
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1872 

z dnia 23 listopada 2018 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) 
nr 1067/2008 i od rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/2081 i (UE) 2017/2200, od 
rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz od 
rozporządzenia (WE) 1918/2006, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania 
pozwoleń na przywóz w roku 2019 w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu 
i oliwy z oliwek, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) 2016/2080 
w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku 

w drodze procedury przetargowej w ramach interwencji publicznej w 2019 r. 

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 i 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), 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji 
publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (2), w szczególności jego art. 28, 

a także mając na uwadze, co następuje, 

(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2305/2003 (3), (WE) nr 969/2006 (4), (WE) nr 1067/2008 (5) oraz rozporzą
dzenia wykonawcze Komisji (UE) 2015/2081 (6) i (UE) 2017/2200 (7) przewidują przepisy szczególne dotyczące 
składania wniosków oraz wydawania pozwoleń na przywóz: jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126, 
kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131, pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach 
kontyngentów 09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 oraz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy w ramach 
kontyngentów 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 i 09.4279. 

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 (8) i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 480/2012 (9) 
przewidują przepisy szczególne dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz ryżu 
pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu 09.4517 i ryżu łamanego w ramach kontyngentu 09.4079. 

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 (10) przewiduje przepisy szczególne dotyczące składania wniosków 
oraz wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji w ramach kontyngentu 09.4032. 

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 (11) ustanawia przepisy szczególne dotyczące terminu 
składania ofert sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71. 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym 

Wspólnoty na przywóz jęczmienia z państw trzecich (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7). 
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem 

taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44). 
(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi 

kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające 
odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3). 

(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2081 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 
przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 81). 

(7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2200 z dnia 28 listopada 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 
przywóz niektórych zbóż z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 313 z 29.11.2017, s. 1). 

(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania 
kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 
(Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 19). 

(9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 480/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem 
taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00 
(Dz.U. L 148 z 8.6.2012, s. 1). 

(10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym 
oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84). 

(11) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka 
w proszku w drodze procedury przetargowej (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 45). 



(5)  Z uwagi na dni wolne od pracy w 2019 r. należy odstąpić w niektórych okresach od rozporządzeń (WE) 
nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, od rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/2081 i (UE) 
2017/2200, od rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków o wydanie pozwolenia na 
przywóz i wydawania tych pozwoleń, aby zapewnić przestrzeganie wielkości odnośnych kontyngentów. 

(6)  Z uwagi na dni wolne od pracy w 2019 r. należy odstąpić w niektórych okresach od rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2016/2080 w odniesieniu do terminów składania ofert oraz ich rozpatrywania. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zboża 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2305/2003 w odniesieniu do roku 
2019 wnioski o pozwolenia na przywóz jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126 można składać wyłącznie do 
piątku 13 grudnia 2019 r. do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 969/2006 w odniesieniu do roku 
2019 wnioski o pozwolenia na przywóz kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131 można składać wyłącznie do 
piątku 13 grudnia 2019 r. do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do roku 
2019 wnioski o pozwolenia na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach kontyngentów 
09.4123, 09.4124, 09.4125 i 09.4133 można składać wyłącznie do piątku 13 grudnia 2019 r. do godz. 13.00 czasu 
obowiązującego w Brukseli. 

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2081 
w odniesieniu do roku 2019 wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz zbóż pochodzących z Ukrainy w ramach 
kontyngentów 09.4306, 09.4307 i 09.4308 można składać wyłącznie do piątku 13 grudnia 2019 r. do godz. 
13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2200 
w odniesieniu do roku 2019 wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz zbóż pochodzących z Ukrainy w ramach 
kontyngentów 09.4277, 09.4278 i 09.4279 można składać wyłącznie do piątku 13 grudnia 2019 r. do godz. 
13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

Artykuł 2 

Ryż 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 w odniesieniu do 
roku 2019 wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu 
09.4517 można składać wyłącznie do piątku 6 grudnia 2019 r. do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 
w odniesieniu do roku 2019 wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu 09.4079 
można składać wyłącznie do piątku 6 grudnia 2019 r. do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

Artykuł 3 

Oliwa z oliwek 

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do roku 2019 wnioski 
o wydanie pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji można składać wyłącznie do wtorku 10 grudnia 
2019 r. 

Artykuł 4 

Oferty sprzedaży w drodze procedury przetargowej odtłuszczonego mleka w proszku 

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2080 w odniesieniu do roku 2019 
termin składania wniosków dotyczących przetargów częściowych w styczniu upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązu
jącego w Brukseli) w drugi i czwarty wtorek miesiąca. 
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Artykuł 5 

Wejście w życie 

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

Niniejsze rozporządzenie traci moc dnia 1 stycznia 2020 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2018 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Jerzy PLEWA 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
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