Handel zagraniczny na rynku świeżych
owoców i warzyw
Oraz przetworów owocowych i warzyw−
nych

Warszawa 2004

Zasady ogólne
Zasady dotyczące administrowania mechanizmami obowiązującymi w Unii Europej−
skiej (UE) na rynkach produktów roślinnych są określone w rozporządzeniach publi−
kowanych w Dzienniku Urzędowym UE, dostępnych również na stronie internetowej
http://www.europa.eu.int
Przedsiębiorca, który zamierza uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez
Agencję Rynku Rolnego (ARR), musi zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przed−
siębiorców ARR. W tym celu powinien złożyć w Centrali lub oddziale terenowym ARR
formularz rejestracyjny, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej ARR
http://www.arr.gov.pl/rejestracja
Ubiegając się o pozwolenie na przywóz/wywóz, należy złożyć w ARR:
 wniosek o pozwolenie na przywóz/wywóz – w terminie określonym przez Komisję
Europejską (KE); jeżeli KE nie ustaliła tego terminu, wówczas wnioski mogą być
składane każdego dnia roboczego; wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje
się za złożone następnego dnia roboczego,
 wymaganą kwotę zabezpieczenia (w PLN) wyliczoną zgodnie z obowiązującą stawką
określoną w rozporządzeniu KE; zabezpieczenie powinno być dostępne dla ARR
w dniu złożenia wniosku do godz. 13.00; zabezpieczenie nie jest wymagane w przypadku,
gdy jego wartość jest niższa od 100 EUR lub równa tej kwocie,
 inne dokumenty wymagane w ramach regulacji obowiązujących na danym rynku.
Przedsiębiorca może anulować złożony wcześniej wniosek wyłącznie w przypadku, gdy
wniosek o anulowanie wpłynie do ARR do godz. 13.00 w dniu złożenia wniosku o pozwolenie.
Na podstawie zestawień przekazanych ze wszystkich państw członkowskich KE podejmuje
decyzje w sprawie:
 przyjęcia wniosków lub ich odrzucenia,
 zredukowania ilości towarów objętych wnioskami poprzez zastosowanie współczynnika
akceptacji,
 zawieszenia przyjmowania wniosków.
W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji (w ramach
niektórych rozporządzeń dotyczących przywozu/wywozu produktów rolno−spożywczych)
przedsiębiorcy może przysługiwać prawo do wycofania złożonego wcześniej wniosku.
W okresie ważności pozwoleń przedsiębiorcy dokonują przywozu/wywozu zadeklarowanej
w nich ilości produktów. Jest to odnotowywane przez służby celne na pozwoleniu
poprzez jego ostemplowanie, podanie daty odprawy celnej oraz ilości faktycznie
przywiezionych/wywiezionych towarów.
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W przypadku przywozu/wywozu:
 95% i powyżej ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest w całości,
 poniżej 95% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest proporcjonalnie
do różnicy między 95% ilości objętej pozwoleniem a procentową ilością faktycznie
wykorzystaną,
 poniżej 5% ilości objętej pozwoleniem – przepadkowi ulega całość zabezpieczenia.
Po dokonaniu przywozu/wywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić do ARR –
w terminie określonym w rozporządzeniach rynkowych (przeważnie są to 2 miesiące) –
podstemplowane przez służby celne pozwolenie. W przypadku przekroczenia tego termi−
nu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Refundacje wywozowe
Aby uzyskać refundację wywozową, należy przedstawić w ARR:
 dowody potwierdzające wywiezienie produktów poza obszar celny UE w ciągu
60 dni od daty zgłoszenia celnego,
 w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia celnego – dowody potwierdzające wywiezienie
oraz (w przypadku refundacji, której stawka uzależniona jest od kierunku wywozu)
dowody poświadczające wprowadzenie produktów do obrotu w kraju przeznaczenia,
 dokumenty transportowe (m.in. w przypadku zróżnicowanej stawki refundacji
wywozowej uzależnionej od kierunku wywozu).
Refundacja wywozowa jest wypłacana po przedstawieniu w ARR wszystkich niezbędnych
dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota
refundacji jest redukowana.
Przedsiębiorcy mają możliwość wnioskowania o refundację wywozową przed wywie−
zieniem produktów poza obszar UE. W zależności od zasad obowiązujących na poszcze−
gólnych rynkach mogą wnioskować o jej wypłatę w formie płatności zaliczkowej
lub w ramach wstępnego finansowania refundacji.
Kary administracyjne
Aby ograniczyć nieprawidłowości występujące we wnioskach oraz zapobiegać oszustwom,
w UE wprowadzono kary administracyjne.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z wywozem produktów objętych
refundacją, na przedsiębiorcę nakładane są kary w wysokości uzależnionej od wagi
wykroczenia:
 w przypadku nieumyślnego wnioskowania o nienależną refundację – kara wynosi
50% różnicy między wnioskowaną a należną kwotą refundacji,
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jeżeli zostanie udowodnione, że przedsiębiorca celowo występował o wyższą
refundację lub dostarczył nieprawdziwe informacje – kara wzrasta do 200% różnicy
między wnioskowaną a należną kwotą refundacji.

