
Komunikat Komisji w sprawie przeniesień cukru i izoglukozy wyprodukowanych w ilościach 
przekraczających kwotę w roku gospodarczym 2016/2017

(2015/C 152/04)

1. Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie interpretacji i stosowania niektó
rych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (1). Jego celem nie jest ani zmiana 
tego rozporządzenia ani naruszenie jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości w zakresie wykładni.

2. Zgodnie z art. 141 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 każde przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o przeniesie
niu całości lub części nadwyżki swojej produkcji wykraczającej poza posiadaną kwotę cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, tak aby nadwyżki te były traktowane jako część produkcji z następnego roku gospodarczego. Przeniesione 
ilości uznaje się zatem za pierwsze ilości wyprodukowane w ramach kwoty w kolejnym roku gospodarczym.

3. System kwot, o których mowa w art. 134 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, stosuje się do końca roku 
gospodarczego 2016/2017, jak przewidziano w art. 124 i art. 232 ust. 3 tego rozporządzenia. W związku z tym nie 
będzie systemu kwot mającego zastosowanie do sektora cukru w roku gospodarczym 2017/2018.

4. Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 nie ustanawia żadnych konkretnych przepisów, ani nie przewiduje odstępstw 
dotyczących stosowania zasad w odniesieniu do przeniesienia przewidzianego w art. 141 tego rozporządzenia po 
wygaśnięciu systemu kwot.

5. Komisja uważa, że art. 141 ust. 1 w związku z art. 124 i art. 232 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
umożliwiają podmiotom gospodarczym zdecydować się na przeniesienie na rok gospodarczy 2017/2018 określonych 
ilości cukru i izoglukozy wyprodukowanych w ilości przekraczającej kwoty na rok gospodarczy 2016/2017, nawet 
jeżeli produkcja nie podlega już kwotom w roku gospodarczym 2017/2018.

6. Komisja będzie ściśle monitorować skutki przeniesienia i podejmie odpowiednie środki, jeżeli stosowanie przenie
sienia znacznie zakłóci funkcjonowanie rynku lub zagrozi jego zakłóceniem.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) 
nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
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