
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/754 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty 
rolne pochodzące z Ekwadoru i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją (UE) 2016/2369 (2) („decyzja”) Rada zatwierdziła podpisanie w imieniu Unii Protokołu przystąpienia 
(zwanego dalej „protokołem”) do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (zwanej dalej „umową”), aby uwzględnić przystąpienie 
Ekwadoru do tej umowy, a także przewidziała tymczasowe stosowanie tego protokołu od dnia 
1 stycznia 2017 r. (3). 

(2)  Umowa przewiduje obniżenie lub zniesienie należności celnych na przywóz do Unii towarów pochodzących 
z Ekwadoru zgodnie z harmonogramem znoszenia ceł zawartym w załączniku I do umowy. Załącznik I stanowi, 
że w przypadku niektórych towarów pochodzących z Ekwadoru obniżenie lub zniesienie należności celnych jest 
uwzględnione w ramach kontyngentów taryfowych. 

(3)  Kontyngentami taryfowymi określonymi w podsekcji 3 sekcji B dodatku 1 do załącznika I do umowy Komisja 
powinna zarządzać zgodnie z chronologicznym porządkiem dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do 
obrotu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (4). 

(4)  W celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu kontyngentów ustanowionego na mocy protokołu 
i sprawnego zarządzania tym systemem, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia, 
od którego stosuje się tymczasowo protokół. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Unijne kontyngenty taryfowe są otwarte dla wymienionych w załączniku towarów pochodzących z Ekwadoru. 

Artykuł 2 

Kontyngentami taryfowymi określonymi w załączniku zarządza się zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2015/2447. 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2016/2369 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania 

Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, 
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru (Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 1). 

(3) Dz.U. L 358 z 29.12.2016, s. 1. 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). 



Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej treść opisu produktów w piątej kolumnie tabeli należy 
rozumieć jedynie jako wskazówkę. 

System preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN określonych w trzeciej 
kolumnie tabeli, mających zastosowanie w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia. Gdy wskazane są kody ex CN, 
system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodów CN i odpowiedniego opisu w piątej kolumnie 
tabeli. 

Numer 
porząd

kowy  
Kod CN 

Podpozycje 
kodów 
TARIC 

Opis produktów Okres kontyn
gentowy 

Wielkość 
kontyngentu 
(waga netto 

w tonach, o ile 
nie postano

wiono inaczej) 

Stawka 
celna dla 
kontyn

gentu 

09.7525  0703 20 00  Czosnek, świeży lub schłodzony 1.1–31.12 500 0 

09.7526  0710 40 00  Kukurydza cukrowa, niepoddana ob
róbce cieplnej lub ugotowana na pa
rze lub w wodzie, zamrożona 

1.1–31.12 300 0 

2004 90 10 

2005 80 00  

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. 
saccharata), przetworzona lub zakon
serwowana inaczej niż octem lub 
kwasem octowym 

09.7527  0711 51 00  Grzyby z rodzaju Agaricus, zakonser
wowane tymczasowo (na przykład 
w gazowym ditlenku siarki, w solance, 
w wodzie siarkowej lub w innych 
roztworach konserwujących), ale nie
nadające się w tym stanie do bezpo
średniego spożycia 

1.1–31.12 100 0 

2003 10 20 

2003 10 30  

Grzyby z rodzaju Agaricus, przetwo
rzone lub zakonserwowane inaczej 
niż octem lub kwasem octowym 

09.7528  0711 90 30  Kukurydza cukrowa, zakonserwo
wana tymczasowo (na przykład w ga
zowym ditlenku siarki, w solance, 
w wodzie siarkowej lub w innych 
roztworach konserwujących), ale nie
nadająca się w tym stanie do bezpo
średniego spożycia 

1.1–31.12 400 0 

2001 90 30  Kukurydza cukrowa (Zea mays var. 
saccharata), przetworzona lub zakon
serwowana octem lub kwasem octo
wym 

2008 99 85  Kukurydza, przetworzona lub zakon
serwowana, niezawierająca dodatku 
alkoholu ani cukru (z wyłączeniem 
kukurydzy cukrowej (Zea mays var. 
saccharata)) 

09.7529  1005 90 00  Kukurydza (z wyłączeniem nasion) 1.1–31.12 37 000 (1) 0 

1102 20  Mąka kukurydziana 

09.7530  1006 10 30 

1006 10 50 

1006 10 71   

Ryż (z wyłączeniem ryżu niełuska
nego, do siewu) 

1.1–31.12 5 000 0 
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Numer 
porząd

kowy  
Kod CN 

Podpozycje 
kodów 
TARIC 

Opis produktów Okres kontyn
gentowy 

Wielkość 
kontyngentu 
(waga netto 

w tonach, o ile 
nie postano

wiono inaczej) 