Akty prawne UE określające ogólne zasady handlu zagranicznego produktami
rolno−spożywczymi:
1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z 9 czerwca 2000 r. ustanawiające
wspólne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz
oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/99 z 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne,
szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów
rolnych.

Handel zagraniczny na rynku
œwie¿ych owoców i warzyw
Zasady przywozu
Przywóz świeżych owoców i warzyw nie jest objęty systemem pozwoleń. Wyjątek
stanowi czosnek o kodzie CN 0703 20 00 przywożony w ramach kontyngentu taryfowego
z Chin, Argentyny i pozostałych krajów nie należących do UE.
Importerzy tradycyjni i nietradycyjni (nowi)
Przedsiębiorca, który zamierza uzyskać pozwolenie na przywóz czosnku w ramach
kontyngentu, musi być uznany za importera. W tym celu powinien udowodnić przy−
wiezienie w poprzednich latach co najmniej 50 ton owoców i warzyw (określonych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2200/96) z krajów nie należących do UE.
Przedsiębiorca może starać się o status importera tradycyjnego, który jest przyznawany
na podstawie ilości czosnku przywiezionego w poprzednich latach z krajów nie należących
do UE. Na tej podstawie określana jest ilość referencyjna czosnku, której importer
tradycyjny nie może przekroczyć w danym okresie przywozu (od 1 czerwca do 31 maja
następnego roku).
Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali statusu importera tradycyjnego, mogą stać się
importerami nowymi. Wnioski przez nich składane (dla danego kraju pochodzenia
i kwartału) mogą obejmować łącznie nie więcej niż 10% ilości przeznaczonej w kontyngencie.
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Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu należy składać oddzielnie
dla każdego kwartału, nie wcześniej niż od drugiego poniedziałku miesiąca poprzedzającego
miesiąc, po którym następuje rozpoczęcie kwartału, do ostatniego piątku danego
kwartału włącznie.
Zabezpieczenie
Przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz jest zobowiązany złożyć w ARR
zabezpieczenie, którego stawka wynosi 15 ¤/t netto
netto.
Wydawanie pozwoleń
Na podstawie otrzymanych zestawień KE podejmuje decyzję dotyczącą ilości czosnku,
na jakie zostaną wydane pozwolenia w ramach kontyngentu.
Pozwolenia te są wydawane piątego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku pod
warunkiem, że KE nie ustaliła w tym czasie współczynnika akceptacji. Jeżeli to uczyniła,
wówczas pozwolenia są wydawane trzeciego dnia roboczego liczonego od dnia obowią−
zywania współczynnika.
W przypadku zastosowania przez KE współczynnika akceptacji przedsiębiorcy mają
prawo do wycofania złożonych wcześniej wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia
wejścia w życie tego współczynnika.
Prawa wynikające z pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentu nie mogą
być przenoszone na innego przedsiębiorcę.

