
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 75/2013 

z dnia 25 stycznia 2013 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do stosowania cen 
reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do 
niektórych produktów w sektorze cukru oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 
892/2012 ustalające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności celnych 
przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 

2012/2013 

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. 143 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne 
stosowane przy przywozie cukru białego, cukru suro
wego oraz niektórych syropów zostały ustalone na rok 
gospodarczy 2012/2013 rozporządzeniem wykonaw
czym Komisji (UE) nr 892/2012 ( 2 ). 

(2) W art. 141 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
stanowi się, że nie nakłada się dodatkowych należności 
celnych przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie 
nie zakłóci funkcjonowania rynku wspólnotowego lub 
jeżeli skutki takiego nałożenia byłyby nieproporcjonalne 
do zakładanego celu. 

(3) Przez znaczący okres czasu ceny cukru na rynku Unii 
utrzymywały się na poziomie znacznie przewyższającym 
cenę referencyjną i, na podstawie obecnej prognozy dla 
rynku, nie zakłada się, że światowa cena cukru zostanie 
obniżona do takiego poziomu, że – biorąc pod uwagę 
obecne należności celne przywozowe – przywóz cukru 
zakłóciłyby sytuację na unijnym rynku cukru wobec 
braku dodatkowych należności celnych. W sytuacji gdy 
ceny na rynku światowym są stosunkowo wysokie, jest 
mało prawdopodobne, by przywóz produktów sektora 
cukru, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu 
do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru ( 3 ), 

zakłócił funkcjonowanie rynku Unii, a zatem nie jest 
konieczne nałożenie dodatkowych należności celnych 
na ten przywóz. Biorąc pod uwagę podstawowe zasady 
obowiązujące na światowym i unijnym rynku cukru, jest 
mało prawdopodobne, by sytuacja ta znacznie zmieniła 
się w trakcie dwóch najbliższych lat gospodarczych, tzn. 
do końca okresu obowiązywania uzgodnień kontyngen
towych Unii. Komisja stale monitoruje rynek cukru i w 
razie potrzeby podejmuje niezbędne środki. 

(4) Tak długo jak nie zostaną nałożone dodatkowe należ
ności celne, nie ma potrzeby ustalać cen reprezentatyw
nych wykorzystywanych do ich obliczania. 

(5) Należy zatem wprowadzić odstępstwo od stosowania art. 
36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 do końca roku 
gospodarczego 2014/2015. 

(6) Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 892/2012. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Na zasadzie odstępstwa od art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
951/2006 nie stosuje się dodatkowych należności celnych przy
wozowych do produktów, o których mowa w wymienionym 
artykule, do dnia 30 września 2015 r. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 892/2012 traci moc. Ma 
ono jednak zastosowanie do dodatkowych należności celnych 
nałożonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. 

Article 3 

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

PL 26.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/19 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 263 z 28.9.2012, s. 37. 
( 3 ) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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