
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/521 

z dnia 28 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1296/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu 

kukurydzy do Portugalii 

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. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania kontyngentów 
taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii. 

(2)  Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008 do należności przywozowych można zastosować stawkę 
ryczałtową obniżki ustaloną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 642/2010 (3). Taką obniżkę należności 
celnych przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich ustalono rozporzą
dzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/94 (4). Obniżkę tę stosuje się do pozostałych dostępnych ilości sorgo, 
które mają być przywiezione do Hiszpanii w ramach kontyngentu taryfowego otwartego w dniu 1 stycznia 
2017 r. 

(3)  Aby można było zastosować stawkę ryczałtową obniżki do tych ilości, muszą one spełnić szczegółowe warunki. 
W szczególności art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1296/2008 stanowi, że w przypadku gdy Komisja 
przyjęła stawkę ryczałtową obniżki, okresem ważności pozwoleń jest okres określony w art. 6 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1342/2003 (5). Jednak odpowiedni punkt wspomnianego przepisu został uchylony rozporzą
dzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1237 (6), które wraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2016/1239 (7) ustala zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych przewi
dzianego w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013. Należy zatem ponownie wprowadzić przepis w odniesieniu do 
okresu ważności pozwoleń do celów rozporządzenia (WE) nr 1296/2008. Dla zapewnienia jasności przepis ten 
należy włączyć bezpośrednio do rozporządzenia (WE) nr 1296/2008. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1296/2008. 

(5)  W celu zapewnienia pewności prawa należy uściślić, że przepis dotyczący okresu ważności ma zastosowanie do 
wszystkich pozwoleń wydanych na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/94. Niniejsze rozporzą
dzenie powinno mieć zatem zastosowanie z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2018/94. 

(6)  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 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów 

taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, 
s. 57). 

(3) 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). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/94 z dnia 16 listopada 2017 r. ustalające ryczałtową obniżkę należności celnych 
przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich (Dz.U. L 17 z 23.1.2018, s. 7). 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu 
pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12). 

(6) 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). 

(7) 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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Okresem ważności pozwoleń jest: 

a)  okres od dnia ich wydania do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano 
pozwolenie, w przypadku gdy Komisja przyjęła stawkę ryczałtową obniżki; 

b)  okres określony w rozporządzeniu otwierającym przetarg, w przypadku pozwoleń wydanych w ramach 
procedury przetargowej na obniżkę cła.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 stycznia 2018 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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