Zasady wywozu
System pozwoleń obejmuje wyłącznie wywóz świeżych owoców i warzyw z refundacją.
Maksymalna ilość, która może być wywieziona bez pozwolenia, wynosi 300 kg.
Pozwolenia wydawane są w oparciu o cztery systemy:
 A1 – system standardowy z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji, w którym
przedsiębiorcy wnioskują o stawkę refundacji stosowaną w dniu złożenia wniosku;
 A2 – system specjalny, w którym przedsiębiorcy określają wnioskowaną stawkę
refundacji i ilość produktu;
 A3 – system z wcześniejszym wyznaczeniem refundacji ustalonej w drodze przetargu;
 B – system, w którym przedsiębiorca najpierw dokonuje wywozu, a następnie składa
wniosek o pozwolenie; stawka refundacji w tym systemie jest ustalana po dokonaniu
wywozu.
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Składanie wniosków o pozwolenia
Dla wszystkich systemów KE ustala okresy składania wniosków. W ramach tych okresów
przedsiębiorcy mogą składać wnioski każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku),
przy czym wnioski o uzyskanie pozwolenia w systemie B powinny być składane w ciągu
2 dni od daty zatwierdzenia zgłoszenia wywozowego. Kopię tego zgłoszenia należy
dołączyć do wniosku.
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie stosuje się tylko w systemach A1, A2 i A3. Stawka zabezpieczenia
wynosi 20 ¤/t lub jest równa stawce refundacji wywozowej w zależności od tego, która
z nich jest niższa. Stawką refundacji braną w tym przypadku pod uwagę jest orientacyjna
stawka refundacji (określona przez KE) dla systemu A2 oraz podana w ofercie przetar−
gowej dla systemu A3.
Wydawanie pozwoleń
System A1

Pozwolenia są wydawane piątego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku
w ARR. Jeżeli KE określi współczynnik akceptacji dla wnioskowanych ilości, wówczas
przedsiębiorca może wycofać złożony wcześniej wniosek w ciągu 10 dni od daty opubli−
kowania współczynnika.
System A2

KE ustala ostateczną stawkę refundacji, współczynnik akceptacji dla wnioskowanych
ilości oraz termin składania wniosków. Przyjęte zostają wnioski, w których stawka
refundacji jest równa ostatecznej stawce ustalonej przez KE bądź od niej niższa.
Wnioski, w których proponowano stawkę refundacji wyższą niż ostateczna, uznaje się
za nieważne.
Pozwolenia są wydawane trzeciego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku w ARR.
System A2 nie jest obecnie stosowany.
System A3

KE ogłasza zaproszenie do przetargu. Na podstawie tego zaproszenia przedsiębiorcy
mogą składać oferty przetargowe, w których podają oczekiwaną stawkę refundacji. Po
upływie okresu składania ofert KE ustala maksymalną stawkę refundacji. Pozwolenia
wydawane są dla tych ofert, w których podana stawka refundacji jest równa maksymalnej
bądź od niej niższa.
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KE może ustalić współczynnik akceptacji dla wnioskowanych ilości. Może również odrzucić
wszystkie oferty poprzez ustalenie maksymalnej stawki refundacji na poziomie zerowym.
Pozwolenia są wydawane nie później niż trzeciego dnia następującego po opublikowaniu
maksymalnych stawek refundacji.
System B

