczajnej o niskiej 
i średniej jakości oraz jęczmienia paszowego, otwartych 
odpowiednio rozporządzeniami (WE) nr 1067/2008 
i (WE) nr 2305/2003, do dnia 30 czerwca 2011 r., 
który stanowi koniec roku gospodarczego 2010/2011. 

(5) Nie należy jednak stawiać w niekorzystnej sytuacji 
podmiotów gospodarczych, jeżeli transport zbóż mający 
na celu ich przywóz do Unii już się rozpoczął. 
W związku z powyższym należy uwzględnić terminy 
transportu i pozwolić podmiotom gospodarczym na 
dopuszczenie do swobodnego obrotu zbóż w ramach 
systemu zawieszenia cła, o którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których bezpośredni transport do Unii 
rozpoczął się najpóźniej dnia 30 czerwca 2011 r. Należy 
również przewidzieć, jakiego rodzaju dowód trzeba 
przedstawić w celu udokumentowania bezpośredniego 
transportu do Unii oraz daty rozpoczęcia tego trans
portu. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Stosowanie ceł przywozowych na produkty objęte kodem 
CN 1001 90 99 o jakości innej niż wysoka, określonej 
w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
642/2010 ( 4 ), oraz na produkty objęte kodem CN 1003 00 
zostaje zawieszone w odniesieniu do roku gospodarczego 
2010/2011 dla wszystkich przywozów w ramach kontyn
gentów taryfowych o obniżonej stawce celnej otwartych rozpo
rządzeniami (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 2305/2003. 

2. Jeżeli transport zbóż, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, jest wykonywany bezpośrednio do Unii i rozpoczął się 
najpóźniej dnia 30 czerwca 2011 r., zawieszenie ceł na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nadal ma zastosowanie 
w odniesieniu do dopuszczenia przedmiotowych produktów 
do swobodnego obrotu. 

Dowód na wykonywanie bezpośredniego transportu do Unii 
oraz na datę jego rozpoczęcia jest przedstawiany w sposób 
zadowalający właściwe organy, na podstawie oryginału doku
mentu przewozowego.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7. ( 4 ) Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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