
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 61/2012 

z dnia 24 stycznia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do zarządzania cukrem 
wymienionym w koncesji CXL 

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, art. 
148 i 156 w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwie
rania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfo
wych w sektorze cukru i administrowania nimi ( 2 ) 
stanowi, że w przypadku cukru wymienionego 
w koncesji CXL o numerach porządkowych 09.4317, 
09.4318, 09.4319 i 09.4321 (dla danego kraju) oraz 
cukru z krajów bałkańskich do wniosków o wydanie 
pozwolenia na przywóz należy dołączyć oryginał pozwo
lenia na wywóz. 

(2) W przypadku cukru wymienionego w koncesji CXL 
z numerem porządkowym 09.4320 (dowolne państwo 
trzecie) przedstawienie pozwolenia na wywóz nie jest 
wymagane. 

(3) Uproszczenie wymogów administracyjnych dostępu do 
cukru wymienionego w koncesji CXL na przywóz do 
Unii poprzez zniesienie wymogu przedstawiania pozwo
lenia na wywóz w przypadku koncesji dla danego kraju 
pozwala na zwiększenie konkurencji wśród podmiotów 
gospodarczych i zapewnienie lepszego funkcjonowania 
rynku. Ponieważ dopuszczenie do swobodnego obrotu 
będzie nadal uwarunkowane przedstawieniem świa
dectwa pochodzenia, wspomniane uproszczenie może 

zostać osiągnięte bez uszczerbku dla możliwości podej
mowania niezbędnych działań przez poszczególne 
państwa członkowskie mających na celu upewnienie się, 
że transakcje zostały przeprowadzone prawidłowo. 

(4) W celu zapewnienia płynnego przejścia do stosowania 
uproszczonych wymogów administracyjnych należy 
przewidzieć odroczenie ich stosowania do dnia 
1 lutego 2012 r. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 891/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„4. W przypadku cukru z krajów bałkańskich do wnio
sków o wydanie pozwolenia na przywóz należy dołączyć 
oryginał pozwolenia na wywóz sporządzonego zgodnie ze 
wzorem znajdującym się w załączniku II i wydanego przez 
właściwe organy danego państwa trzeciego. Ilość wymieniona 
we wnioskach o wydanie pozwolenia na przywóz nie może 
przekraczać ilości wymienionej w pozwoleniach na wywóz.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.