Pod koniec okresu składania wniosków KE ustala stawkę refundacji obowiązującą
w danym okresie składania wniosków oraz współczynnik akceptacji, dla jakiego
zostaną wydane pozwolenia. Pozwolenia wydawane są w 14 dniu roboczym po
zakończeniu okresu składania wniosków. Pozwolenia te nie są przekazywane przed−
siębiorcom.
Pozwolenia w systemie A1, A2 i A3 są ważne przez 2 miesiące, jednak KE może ustalić
inny okres ważności.
Prawa wynikające z pozwolenia na wywóz nie mogą być przenoszone na innego
przedsiębiorcę.
Posiadanie pozwolenia na wywóz z refundacją upoważnia przedsiębiorcę do ubiegania
się w ARR o refundację wywozową.
Refundacje wywozowe
Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację wywozową do następujących produktów:
pomidory świeże lub chłodzone, migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie w łupinie,
pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka, brzoskwinie i nektaryny.
Refundacje są wypłacane po przedłożeniu w ARR określonych w rozporządzeniach UE
dokumentów poświadczających wywóz produktów. Przedsiębiorca jest również zobo−
wiązany do przedstawienia świadectwa jakości handlowej oraz dowodu dopuszczenia
do obrotu w kraju przeznaczenia.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku świeżych owoców i warzyw:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z 28 października 1996 r. określające wspólną
organizację rynku owoców i warzyw.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 z 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające
metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw
pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z 8 października 2001 r. uszczegóła−
wiające zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu
do refundacji wywozowych na rynku owoców i warzyw.
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4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2004 z 3 lutego 2004 r. ustanawiające środki
przejściowe odnoszące się do rozporządzenia Komisji (WE) nr 565/2002 w związku
z akcesją Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,
Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

Handel zagraniczny na rynku
przetworów owocowych i warzywnych
Zasady przywozu
Przywóz przetworów owocowych i warzywnych nie jest objęty systemem pozwoleń.
Wyjątek stanowią zakonserwowane grzyby z rodzaju Agaricus o kodach CN 0711 51 00,
2003 10 20 i 2003 10 30 przywożone w ramach kontyngentu z Chin, Bułgarii i Rumunii oraz
innych krajów nie należących do UE, a także mandarynki zakonserwowane przywożone
w ramach kontyngentu z Chin i innych krajów trzecich.
PRZYWÓZ GRZYBÓW ZAKONSERWOWANYCH

