
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1587 

z dnia 19 września 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności celne 
przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 

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. 180, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 642/2010 (2) ustanowiono zasady dotyczące obliczania i ustalania należności 
celnych przywozowych na niektóre produkty, w tym produkty objęte kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, 
ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00 i 1002 90 00. 

(2)  Na podstawie decyzji Rady (UE) 2017/38 (3) Rada zgodziła się na tymczasowe stosowanie kompleksowej umowy 
gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony („Umowa”). 

(3)  W art. 2.4 Umowy przewiduje się obniżenie lub zniesienie należności celnych na towary pochodzące 
z terytorium jednej ze Stron zgodnie z harmonogramami znoszenia ceł określonymi w załączniku 2-A do 
Umowy. Punkt 3 lit. d) tego załącznika przewiduje zniesienie należności celnych przywozowych na niektóre 
produkty, w tym produkty objęte kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna 
wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00 i 1002 90 00, w ośmiu równych etapach, począwszy od dnia 
wejścia w życie Umowy. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 642/2010. Proponowane zmiany powinny być 
stosowane od dnia 21 września 2017 r. – daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy – i z tego względu 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie możliwie jak najszybciej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 642/2010 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5. W odniesieniu do produktów pochodzących z Kanady i objętych kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, 
ex 1001 99 00 (pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu), 1002 10 00 i 1002 90 00 należność celna 
przywozowa równa jest wartości procentowej należności celnej ustalonej zgodnie z ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, z ust. 4. Wartość procentowa, którą należy zastosować, jest określona w załączniku Ia. Należności 
celne przywozowe są zaokrąglane w dół, przynajmniej do najbliższej tysięcznej (0,001) części EUR”; 

2) dodaje się załącznik Ia w brzmieniu zgodnym z tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe 

w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5). 
(3) Decyzja Rady (UE) 2017/38 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie tymczasowego stosowania kompleksowej umowy gospodarczo- 

handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 11 z 14.1.2017, 
s. 1080). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 września 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 września 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK Ia 

Wartość procentowa określona w art. 2 ust. 5 

Rok Wartość procentowa 

2017 87,5 

2018 75 

2019 62,5 

2020 50 

2021 37,5 

2022 25 

2023 12,5 

2024 i każdy kolejny rok 0 (bezcłowy)”    
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