
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/442 

z dnia 23 marca 2016 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. Rozdział II sekcja 2 tego rozporządzenia dotyczy określenia i 
wyeliminowania 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 
dowodów 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 
Chorwacja w przypadku niewyeliminowania nadwyżkowych ilości cukru. 

(2)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1345/2014 (3) określono ilości nadwyżkowe cukru 
w Chorwacji, które przechowywano przed dniem jej przystąpienia do UE i które muszą zostać wyeliminowane 
z rynku unijnego na koszt Chorwacji zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 
nr 170/2013 zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1407 (4). 

(3)  W piśmie z dnia 26 stycznia 2016 r. Chorwacja poinformowała Komisję, że – nie kwestionując swojego 
zobowiązania do zapewnienia wyeliminowania z rynku ilości nadwyżkowych cukru określonych przez Komisję – 
nie była w stanie w pełni przezwyciężyć nieprzewidzianych trudności proceduralnych we wdrażaniu 
zobowiązania, polegającego na zobligowaniu właściwych podmiotów gospodarczych do wyeliminowania z rynku 
tych nadwyżkowych ilości, co spowodowało wydłużenie terminu wyeliminowania, oraz że potrzebuje 
niedługiego, dodatkowego czasu. Należy zatem przedłużyć terminy przewidziane w rozporządzeniu 
wykonawczym (UE) nr 170/2013 o cztery miesiące. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) w art. 9 ust. 1 datę „31 marca 2016 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2016 r.”;  

2) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  datę „31 marca 2016 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2016 r.”; 

b)  datę „30 listopada 2016 r.” zastępuje się datą „31 marca 2017 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 1345/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia ilości nadwyżkowych cukru, 

izoglukozy i fruktozy w Chorwacji (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 80). 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 

nr 170/2013 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji (Dz.U. L 219 z 20.8.2015, s. 1). 



3) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 datę „30 czerwca 2016 r.” zastępuje się datą „31 października 2016 r.”; 

b)  w ust. 2 akapit czwarty datę „31 marca 2016 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2016 r.”;  

4) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 datę „31 lipca 2016 r.” zastępuje się datą „30 listopada 2016 r.”; 

b)  w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w akapicie pierwszym datę „31 marca 2016 r.” zastępuje się datą „31 lipca 2016 r.”; 

(ii)  w akapicie drugim datę „30 listopada 2016 r.” zastępuje się datą „31 marca 2017 r.”; 

(iii)  w akapicie trzecim datę „30 września 2016 r.” zastępuje się datą „31 stycznia 2017 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 23 marca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Cladue JUNCKER 

Przewodniczący  

24.3.2016 L 78/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 170/2013 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji 

