
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1253/2011 

z dnia 1 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 
1064/2009 otwierające oraz ustalające zarządzanie unijnymi kontyngentami taryfowymi na 

przywóz zbóż z państw trzecich 

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. 144 ust. 1 w 
powiązaniu z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2305/2003 
z dnia 29 grudnia 2003 r. otwierającego i ustalającego 
zarządzanie kontyngentem taryfowym Wspólnoty na 
przywóz jęczmienia z państw trzecich ( 2 ) otworzył 
roczny kontyngent taryfowy na przywóz 306 215 ton 
jęczmienia objętego kodem CN 1003 00. 

(2) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 969/2006 
z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierającego i ustalającego 
zarządzanie kontyngentem taryfowym w odniesieniu do 
przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich ( 3 ) 
otworzył roczny kontyngent taryfowy w wysokości 
242 074 ton kukurydzy objętej kodami CN 1005 10 90 
i 1005 90 00. 

(3) Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1067/2008 
z dnia 30 października 2008 r. otwierającego oraz 
ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami 
taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż 
wysoka pochodzącą z państw trzecich 
i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 ( 4 ) otworzył roczny kontyngent tary
fowy w wysokości 2 989 240 ton pszenicy zwyczajnej 
objętej kodem CN 1001 90 99 o jakości innej niż 
wysoka. 

(4) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1064/2009 
z dnia 4 listopada 2009 r. otwierającego i ustalającego 
sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem 
taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego 
pochodzącego z krajów trzecich ( 5 ) otworzył roczny 
kontyngent taryfowy na przywóz 50 000 ton jęczmienia 
browarnego objętego kodem CN 1003 00, przeznaczo
nego do produkcji piwa w kadziach bukowych. 

(5) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. 
XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT) 
odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki 
Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do 
Unii Europejskiej ( 6 ) (zwane dalej „porozumieniem”), 
zatwierdzone decyzją Rady 2011/769/UE ( 7 ), przewiduje 
w szczególności dodanie 122 790 ton pszenicy 
zwyczajnej (o niskiej lub średniej jakości), 890 ton jęcz
mienia, 890 ton jęczmienia browarnego oraz 35 914 ton 
kukurydzy do odpowiednich unijnych kontyngentów 
taryfowych. 

(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 
1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające 
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 8 ) 
przewiduje, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r., 
zmiany w kodach CN dla zbóż. 

(7) W rozporządzeniach (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 
969/2006, (WE) nr 1067/2008 oraz (WE) nr 1064/2009 
należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany. 

(8) W celu zapewnienia skutecznego zarządzania administ
racyjnego kontyngentami niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2305/2003 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Niniejszym zostaje otwarty taryfowy kontyngent przy
wozowy na 307 105 ton jęczmienia objętego kodem CN 
1003 (numer porządkowy 09.4126).”.
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7. 
( 3 ) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44. 
( 4 ) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3. 
( 5 ) Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 14. 

( 6 ) Dz.U. L 317 z 30.10.2011, s. 11. 
( 7 ) Dz.U. L 317 z 30.10.2011, s. 10. 
( 8 ) Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1.



Artykuł 2 

W rozporządzeniu (WE) nr 969/2006 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwiera się kontyngent taryfowy w wysokości 
277 988 ton kukurydzy objętej kodami CN 1005 10 90 
i 1005 90 00 (numer porządkowy 09.4131).”; 

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontyngent podzielony jest na dwie półroczne transze 
po 138 994 tony każda dla następujących okresów: 

a) podokres nr 1: od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; 

b) podokres nr 2: od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.”. 

Artykuł 3 

W rozporządzeniu (WE) nr 1067/2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„W drodze odstępstwa od art. 135 i art. 136 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 należności przywozowe 
w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej objętej kodem CN 
1001 99 00 o jakości innej niż wysoka, której definicję 
przedstawiono w załączniku II do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 642/2010 (*), ustala się w ramach kontyngentu 
otwartego przez niniejsze rozporządzenie. 

___________ 
(*) Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.”; 

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontyngent taryfowy w wysokości 3 112 030 ton 
pszenicy zwyczajnej objętej kodem CN 1001 99 00 

o jakości innej niż wysoka jest otwierany dnia 1 stycznia 
każdego roku.”; 

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Całościowy kontyngent taryfowy na przywóz podzie
lony jest na cztery subkontyngenty: 

— subkontyngent I (numer porządkowy 09.4123): 572 000 
ton dla Stanów Zjednoczonych, 

— subkontyngent II (numer porządkowy 09.4124): 38 853 
tony dla Kanady, 

— subkontyngent III (numer porządkowy 09.4125): 
2 378 387 ton dla pozostałych państw trzecich, 

— subkontyngent IV (numer porządkowy 09.4133): 
122 790 ton dla pozostałych państw trzecich.”; 

4) w art. 4 ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„— całkowitej ilości otwartej na dany rok w ramach danego 
podkontyngentu w odniesieniu do podkontyngentów I, 
II i IV,”. 

Artykuł 4 

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1064/2009 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Niniejszym rozporządzeniem otwiera się kontyngent 
taryfowy na przywóz 50 890 ton jęczmienia browarnego 
objętego kodem CN 1003, przeznaczonego do produkcji 
piwa w kadziach dębowych. Kontyngentowi nadaje się 
numer porządkowy 09.0076.”. 

Artykuł 5 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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