W przypadku przywozu z:
 Bułgarii lub Rumunii – przedsiębiorca przedstawia w urzędzie celnym certyfikat
EUR 1 wystawiony przez właściwą instytucję kraju wywozu;
 Chin i innych krajów poza Bułgarią i Rumunią – przedsiębiorca przedstawia
w urzędzie celnym wydane w tym państwie świadectwo pochodzenia towaru.
Importerzy tradycyjni i nietradycyjni (nowi)
Przedsiębiorca, który chce uzyskać pozwolenie na przywóz zakonserwowanych grzybów
w ramach kontyngentu, musi uzyskać status importera tradycyjnego lub importera
nowego. Status ten przyznawany jest na podstawie ilości grzybów zakonserwowanych
przywiezionych w poprzednich latach.
Ilości dostępne w ramach przywozu z Chin oraz innych krajów nie należących do UE
(poza Bułgarią i Rumunią) są rozdysponowywane w 95% dla importerów tradycyjnych,
a w 5% dla importerów nietradycyjnych.
Składanie wniosków o pozwolenia
Przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenia uprawniające do przywozu zakonserwowanych
grzybów w ramach kontyngentu z Chin, Bułgarii i Rumunii oraz innych krajów
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nie należących do UE są zobowiązani do złożenia w ARR wniosków o ich wydanie. Wnioski
o pozwolenia można składać tylko w określonych przez KE terminach.
W 2004 r. KE – w związku z akcesją do UE nowych państw – ustaliła zasady przejściowe.
Kontyngent taryfowy na grzyby zakonserwowane w 2004 r. został już w całości rozdy−
sponowany. KE może ogłosić wprowadzenie dodatkowych kontyngentów taryfowych
autonomicznych. W takich przypadkach ARR zamieszcza szczegółowe informacje na swojej
stronie internetowej.
W okresie 6 miesięcy danego roku gospodarczego:
 importer tradycyjny może wnioskować maksymalnie o ilość równą 75% średniego
rocznego przywozu zakonserwowanych grzybów z krajów nie należących do UE
(poza Bułgarią i Rumunią), którego dokonał w ciągu trzech poprzednich lat;
zobowiązany jest również przedstawić dowody potwierdzające posiadanie pozwolenia
na przywóz grzybów zakonserwowanych i zrealizowanie go w okresie co najmniej
dwóch z trzech lat; dodatkowo musi udowodnić, że dokonał przywozu/wywozu
co najmniej 100 ton przetworów owocowych i warzywnych wymienionych w rozpo−
rządzeniu Rady (WE) nr 2201/96 art. 1, ust. 2;
 importer nietradycyjny może wnioskować maksymalnie o ilość równą 8% kwoty
zarezerwowanej dla importerów nietradycyjnych; zobowiązany jest również przedsta−
wić dowody potwierdzające, że w każdym z dwóch poprzednich lat kalendarzowych
dokonał przywozu/wywozu minimum 50 ton przetworów owocowych i warzywnych;
dodatkowo, jeżeli posiadał pozwolenie na przywóz grzybów zakonserwowanych
w poprzednim roku, musi udokumentować wprowadzenie do obrotu przynajmniej
50% ilości objętej pozwoleniem.
Przy przywozie w ramach kontyngentu z Bułgarii i Rumunii nie obowiązuje podział
przedsiębiorców na importerów tradycyjnych i nietradycyjnych.
Zabezpieczenie
Przedsiębiorca, który chce uzyskać pozwolenie na przywóz zakonserwowanych grzybów
w ramach kontyngentu, składa w ARR zabezpieczenie będące gwarancją spełnienia
zobowiązań określonych w pozwoleniu.
Wysokość tego zabezpieczenia wynosi 24 ¤/t
¤/t.
Wydawanie pozwoleń
W przypadku, gdy suma wnioskowanych ilości produktów przekracza ilość dostępną dla dane−
go kraju wywozu, KE przydziela brakujące ilości z kwoty rezerwy ustalonej w rozporządzeniu.
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Gdy rezerwa zostaje wyczerpana, a wnioskowane ilości przekraczają ilość dostępną
w ramach kontyngentu, KE stosuje współczynnik akceptacji wobec złożonych wniosków
i zawiesza rozpatrywanie wniosków złożonych po wyczerpaniu rezerwy.
W przypadku ustalenia przez KE procentowego współczynnika akceptacji przedsiębiorcy
nie przysługuje prawo do wycofania złożonego wcześniej wniosku.
ARR wydaje pozwolenie w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
zgodnie z decyzją KE.
Pozwolenie na przywóz jest ważne 8 miesięcy od dnia jego wydania, jednak
nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku.
Prawa wynikające z pozwolenia nie mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie do ARR w ciągu 45 dni od końca
terminu jego ważności.
PRZYWÓZ MANDARYNEK ZAKONSERWOWANYCH O KODACH CN 20083055
I 20083075 W RAMACH KONTYNGENTU TARYFOWEGO Z CHIN I INNYCH
KRAJÓW TRZECICH

Pozwolenia są wymagane w przypadku przywozu mandarynek zakonserwowanych
w ramach kontyngentu taryfowego z Chin oraz innych krajów trzecich (poza przywozem
z krajów rozwijających się, których lista stanowi załącznik do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 658/2004).
W przypadku pochodzenia mandarynek zakonserwowanych o kodach CN 20083055
i 20083075 z krajów rozwijających się nie obowiązuje pozwolenie na przywóz.
W przypadku braku pozwolenia na przywóz mandarynek o w/w kodach CN z Chin i innych
krajów trzecich urzędy celne pobierają dodatkowe cło w wysokości 301 ¤ /t
/t.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2004 z 7 kwietnia 2004 r. wprowadza – w okresie
od 11 kwietnia 2004 r. do 8 listopada 2007 r. – kontyngenty taryfowe w ilościach podanych
w poniższej tabeli.

