
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 356/2012 

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1239/2011 w odniesieniu do okresów, 
w których można składać oferty w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy i kolejne przetargi 
częściowe w roku gospodarczym 2011/2012 na przywóz cukru z zastosowaniem obniżonej stawki 

celnej 

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 art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1239/2011 ( 2 ) otworzyło stały przetarg na przywóz 
cukru objętego kodem CN 1701 z zastosowaniem obni 
żonej stawki celnej w roku gospodarczym 2011/2012. 

(2) Jako że podaż na unijnym rynku cukru uległa poprawie, 
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
57/2012 ( 3 ) zawieszono składanie ofert w ramach prze
targu częściowego, dla którego ostateczny termin skła
dania ofert kończy się 25 stycznia 2012 r., 1 lutego 
2012 r. i 15 lutego 2012 r. 

(3) Stałe monitorowanie rynku wykazało, że dostępność 
cukru w Unii uległa jedynie niewielkiej poprawie. 
Pomimo zwiększenia przywozu w styczniu 2012 r. 
tempo przywozu z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
oraz krajów najsłabiej rozwiniętych znacznie spadło od 
połowy lutego 2012 r. Analizę tę potwierdziła znaczna 
większość państw członkowskich podczas posiedzenia 
komitetu zarządzającego dnia 8 marca 2012 r., uznając, 
że nadal występują problemy z podażą, które ulegną 
pogorszeniu w trakcie roku gospodarczego. Problem 
ten może dotknąć zwłaszcza małe i średnie przedsiębior
stwa oraz klientów posiadających długoterminowe 
kontrakty na stałe ilości. 

(4) Należy zatem przyspieszyć okresy składania ofert 
i terminy zakończenia, które zostały ustalone w rozporzą
dzeniu wykonawczym (UE) nr 1239/2011 na 6 czerwca 
2012 r., 27 czerwca 2012 r. i 11 lipca 2012 r. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1239/2011. 

(6) Aby wywołać szybką reakcję rynku oraz zapewnić efek
tywne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze 
rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
1239/2011 otrzymuje brzmienie: 

„2. Terminy składania ofert w odpowiedzi na drugi prze
targ częściowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się 
w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedzającego 
okresu. Upływają one o godz. 12 w południe czasu obowią
zującego w Brukseli 2 maja 2012 r., 23 maja 2012 r. 
i 6 czerwca 2012 r.” 

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 24 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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