Stawka 
celna dla 
kontyn

gentu 

1006 10 79 

1006 20 

1006 30 

1006 40 

09.7531  1108 14 00  Skrobia z manioku (cassava) 1.1–31.12 3 000 0 

09.7532  1701 13 

1701 14  

Surowy cukier trzcinowy niezawiera
jący dodatku środków aromatyzują
cych lub barwiących 

1.1–31.12 15 000 (2) 0 

09.7533  1701 91 

1701 99  

Cukier trzcinowy lub buraczany i che
micznie czysta sacharoza, w postaci 
stałej, inny niż cukier surowy nieza
wierający dodatku środków aromaty
zujących lub barwiących 

1.1–31.12 10 000 ton 
wyrażonych 

w ekwiwalen
cie cukru su

rowego (3) 

0  

1702 30  Glukoza w postaci stałej i syrop glu
kozowy, niezawierające fruktozy lub 
zawierające w stanie suchym mniej 
niż 20 % masy fruktozy  

1702 40 90  Glukoza w postaci stałej i syrop glu
kozowy, niezawierające dodatku środ
ków aromatyzujących lub barwią
cych, i zawierające w stanie suchym 
co najmniej 20 % ale mniej niż 50 % 
masy fruktozy (z wyłączeniem izoglu
kozy i cukru inwertowanego)  

1702 50  Fruktoza chemicznie czysta, w postaci 
stałej  

1702 90 30 

1702 90 50 

1702 90 71 

1702 90 75 

1702 90 79 

1702 90 80 

1702 90 95  

Pozostałe cukry (z wyłączeniem lak
tozy i syropu laktozowego, cukru 
klonowego i syropu klonowego, glu
kozy i syropu glukozowego, fruktozy 
i syropu fruktozowego oraz maltozy 
chemicznie czystej), włącznie z cu
krem inwertowanym oraz mieszan
kami syropów cukrowych, zawierają
cymi w stanie suchym 50 % masy 
fruktozy 

Ex 1704 90 99 91 

99 

Pozostałe wyroby cukiernicze, nieza
wierające kakao, zawierające 70 % 
masy sacharozy lub więcej (włącznie 
z cukrem inwertowanym wyrażonym 
jako sacharoza)  

1806 10 30 

1806 10 90  

Proszek kakaowy, zawierający 65 % 
masy sacharozy lub więcej (włącznie 
z cukrem inwertowanym wyrażonym 
jako sacharoza) lub izoglukozy wyra
żonej jako sacharoza 
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Numer 
porząd

kowy  
Kod CN 

Podpozycje 
kodów 
TARIC 

Opis produktów Okres kontyn
gentowy 

Wielkość 
kontyngentu 
(waga netto 

w tonach, o ile 
nie postano

wiono inaczej) 

Stawka 
celna dla 
kontyn

gentu  

Ex 1806 20 95 90 Czekolada i pozostałe przetwory spo
żywcze zawierające kakao, w blokach, 
tabliczkach lub batonach, o masie 
większej niż 2 kg, lub w płynie, paś
cie, proszku, granulkach lub w innej 
postaci, w pojemnikach lub w bezpo
średnich opakowaniach, o zawartości 
przekraczającej 2 kg, zawierające 
mniej niż 18 % masy masła kakao
wego (z wyłączeniem proszku kakao
wego, polewy czekoladowej smako
wej i okruchów czekolady mlecznej), 
zawierające 70 % masy sacharozy lub 
więcej (włącznie z cukrem inwerto
wanym wyrażonym jako sacharoza)    

Ex 1901 90 99 36 Pozostałe przetwory spożywcze, za
wierające 70 % masy sacharozy lub 
więcej (włącznie z cukrem inwerto
wanym wyrażonym jako sacharoza) 

Ex 2006 00 31 90 Wiśnie i czereśnie, zakonserwowane 
cukrem (odsączone, lukrowane lub 
kandyzowane), zawierające 70 % 
masy sacharozy lub więcej (włącznie 
z cukrem inwertowanym wyrażonym 
jako sacharoza) 

Ex 2006 00 38 19 

89 

Warzywa, owoce, orzechy, skórki 
z owoców i pozostałe części roślin 
(z wyłączeniem imbiru, wiśni i cze
reśni, owoców tropikalnych i orze
chów tropikalnych), zakonserwowane 
cukrem (odsączone, lukrowane lub 
kandyzowane), zawierające 70 % 
masy sacharozy lub więcej (włącznie 
z cukrem inwertowanym wyrażonym 
jako sacharoza) 

