
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 179/2012 

z dnia 1 marca 2012 r. 

zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do 
niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 

971/2011 na rok gospodarczy 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 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 
z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odnie
sieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru ( 2 ), 
w szczególności jego art. 36 ust. 2 akapit drugi zdanie drugie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kwoty cen reprezentatywnych oraz dodatkowych ceł 
stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru suro
wego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok 
gospodarczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonaw
czym Komisji (UE) nr 971/2011 ( 3 ). Ceny te i cła zostały 
ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 172/2012 ( 4 ). 

(2) Dane, którymi dysponuje obecnie Komisja, stanowią 
podstawę do korekty wymienionych kwot, zgodnie 
z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. 

(3) Ze względu na konieczność zapewnienia, że środek ten 
będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po 
udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporzą
dzenie powinno wejść w życie z dniem jego opubliko
wania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Ceny reprezentatywne i dodatkowe cła mające zastosowanie 
przy przywozie produktów, o których mowa w art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustalone na rok gospo
darczy 2011/2012 rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 
971/2011, zostają zmienione i są zamieszczone w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. 
( 3 ) Dz.U. L 254 z 30.9.2011, s. 12. 
( 4 ) Dz.U. L 55 z 29.2.2012, s. 16.



ZAŁĄCZNIK 

Zmienione kwoty cen reprezentatywnych i dodatkowych ceł przywozowych dla cukru białego, cukru 
surowego oraz produktów objętych kodem CN 1702 90 95, mające zastosowanie od dnia 2 marca 2012 r. 

(w EUR) 

Kod CN Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg 
netto produktu 

Kwota dodatkowego cła za 100 kg netto 
produktu 

1701 12 10 ( 1 ) 43,94 0,00 

1701 12 90 ( 1 ) 43,94 1,43 

1701 13 10 ( 1 ) 43,94 0,00 
1701 13 90 ( 1 ) 43,94 1,72 

1701 14 10 ( 1 ) 43,94 0,00 

1701 14 90 ( 1 ) 43,94 1,72 
1701 91 00 ( 2 ) 48,54 2,91 

1701 99 10 ( 2 ) 48,54 0,00 

1701 99 90 ( 2 ) 48,54 0,00 
1702 90 95 ( 3 ) 0,49 0,22 

( 1 ) Odnosi się do jakości standardowej określonej w pkt III załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 
( 2 ) Odnosi się do jakości standardowej określonej w pkt II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 
( 3 ) Stawka dla zawartości sacharozy wynoszącej 1 %.
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