
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1409 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 75/2013 oraz rozporządzenie (WE) nr 951/2006 
w odniesieniu do dodatkowych należności celnych przywozowych w sektorze cukru oraz 

obliczania zawartości sacharozy w izoglukozie i niektórych syropach 

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 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 182 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 (2) przewiduje się dodatkowe należności celne dla 
niektórych produktów w sektorze cukru. 

(2)  Ze względu na panujące wtedy warunki rynkowe i prognozy w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
nr 75/2013 (3) przewidziano niestosowanie dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do kilku 
produktów cukrowniczych do końca obowiązywania systemu kwot przypadającego na dzień 30 września 2017 r. 

(3)  Zgodnie z art. 182 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie należy nakładać dodatkowych należności 
celnych przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie nie zakłóci funkcjonowania rynku unijnego lub jeżeli 
skutki takiego nałożenia byłyby nieproporcjonalne do zakładanego celu. Po zniesieniu kwot cukru przywóz 
produktów cukrowniczych podlegający należnościom przywozowym celnym określonym we wspólnej taryfie 
celnej nie zakłóci prawdopodobnie funkcjonowania rynku unijnego. W związku z tym nie należy nakładać 
dodatkowych należności na ten przywóz, chyba że sytuacja na rynku znacząco zmieniłaby się w tym względzie. 

(4)  Niestosowanie dodatkowych należności przywozowych, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 
nr 75/2013, należy zatem przedłużyć w odniesieniu do kilku produktów cukrowniczych. 

(5)  Metody obliczania zawartości sacharozy w izoglukozie i niektórych syropach, określone w art. 42 ust. 2, 3 i 4 
rozporządzenia (WE) nr 951/2006, zostaną zintegrowane w jaśniejszej i zaktualizowanej formie w załączniku I 
do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (4) rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1344 (5) ze 
skutkiem od dnia 1 października 2017 r. Przepisy te powinny zatem zostać skreślone w rozporządzeniu (WE) 
nr 951/2006. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 75/2013 oraz rozporządzenie (WE) 
nr 951/2006, 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 75/2013 datę „30 września 2017 r.” zastępuje się datą „30 września 
2022 r.”. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) 

nr 951/2006 w odniesieniu do stosowania cen reprezentatywnych i dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do 
niektórych produktów w sektorze cukru oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 892/2012 ustalające ceny reprezen
tatywne oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok 
gospodarczy 2012/2013 (Dz.U. L 26 z 26.1.2013, s. 19). 

(4) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1344 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 186 z 19.7.2017, s. 3). 



Artykuł 2 

W art. 42 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 skreśla się ustępy 2, 3 i 4. 

Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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