
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1964 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 w odniesieniu do niektórych przepisów 
dotyczących terminów i powiadomień o ilościach objętych pozwoleniami w sektorze ryżu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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. 223 ust. 3 lit. b) i c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 (2) ustanawia zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz, 
w tym w odniesieniu do ryżu. Ustanowiono w nim również szczegółowe przepisy dotyczące powiadomień 
przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie. 

(2)  Konieczne jest uściślenie niektórych przepisów dotyczących terminów, w tym w odniesieniu do powiadomień 
o ilościach produktów objętych kontyngentami taryfowymi. 

(3)  Należy na państwa członkowskie nałożyć obowiązek powiadamiania Komisji o objętych pozwoleniami ilościach 
ryżu, jak miało to miejsce w poprzednich rozporządzeniach. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239. 

(5)  Ze względu na jasność i pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym dniu co 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1965 (3) zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 
2016/1237 (4) w odniesieniu do powiadomień w sektorze ryżu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1239 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli w niniejszym rozporządzeniu ustalono okres na przeprowadzenie procedur, a dzień jego rozpoczęcia 
lub zakończenia przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w rozumieniu rozporządzenia  
(EWG, Euratom) nr 1182/71: 

a)  obowiązującym dniem rozpoczęcia jest następny dzień roboczy i rozpoczyna się on o godz. 00:00, biorąc pod 
uwagę oficjalne godziny pracy danego organu; 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (Dz.U. L 206 
z 30.7.2016, s. 44). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1965 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 
2016/1237 w odniesieniu do charakteru i rodzaju informacji, które mają być przekazywane w przypadku pozwoleń w sektorze ryżu  
(zob. s. 36 niniejszego Dziennika Urzędowego). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporzą
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń 
złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) 
nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98,  
(WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1). 



b)  na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. b) i art. 3 ust. 4 wymienionego rozporządzenia obowiązującym 
dniem zakończenia jest następny dzień roboczy i kończy się on o godz. 13:00 czasu obowiązującego 
w Brukseli.”; 

b)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, w przypadku gdy do celów niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie 
termin dotyczący powiadomienia o ilości produktów objętych wnioskami o wydanie pozwoleń w ramach 
kontyngentu taryfowego lub powiadomienia o zgłoszeniu ilości niewykorzystanych w ramach kontyngentów 
taryfowych, termin ten upływa wraz z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia, niezależnie od tego, czy ten 
dzień przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy.”;  

2) dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Artykuł 19a 

Powiadomienia dotyczące ryżu 

Państwa członkowskie przekazują Komisji codziennie następujące powiadomienia: 

a)  w odniesieniu do pozwoleń na przywóz, innych niż pozwolenia związane z zarządzaniem kontyngentami 
taryfowymi – o całkowitych ilościach, na jakie opiewają wystawione pozwolenia, według pochodzenia oraz kodu 
produktu; 

b)  w odniesieniu do pozwoleń na wywóz – o całkowitych ilościach, na jakie opiewają wystawione pozwolenia oraz 
według kodu produktu.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 17 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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