
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 633/2011 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia ceł przywozowych na niektóre zboża w odniesieniu do roku 
gospodarczego 2011/2012 

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) Aby stworzyć korzystne warunki zaopatrzenia rynku 
wspólnotowego w zboże w ostatnich miesiącach roku 
gospodarczego 2010/2011, rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 177/2011 ( 2 ) zawieszono do dnia 30 czerwca 
2011 r. cła dla kontyngentów taryfowych na przywóz 
pszenicy zwyczajnej o niskiej i średniej jakości oraz jęcz
mienia paszowego, otwartych odpowiednio rozporządze
niami Komisji (WE) nr 1067/2008 ( 3 ) i (WE) nr 
2305/2003 ( 4 ). 

(2) Zważywszy na niski poziom zapasów zbóż 
w magazynach oraz na obecne szacunki Komisji doty
czące wysokości zbiorów w 2011 r., perspektywy 
rozwoju na rynku zbóż na początku następnego roku 
gospodarczego 2011/2012 pozwalają przypuszczać, że 
wysoki poziom cen zostanie utrzymany. W związku 
z tym, aby ułatwić dalszy przywóz służący utrzymaniu 
równowagi rynkowej, należy zapewnić ciągłość polityki 
w zakresie przywozu zbóż, utrzymując w roku gospodar
czym 2011/2012 czasowe zawieszenie ceł przywozo
wych w odniesieniu do przywozowych kontyngentów 
taryfowych objętych obecnie tym środkiem, do dnia 
31 grudnia 2011 r. 

(3) 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 31 grudnia 2011 r. Należy 
również przewidzieć, jakiego rodzaju dowód trzeba 

przedstawić w celu udokumentowania bezpośredniego 
transportu do Unii oraz daty rozpoczęcia tego trans
portu. 

(4) W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą 
wydawania pozwoleń na przywóz począwszy od dnia 
1 lipca 2011 r. niniejsze rozporządzenie powinno 
wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(5) 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 ( 5 ), oraz na produkty objęte kodem CN 1003 00 
zostaje zawieszone w odniesieniu do roku gospodarczego 
2011/2012 dla wszystkich przywozów w ramach kontyn
gentów taryfowych o obniżonej stawce celnej otwartych rozpo
rządzeniami Komisji (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 31 grudnia 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. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2011 r.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 51 z 25.2.2011, s. 8. 
( 3 ) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3. 
( 4 ) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7. ( 5 ) Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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