Okres kontyngentowy
11.04.2004 do 10.04.2005
11.04.2005 do 10.04.2006
11.04.2006 do 10.04.2007
11.04.2007 do 8.11.2007
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Ilość (w tonach)
Chiny
Kraje trzecie
30 843
2 314
32 385
2 430
34 004
2 551
20 738
1 556

O pozwolenie w ramach kontyngentu może ubiegać się jedynie importer (osoba fizyczna
lub prawna, pojedynczy lub grupa przedsiębiorców), który dokonał przywozu do krajów
członkowskich UE co najmniej 50 t przetworów owocowych i warzywnych o kodach
wymienionych w art. 1(2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2201/96 przynajmniej
w jednym z trzech ostatnich „okresów konserwowania”1.
Przywóz w ramach kontyngentu warunkowany jest udokumentowaniem źródła pocho−
dzenia mandarynek zakonserwowanych. Przy wprowadzeniu towaru na obszar celny UE
wymagane jest przedstawienie świadectwa pochodzenia wydanego przez kompetentne
władze państwa, z którego pochodzą mandarynki (zgodnie z warunkami określonymi
w art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2454/93).
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie wynosi 150 ¤/t (w PLN według średniego kursu przeliczeniowego
¤/PLN Europejskiego Banku Centralnego z dnia złożenia wniosku).
Importerzy tradycyjni i nietradycyjni (inni)
W ramach tego kontyngentu istnieje podział na importerów tradycyjnych i importe−
rów nietradycyjnych (innych).
W przypadku kontyngentu taryfowego z Chin 75% jego ilości przeznacza się
dla importerów tradycyjnych, a 25% dla importerów nietradycyjnych (innych).
Ubiegając się o status importera tradycyjnego
tradycyjnego, należy złożyć dokumenty poświad−
czające przywóz do krajów członkowskich UE (niezależnie od kraju pochodzenia)
średnio 500 t mandarynek zakonserwowanych o w/w kodach CN w każdym z trzech
poprzednich „okresów konserwowania”.
Importer tradycyjny może wnioskować maksymalnie o:
 najwyższą (udokumentowaną) ilość mandarynek zakonserwowanych przywiezio−
nych w jednym z trzech ostatnich „okresów konserwowania” z Chin – w przypadku
kontyngentu dla Chin,
 20% ilości kontyngentu taryfowego dla krajów trzecich.
Ubiegając się o status importera nietradycyjnego (innego)
(innego), należy złożyć dokumenty
poświadczające przywóz do krajów członkowskich UE przynajmniej 50 t przetworów
1

„Okres konserwowania” oznacza 12−miesięczny okres liczony od 1 października danego roku do 30 września
następnego roku.
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owocowych i warzywnych o kodach wymienionych w art. 1(2) rozporządzenia Komisji
(WE) nr 2201/96 w jednym lub więcej z trzech ostatnich „okresów konserwowania”.
Importer nietradycyjny (inny) może wnioskować maksymalnie o ilość równą 3% ilości
kontyngentu taryfowego na przywóz z Chin i nie więcej niż o 20% ilości kontyngentu
dla krajów trzecich.
Dokumentami potwierdzającymi przywóz towarów są np.:
 kopia dokumentu celnego, potwierdzona przez służby celne, o dokonaniu przez
importera przywozu zakonserwowanych mandarynek (SAD) lub przywozu towarów
wymienionych w art. 1(2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2201/96;
 faktury handlowe wystawione na powyższe towary;
 dokumenty przewozowe;
 potwierdzenia dokonania płatności za przywieziony towar oraz zapłaty za koszty
transportu;
 inne dokumenty poświadczające przywóz towarów.

