
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1169/2014 

z dnia 31 października 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 otwierające unijne kontyn
genty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie 

tymi kontyngentami 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 lit. a) i c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 (2) przewidziano uzgodnienia preferen
cyjne w odniesieniu do ceł na przywóz niektórych towarów pochodzących z Ukrainy. Zgodnie z art. 3 tego 
rozporządzenia produkty rolne wymienione w załączniku III do tego rozporządzenia są dopuszczone do przy
wozu do Unii w ramach limitów kontyngentów taryfowych określonych w tym załączniku. 

(2)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 416/2014 (3) otwarto kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych 
zbóż pochodzących z Ukrainy do dnia 31 października 2014 r. oraz określono sposób zarządzania tymi kontyn
gentami. 

(3)  Rozporządzenie (UE) nr 374/2014 zmieniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1150/2014 (4). Zmiana ta polega zasadniczo na przedłużeniu okresu stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 374/2014 do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustaleniu ilości objętych kontyngentami na rok 2015. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 416/2014. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 416/2014 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 416/2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 1 ust. 1 datę „31 października 2014 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2015 r.”; 

2)  w art. 2 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz składa się do właściwych organów państw członkowskich co tydzień, nie 
później niż w piątek do godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Nie przyjmuje się wniosków: 

a)  na rok 2014 — po upływie terminu przypadającego na godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w piątek 
12 grudnia 2014 r.; 

b)  na rok 2015 — po upływie terminu przypadającego na godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w piątek 
11 grudnia 2015 r.”; 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł 

na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierająceunijne kontyngenty taryfowe na przywóz 

niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 53). 
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1150/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 374/2014 w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 313 z 31.10.2014, s. 1). 



3)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Ważność pozwoleń na przywóz 

Okres ważności pozwolenia na przywóz odpowiada okresowi od dnia faktycznego wydania pozwolenia zgodnie z 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
przypada ten dzień. W każdym razie jednak wspomniany okres ważności upływa najpóźniej, odpowiednio, 
31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do roku 2014 i 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do roku 2015.”; 

4)  załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 listopada 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma 
jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego 
została określona przy wykorzystaniu kodów CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol »ex«, system preferencyjny 
jest ustalany poprzez zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu. 

Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktów Okres Ilość w tonach 

09.4306 1001 99 (00) orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, 
inne niż przeznaczone do siewu 

Rok 2014 
Rok 2015 

950 000 
950 000 

1101 00 (15–90) mąka z pszenicy zwyczajnej i orkiszu, 
mąka z meslin 

1102 90 (90) mąka ze zbóż innych niż pszenica, 
meslin, żyto, kukurydza, jęczmień, 
owies, ryż 

1103 11 (90) kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej 
i z orkiszu 

1103 20 (60) granulki z pszenicy 

09.4307 1003 90 (00) jęczmień, inny niż przeznaczony do 
siewu 

Rok 2014 
Rok 2015 

250 000 
250 000 

1102 90 (10) mąka jęczmienna 
ex 1103 20 (25) granulki z jęczmienia 

09.4308 1005 90 (00) kukurydza, inna niż przeznaczona do 
siewu 

Rok 2014 
Rok 2015 

400 000 
400 000”. 

1102 20 (10–90) mąka kukurydziana 
1103 13 (10–90) kasze i mączki z kukurydzy 
1103 20 (40) granulki z kukurydzy 
1104 23 (40–98) przetworzone ziarno kukurydzy    
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