
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 617/2011 

z dnia 24 czerwca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy 
techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących 

z przetwórstwa produktów rolnych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi 
towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych ( 1 ), 
w szczególności jego art. 18, 

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 ( 2 ), 
w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 900/2008 ( 3 ) ustano
wiono metody analizy i inne przepisy techniczne 
niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) 
1216/2009 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 514/2011 z dnia 25 maja 2011 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie prefe
rencyjnych zasad handlu stosowanych do niektórych 
towarów pochodzących z przetwórstwa produktów 
rolnych, określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1216/2009 ( 4 ). Wspomniane metody 
i przepisy mają zastosowanie do przywozu niektórych 
przetworzonych produktów rolnych w celu ustalenia 
ich zredukowanych komponentów rolnych oraz sklasyfi
kowania tych produktów w Nomenklaturze scalonej. 

(2) W celu zachowania jasności niezbędne jest uaktualnienie 
zakresu rozporządzenia (WE) nr 900/2008 oraz dosto
sowania go do środków ustanowionych w tym rozporzą
dzeniu. 

(3) Aby zapewnić jednolite stosowanie rozporządzenia (WE) 
nr 900/2008 należy postanowić, że wzory, procedury 
i metody ustanowione w tym rozporządzeniu do celów 
stosowania załączników II i III do rozporządzenia (UE) nr 
514/2011 mają być również stosowane do ustalenia 
zawartości tłuszczu mleka, zawartości białka mleka, 
zawartości skrobi/glukozy oraz zawartości sacharozy/ 
cukru inwertowanego/izoglukozy w celu wyboru odpo

wiedniego elementu rolnego, dodatkowych ceł za cukier 
oraz dodatkowych ceł za mąkę w przypadku niepreferen
cyjnego przywozu, jak przewidziano w części drugiej 
oraz w części trzeciej sekcja I załącznik 1 załącznika 
I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. 

(4) Aby zapewnić skuteczne stosowanie rozporządzenia 
(WE) nr 900/2008 należy postanowić, że metody 
i procedury ustanowione w tym rozporządzeniu do 
celów klasyfikacji niektórych towarów objętych pewnymi 
kodami CN w celu stosowania załącznika I do rozporzą
dzenia (UE) nr 514/2011 powinny być również stoso
wane do klasyfikacji tych towarów w przypadku niepre
ferencyjnego przywozu, jak przewidziano w załączniku 
I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. 

(5) W celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze scalonej 
niezbędne jest dostosowanie niektórych odniesień do 
kodów CN. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 900/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 900/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Zakres 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia, co następuje: 

a) metodykę i metody analizy, które mają być stosowane do 
ustalania zawartości produktów rolnych w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1216/2009 (*) lub ich określonych komponentów uzna
nych za włączone do przywożonych towarów 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 1216/2009;
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b) metody analizy niezbędne dla wykonania rozporządzenia 
(WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do przywozu niektó
rych towarów, a także załącznika I do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/1987 oraz rozporządzenia wykonaw
czego Komisji (UE) nr 514/2011 (**) lub, w przypadku 
braku metody analizy, charakter czynności analitycznych, 
które należy przeprowadzić lub zasadę funkcjonowania 
metody, którą należy zastosować. 

___________ 
(*) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 10. 

(**) Dz.U. L 138 z 26.5.2011, s. 18.”; 

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się tytuł w brzmieniu: „Obliczanie zawartości”; 

b) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„Zgodnie z definicjami określonymi w przypisach 1, 2 i 3 
w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 514/2011 
oraz w przypisach 1, 2 i 3 w tabeli 1, załącznik 1, sekcja 
I, część trzecia załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 
2658/87 dotyczącymi zawartości białka mleka, zawar
tości skrobi/glukozy i zawartości sacharozy/cukru inwer
towanego/izoglukozy wykorzystuje się następujące 
wzory, procedury i metody 

a) w celu stosowania załączników II i III do rozporzą
dzenia (UE) nr 514/2011; 

b) do ustalenia zawartości tłuszczu mleka, zawartości 
białka mleka, zawartości skrobi/glukozy i zawartości 
sacharozy/cukru inwertowanego/izoglukozy w celu 
wyboru odpowiedniego elementu rolnego, dodatko
wych ceł za cukier oraz dodatkowych ceł za mąkę 
w przypadku niepreferencyjnego przywozu, jak prze

widziano w części drugiej oraz w części trzeciej sekcja 
I załącznik 1 załącznika I do rozporządzenia (EWG) 
nr 2658/87:”; 

3) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się tytuł w brzmieniu: „Klasyfikacja towarów”, 

b) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„Do celów stosowania załącznika I do rozporządzenia 
(UE) nr 514/2011 oraz załącznika I do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87 następujące procedury i metody 
wykorzystuje się do klasyfikacji następujących towarów:” 

c) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) do celów klasyfikacji towarów objętych kodami CN 
1704 10 10, 1704 10 90 oraz 1905 20 10 do 
1905 20 90 zawartość sacharozy, włącznie 
z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza, 
jest ustalana za pomocą metody HPLC; (cukier inwer
towany wyrażony jako sacharoza oznacza sumę 
równych ilości glukozy i fruktozy pomnożoną 
przez 0,95); 

3) do celów klasyfikacji towarów objętych kodami CN 
1806 10 15 do 1806 10 90 zawartość sacharozy/ 
cukru inwertowanego/izoglukozy jest ustalana 
zgodnie ze wzorami, metodą i procedurami określo
nymi w art. 2 pkt 2 niniejszego rozporządzenia;”; 

4) w art. 4 dodaje się następujący tytuł: „Sprawozdanie 
z badań”; 

5) w art. 5 dodaje się następujący tytuł: „Przepis końcowy”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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