
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1778 

z dnia 29 września 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do niektórych przepisów 
dotyczących pierwszego podokresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 

2017/2018 w sektorze cukru i systemu dotyczącego rafinerii przemysłowych 

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. 187 lit. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 (2) stanowi, że kontyngenty taryfowe w sektorze cukru 
otwiera się w odstępach rocznych na okres od dnia 1 października do dnia 30 września. 

(2) Art. 192 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje, że pozwolenia na przywóz cukru przezna
czonego do rafinacji są wydawane w ciągu pierwszych trzech miesięcy każdego roku gospodarczego jedynie 
rafineriom przemysłowym, pod warunkiem że ilości, których dotyczą te pozwolenia, nie przekraczają ilości 
objętych wyłączną możliwością przywozu przez rafinerie przemysłowe, określoną w ust. 1 tego artykułu. 
Zgodnie z art. 192 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 rafineriom przemysłowym przyznano wyłączną 
możliwość przywozu tylko do końca roku gospodarczego 2016–2017. 

(3)  Art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 stanowi, że jedynie rafinerie przemysłowe mogą składać 
wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji, których okres ważności rozpoczyna się w ciągu 
pierwszych trzech miesięcy każdego roku gospodarczego. 

(4)  Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 891/2009 wnioski o wydanie pozwolenia na 
przywóz na pierwszy podokres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 2017/2018 należy 
składać od dnia 8 do 14 września 2017 r. 

(5)  Ze względu na pewność prawa w odniesieniu do uprawnienia podmiotów innych niż rafinerie przemysłowe do 
składania wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz na pierwszy podokres obowiązywania przywozowego 
kontyngentu taryfowego 2017/2018, należy uchylić art. 14 rozporządzenia (WE) nr 891/2009. Co więcej, termin 
przewidziany na składanie wniosków dotyczących pierwszego podokresu obowiązywania przywozowego 
kontyngentu taryfowego 2017/2018 należy przedłużyć do dnia 9 października 2017 r., a co za tym idzie – 
dostosować okres wydawania pozwoleń na przywóz oraz okres zawiadomienia o wnioskach otrzymanych przez 
państwa członkowskie. 

(6)  Podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość wycofania wniosków przedłożonych od dnia 8 do 14 września 
2017 r., jeżeli chcą ponownie rozważyć złożenie wniosku lub złożyć zmieniony wniosek. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 891/2009. 

(8)  Biorąc pod uwagę, że okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 2017/2018 rozpoczyna się 
w dniu 1 października, proponowane zmiany powinny mieć zastosowanie od dnia opublikowania niniejszego 
rozporządzenia. 

(9)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów 

taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 891/2009 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w rozdziale I dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Artykuł 10a 

Przepisy szczególne w odniesieniu do okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego 2017/2018 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 akapit drugi, wnioski o pozwolenia dotyczące pierwszego podokresu 
obowiązywania kontyngentu taryfowego 2017/2018, o których mowa w art. 3 ust. 2, można przedkładać do dnia 
9 października 2017 r., do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

2. Pozwolenia na przywóz, o które wnioskowano zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, są wydawane od dnia 
23 do dnia 31 października 2017 r. 

Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 2, pozwolenia na przywóz, o które wnioskowano zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit 
drugi w odniesieniu do pierwszego podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego 2017/2018, są wydawane od 
dnia 23 do dnia 31 października 2017 r. 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b), państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych 
ilościach, których dotyczą wnioski o pozwolenia na przywóz złożone zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, do 
dnia 14 października 2017 r. 

4. Wnioski o pozwolenia przedłożone zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi w odniesieniu do pierwszego 
podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego 2017/2018 można wycofać do dnia 9 października 2017 r., do 
godziny 13:00 czasu brukselskiego. Zabezpieczenie odpowiadające wycofanym wnioskom zostaje niezwłocznie 
zwolnione.”;  

2) z dniem 1 października 2017 r. uchyla się art. 14. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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