
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 589/2011 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2011 otwierające pozakwotowy 
kontyngent taryfowy na przywóz pewnej ilości cukru w roku gospodarczym 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 art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Światowe ceny rynkowe cukru utrzymują się na stałym, 
wysokim poziomie od pierwszych miesięcy roku gospo
darczego 2010/2011, co spowolniło tempo przywozu 
cukru, przede wszystkim z państw trzecich korzystają
cych z niektórych umów preferencyjnych. 

(2) W obliczu tej sytuacji Komisja podjęła ostatnio szereg 
kroków w celu zapewnienia dodatkowej podaży cukru 
na rynku Unii. Należą do nich w szczególności: rozpo
rządzenie Komisji (UE) nr 222/2011 z dnia 3 marca 
2011 r. ustanawiające nadzwyczajne środki 
w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru 
i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospo
darczym 2010/2011 ( 2 ), które zwiększyło łączną 
dostępną ilość cukru i izoglukozy na rynku Unii 
o 526 000 ton, oraz rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 302/2011 z dnia 28 marca 2011 r. 
otwierające pozakwotowy kontyngent taryfowy na 
przywóz pewnej ilości cukru w roku gospodarczym 
2010/2011 ( 3 ), które zawiesiło należności przywozowe 
w odniesieniu do 300 000 ton cukru objętego kodem 
CN 1701. 

(3) Zmniejszono przywóz cukru w ramach uszlachetniania 
czynnego zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia 
Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. usta
nawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny ( 4 ), a przemysł przetwórczy zwiększył 
wykorzystanie cukru kwotowego w wywożonych 
produktach. W związku z powyższym trudna sytuacja 

w odniesieniu do podaży cukru na rynku unijnym nadal 
się utrzymuje, co może spowodować niedobory cukru 
podczas ostatnich miesięcy roku gospodarczego, aż do 
następnych zbiorów. 

(4) Wysokie ceny cukru na rynku światowym zagrażają jego 
podaży na rynku Unii. Z tego powodu konieczne jest 
zwiększenie ilości 300 000 ton ustalonej 
w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 302/2011 
o 200 000 ton, dla których należy zawiesić stosowanie 
należności przywozowych w odniesieniu do cukru. 

(5) Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwie
rania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfo
wych w sektorze cukru ( 5 ), w przypadku otwarcia 
kontyngentów taryfowych na przywóz produktów 
cukrowniczych o numerze porządkowym 09.4380 
(cukier pozakwotowy z przywozu) na podstawie art. 
187 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, ilość 
produktów, wobec której należności przywozowe mają 
być zawieszone, oraz okres obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego muszą zostać określone 
odrębnym aktem prawnym. Rozporządzenie wyko
nawcze (UE) nr 302/2011 zawiesza należności przywo
zowe w odniesieniu do 300 000 ton cukru objętego 
kodem CN 1701. 

(6) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wyko
nawcze (UE) nr 302/2011. 

(7) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym 
przez jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 302 /2011 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 
2011 r. zawiesza się należności przywozowe w odniesieniu 
do dodatkowej ilości wynoszącej 200 000 ton.”.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 60 z 5.3.2011, s. 6. 
( 3 ) Dz.U. L 81 z 29.3.2011, s. 8. 
( 4 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. ( 5 ) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 161/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2011


