
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1607 

z dnia 27 września 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 w odniesieniu do obowiązujących dni 
zakończenia okresów składania wniosków o pozwolenia 

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. 178 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 (2) ustanowiono wspólne przepisy dotyczące 
składania wniosków o pozwolenie i wydawania pozwoleń na przywóz i wywóz produktów rolnych. Zawiera ono 
przepisy dotyczące terminów składania wniosków o wydanie pozwolenia oraz wniosków o anulowanie. 
W szczególności zawiera ono przepisy dotyczące przypadków, w których w przedmiotowym rozporządzeniu 
określono okres na przeprowadzenie procedur, w celu ustalenia dat otwarcia lub zakończenia tego okresu, 
w przypadku gdy terminy te przypadają na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

(2)  W celu ułatwienia zarządzania kontyngentami taryfowymi w całej Unii należy zapewnić, aby wobec wszystkich 
kontyngentów taryfowych na produkty rolne podlegających systemowi pozwoleń miały zastosowanie te same 
zasady określające terminy składania wniosków o wydanie pozwolenia. 

(3)  Wnioskodawcy powinni mieć możliwość składania wniosków o wydanie pozwolenia niezależnie od dni 
ustawowo wolnych od pracy w danym państwie członkowskim. Obecnie terminy zakończenia okresów składania 
wniosków o pozwolenie przypadające na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolne od pracy są ustalane 
w różny sposób, w zależności od tego, czy okres składania wniosków jest określony przez odniesienie do 
konkretnej daty, czy do długości tego okresu. W tym ostatnim przypadku art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady 
(EWG, Euratom) nr 1182/71 (3) stanowi, że jeżeli okres ten kończy się w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, ostateczny termin składania wniosków przypada na dzień roboczy następujący po tej sobocie, 
niedzieli lub dniu ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia, w przypadku gdy okres 
składania wniosków jest określony przez odniesienie do konkretnej daty, kończy się on z upłynięciem ostatniej 
godziny dnia przypadającego na tę datę. Oznacza to, że jeśli brak szczególnych przepisów dotyczących 
przypadków, w których termin składania wniosków określony przez odniesienie do konkretnej daty upływa 
w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to w takich przypadkach wnioski należy składać do 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego daną sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy. 

(4)  Aby uniknąć niepewności co do odpowiedniej daty zakończenia okresu składania wniosków o pozwolenie, 
terminy przypadające na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy należy przełożyć niezależnie od 
tego, czy termin składania wniosków jest określony przez odniesienie do konkretnej daty, czy do długości tego 
okresu. Dodatkowo, te państwa członkowskie, które chcą wprowadzić niezbędne procedury robocze umożli
wiające składanie wniosków o pozwolenie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, powinny 
mieć taką możliwość. W takich przypadkach, aby zapewnić przejrzystość w zarządzaniu wnioskami 
o pozwolenie, należy ustanowić przepisy, których celem jest zapewnienie, aby wnioskodawcy zostali poinfor
mowani o takich procedurach. 

(5)  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 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 Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat 
i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/1239 wprowadza się następujące zmiany:  

1) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. b) i ust. 4 wymienionego rozporządzenia obowiązującym dniem 
zakończenia jest ostatni dzień roboczy poprzedzający sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy 
i kończy się on o godzinie 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Jednakże w odniesieniu do wniosków 
o wydanie pozwolenia państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu niezbędnych procedur 
roboczych umożliwiających ich złożenie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takim 
przypadku obowiązującym dniem zakończenia jest dana sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny o pracy 
i kończy się on o godzinie 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. W przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi wprowadzić takie procedury robocze, publikuje je.”;  

2) dodaje się akapit drugi w brzmieniu: 

„lit. b) akapitu pierwszego ma zastosowanie również w przypadku gdy obowiązująca data zakończenia jest określona 
przez odniesienie do konkretnej daty, a data ta przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 27 września 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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