
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 968/2014 

z dnia 12 września 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 170/2013 ustanawiające środki przejściowe 
w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając traktat o przystąpieniu Chorwacji, 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji (1), w szczególności jego art. 41 i 16 w związku z sekcją 3 lit. a) pkt 4 
załącznika IV do niego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 170/2013 (2) ustanawia środki przejściowe w sektorze cukru ze 
względu na przystąpienie Chorwacji do Unii. Sekcja 2 rozdział II tego rozporządzenia dotyczy określenia i wyeli
minowania ilości nadwyżkowych cukru istniejących w Chorwacji w dniu jej przystąpienia. W szczególności ustala 
się w nim terminy na określenie ilości nadwyżkowych cukru, ich wyeliminowanie oraz na przedstawienie dowo
dów na ich wyeliminowanie, które muszą dostarczyć zidentyfikowane podmioty gospodarcze w Chorwacji. Ustala 
się tam również okresy odniesienia, które należy stosować do obliczenia kwoty, którą zostanie obciążona Chor
wacja w przypadku niewyeliminowania nadwyżkowych ilości cukru. 

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 50/2014 (3) przedłużyło terminy określone w rozporządzeniu 
wykonawczym (UE) nr 170/2013 w zakresie, w jakim dotyczą one określenia nadwyżkowych ilości cukru, ze 
względu na czas konieczny na przeprowadzenie szczegółowej analizy informacji przekazanych przez Chorwację 
oraz dyskusji z tym państwem członkowskim, jak również w celu zapewnienia prawidłowego stosowania 
rozdziału II sekcja 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 170/2013. Z dodatkowych informacji dostarczonych 
przez Chorwację wynika, że przedłużenie terminów dokonane rozporządzeniem (UE) nr 50/2014 nie jest wystar
czające i że w związku z tym konieczne jest dalsze przedłużenie tych terminów. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 170/2013. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 170/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 7 ust. 1 datę „30 września 2014 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2014 r.”; 

2)  w art. 9 ust. 1 datę „30 czerwca 2015 r.” zastępuje się datą „30 września 2015 r.”; 

3)  w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  datę „30 czerwca 2015 r.” zastępuje się datą „30 września 2015 r.”; 

b)  datę „29 lutego 2016 r.” zastępuje się datą „31 maja 2016 r.”; 

4)  w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 datę „30 września 2015 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2015 r.”; 

b)  w ust. 2 akapit czwarty datę „30 czerwca 2015 r.” zastępuje się datą „30 września 2015 r.”; 
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(1) Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 10. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 170/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze 

względu na przystąpienie Chorwacji (Dz.U. L 55 z 27.2.2013, s. 1). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

nr 170/2013 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 11). 



5)  w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 datę „31 października 2015 r.” zastępuje się „datą 31 stycznia 2016 r.”; 

b)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w akapicie pierwszym datę „30 czerwca 2015 r.” zastępuje się datą „30 września 2015 r.”; 

(ii)  w akapicie drugim datę „29 lutego 2016 r.” zastępuje się datą „31 maja 2016 r.”; 

(iii)  w akapicie trzecim datę „31 grudnia 2015 r.” zastępuje się datą „31 marca 2016 r.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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