Ex 

Ex 

Ex 

2007 91 10 

2007 99 20 

2007 99 31 

90 

90 

95 

99 

95 

99 

95 

99 

02 

04 

06 

17 

19 

24 

27 

30  

Dżemy, galaretki owocowe, marmo
lady, przeciery i pasty owocowe lub 
orzechowe, otrzymane w wyniku ob
róbki cieplnej, nawet zawierające do
datek cukru lub innej substancji sło
dzącej (z wyłączeniem przetworów 
homogenizowanych), zawierające 
70 % masy sacharozy lub więcej 
(włącznie z cukrem inwertowanym 
wyrażonym jako sacharoza) 

Ex 2007 99 33 

Ex 2007 99 35 

Ex 2007 99 39 
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Numer 
porząd

kowy  
Kod CN 

Podpozycje 
kodów 
TARIC 

Opis produktów Okres kontyn
gentowy 

Wielkość 
kontyngentu 
(waga netto 

w tonach, o ile 
nie postano

wiono inaczej) 

Stawka 
celna dla 
kontyn

gentu  

34 

37 

40 

44 

47 

52 

56 

75 

85 

Ex 2009 11 11 19 

99 

Soki owocowe i soki warzywne, 
o wartości nieprzekraczającej 30 EUR 
za 100 kg masy netto i o zawartości 
dodatku cukru przekraczającej 30 % 
masy 

Ex 2009 11 91 

2009 19 11 

29 

39 

59 

79 

Ex 2009 19 91 

2009 29 11 

19 

99  

Ex 2009 29 91 

2009 39 11 

19 

99  

Ex 2009 39 51 

2009 39 91 

2009 49 11 

19 

99  

Ex 2009 49 91 

2009 81 11 

2009 81 51 

90  

Ex 2009 89 11 19 

99 

29 

39 

59 

79  

Ex 2009 89 35  

2009 89 61 

2009 89 86   

Ex 

Ex 

2009 90 11 

2009 90 21 

90 

19 

99 

Mieszanki soków, o wartości nieprze
kraczającej 30 EUR za 100 kg masy 
netto i o zawartości dodatku cukru 
przekraczającej 30 % masy  

2009 90 31 

2009 90 71 

2009 90 94  
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Numer 
porząd

kowy  
Kod CN 

Podpozycje 
kodów 
TARIC 

Opis produktów Okres kontyn
gentowy 

Wielkość 
kontyngentu 
(waga netto 

w tonach, o ile 
nie postano

wiono inaczej) 

Stawka 
celna dla 
kontyn

gentu  

Ex 

Ex 

2101 12 98 

2101 20 98 

92 

85 

Przetwory na bazie kawy, herbaty lub 
maté, zawierające 70 % masy sacha
rozy lub więcej (włącznie z cukrem 
inwertowanym wyrażonym jako sa
charoza) lub izoglukozy wyrażonej 
jako sacharoza    

Ex 2106 90 98 26 

33 

34 

38 

53 

55 

Przetwory spożywcze, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone, za
wierające 70 % masy sacharozy lub 
więcej (włącznie z cukrem inwerto
wanym wyrażonym jako sacharoza) 
lub izoglukozy wyrażonej jako sacha
roza 

Ex 3302 10 29 10 Preparaty na bazie substancji zapa
chowych, zawierające wszystkie 
środki aromatyzujące charakterys
tyczne dla napojów, w rodzaju stoso
wanych do produkcji napojów, o rze
czywistym stężeniu objętościowym 
alkoholu nieprzekraczającym 0,5 % 
obj., zawierające 1,5 % masy tłuszczu 
z mleka lub więcej, 5 % masy glukozy 
lub skrobi lub więcej, zawierające 
70 % masy sacharozy lub więcej 
(włącznie z cukrem inwertowanym 
wyrażonym jako sacharoza) lub izo
glukozy wyrażonej jako sacharoza 

09.7534  2208 40 51  Rum o zawartości lotnych substancji, 
innych niż alkohol etylowy i mety
lowy, równej lub przekraczającej 
225 g na hektolitr czystego alkoholu 
(z tolerancją 10 %), w pojemnikach 
o objętości większej niż 2 litry 

1.1-31.12 250 hektoli
trów (4) 

0 

2208 40 99  Rum, w pojemnikach o objętości 
większej niż 2 litry, o wartości nie
przekraczającej 2 EUR za litr czystego 
alkoholu 

(1)  Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., wielkość kontyngentu podlega corocznemu zwiększeniu o 1 110 ton metrycznych. 
(2)  Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., wielkość kontyngentu podlega corocznemu zwiększeniu o 450 ton metrycznych. 
(3) Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., wielkość kontyngentu podlega corocznemu zwiększeniu o 150 ton metrycznych wyrażonych w ekwiwalen

cie cukru surowego. 
(4)  Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., wielkość kontyngentu podlega corocznemu zwiększeniu o 10 hektolitrów.   
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