
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 669/2011 

z dnia 12 lipca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady 
stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu 

refundacji dla produktów rolnych 

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 w związku 
z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zarządzania przywozem i wywozem, Komisja ma 
prawo określić, dla których produktów wymagane będzie 
przedłożenie pozwolenia na przywóz i/lub wywóz. 
Oceniając potrzebę stosowania systemu pozwoleń, 
Komisja powinna uwzględnić odpowiednie instrumenty 
zarządzania rynkiem, a w szczególności instrumenty 
monitorowania przywozu. 

(2) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 376/2008 ( 2 ) wpro
wadzono obowiązek stosowania systemu pozwoleń na 
przywóz świeżych jabłek objętych kodem CN 
0808 10 80, który stanowił reakcję na trudną sytuację 
producentów jabłek w Unii Europejskiej wynikającą – 
między innymi – ze znaczącego wzrostu przywozu 
jabłek z niektórych państw trzecich z półkuli połu
dniowej. 

(3) Obecnie możliwe jest skuteczne monitorowanie przy
wozu przy pomocy innych środków. Aby uprościć 
obowiązujące przepisy i zmniejszyć obciążenie administ
racyjne po stronie państw członkowskich 
i przedsiębiorców, wymóg stosowania systemu pozwoleń 
na przywóz jabłek należy znieść wraz z końcem bieżą
cego okresu stosowania, o którym mowa w załączniku 
XVIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców 
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców 
i warzyw ( 3 ). 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 376/2008. 

(5) Dla jasności należy ustanowić przepisy dotyczące 
pozwoleń na przywóz wydanych dla świeżych jabłek 
objętych kodem CN 0808 10 80, które w dniu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia będą wciąż ważne. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Punkt G części I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
376/2008 otrzymuje brzmienie: 

„G. Owoce i warzywa (część IX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007) 

Kod CN Opis Kwota zabezpieczenia Okres ważności Ilości netto ( 1 ) 

0703 20 00 Czosnek, świeży lub schłodzony, 
w tym produkty przywożone 
w ramach kontyngentów taryfo
wych, o których mowa w art. 1 
ust. 2 lit. a) ppkt (iii) 

50 EUR/tona 3 miesiące od daty 
wydania zgodnie 
z art. 22 ust. 1. 

(—) 

ex 0703 90 00 Pozostałe warzywa cebulowe, 
świeże lub schłodzone, w tym 
produkty przywożone 
w ramach kontyngentów taryfo
wych, o których mowa w art. 1 
ust. 2 lit. a) ppkt (iii) 

50 EUR/tona 3 miesiące od daty 
wydania zgodnie 
z art. 22 ust. 1. 

(—) 

( 1 ) Maksymalne ilości, w odniesieniu do których przedłożenie pozwolenia lub certyfikatu nie jest wymagane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d). 
Ograniczenia te nie mają zastosowania w przywozie na warunkach preferencyjnych lub w ramach kontyngentów taryfowych. 

(—) Pozwolenia lub świadectwa są wymagane niezależnie od ilości.”.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3. ( 3 ) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.



Artykuł 2 

Na wniosek zainteresowanych stron zabezpieczenia złożone na 
pozwolenia na przywóz świeżych jabłek objętych kodem CN 
0808 10 80 zostają zwolnione, jeżeli spełnione zostały nastę
pujące warunki: 

a) w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozwo
lenia te były wciąż ważne; 

b) w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozwo
lenia te były wykorzystane jedynie częściowo lub wcale. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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