Zasady wywozu
Pozwolenia są wymagane wyłącznie w przypadku wywozu z refundacją przetworów
owocowych i warzywnych w ilości ponad 300 kg. Wywóz bez refundacji nie wymaga
uzyskania pozwolenia.
Przedsiębiorcy wywożący przetwory owocowe i warzywne mogą również ubiegać się
o refundacje do cukru dodanego do tych produktów. Jest to możliwe tylko w przypadku,
gdy nie wnioskują oni równocześnie o refundacje do przetworów owocowych i warzyw−
nych, do których dodano cukier.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia na wywóz z refundacją można składać w ARR każdego dnia
roboczego (od poniedziałku do piątku). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie,
że produkty przeznaczone na wywóz z refundacją wytworzono z owoców i warzyw
pochodzących z obszaru UE.
Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na kilka kodów nomenklatury
refundacji wywozowych pod warunkiem, że należą one do tej samej kategorii oraz stawka
refundacji dla nich jest taka sama.
Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane maksymalnie na ilości dostępne
w danym okresie roku gospodarczego.
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Ilości, wykaz przetworów owocowych i warzywnych oraz stawki refundacji ogłaszane
są cyklicznie przez KE i publikowane w formie rozporządzeń.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundacje do cukru dodanego do przetworów owocowych
i warzywnych wymienionych w art. 1, ust. 2, lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96.
Wnioski mogą być składane na cukier z grupy towarowej CN 1701, glukozę i syrop glukozowy
o kodach CN 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, izoglukozę objętą koda−
mi CN 17024010, 17026010 i 17029030 oraz na syropy cukrowe o kodzie CN 17029099.
Do wniosku należy dołączyć deklarację, że dodany cukier wchodzi w skład przetworów
owocowych i warzywnych pochodzących z obszaru UE oraz określającą jego zawartość
w wywożonym produkcie (lub produktach). We wniosku należy podać również nazwę
kraju przeznaczenia.
W przypadku ubiegania się o refundację do cukru z grupy CN 1701, jeżeli podana
we wniosku ilość cukru nie przekracza 10 ton, wówczas w danym dniu roboczym
można złożyć tylko jeden wniosek. Jeśli jest ona większa niż 10 ton, ograniczenie to
nie obowiązuje.
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie stanowi iloczyn ilości produktu podanej we wniosku o pozwolenie na
wywóz i stawki zabezpieczenia, która wynosi:
 20 ¤/t – w przypadku ubiegania się o refundację do przetworów owocowych i warzyw−
nych bez zawartości cukru dodanego; jednak w sytuacji, gdy w dniu składania
wniosku stawka refundacji dla danego kodu nomenklatury refundacji wywozowych
jest mniejsza niż 20 ¤¤, stawka zabezpieczenia jest równa stawce refundacji obowią−
zującej w dniu złożenia wniosku;
 w przypadku ubiegania się o refundację do przetworów owocowych i warzywnych
ze względu na zawartość cukru dodanego:
− 11 ¤/100 kg – dla cukru objętego kodem CN 1701,
− 4,20 ¤/100 kg – dla izoglukozy objętej kodami CN 1702 3010, 1702 4010,
1702 6010 i 1702 9030 oraz syropów cukrowych objętych kodem CN 1702 9099,
− 2 ¤/100 kg – dla glukozy i syropu glukozowego objętych kodami CN 1702
3051, 1702 3059, 1702 3091, 1702 3099 i 1702 4090.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia na wywóz przetworów owocowych i warzywnych bez zawartości cukru
dodanego wydawane są piątego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku, o ile KE nie
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podjęła decyzji o zawieszeniu wydawania pozwoleń bądź nie zastosowała procentowego
współczynnika akceptacji.
Pozwolenia są ważne 5 miesięcy od dnia ich wydania.
W przypadku zastosowania współczynnika akceptacji przedsiębiorcy przysługuje prawo
do wycofania wniosku w ciągu 10 dni od daty opublikowania decyzji KE, bez utraty
wniesionego zabezpieczenia.
Pozwolenia dla cukru dodanego zawartego w przetworach owocowych i warzywnych
są wydawane:
 w dniu złożenia wniosku – dla cukru objętego kodami CN 1702 30 10, 1702 40 10,
1702 60 10, 1702 90 30, 1702 90 99 oraz cukru z grupy towarowej CN 1701, o ile
wnioskowana ilość nie przekracza 10 ton;
 piątego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku – gdy ilość izoglu−
kozy, syropów cukrowych i cukru z grupy towarowej CN 1701 przekracza 10 ton;
w przypadku zastosowania przez KE współczynnika akceptacji (w wyniku którego
przedsiębiorca otrzyma ilość mniejszą niż 80% ilości wnioskowanej cukru, izoglu−
kozy lub syropów cukrowych) możliwe jest wycofanie wniosku w ciągu 10 dni od
daty publikacji współczynnika, bez utraty zabezpieczenia;
 trzeciego dnia roboczego – gdy wniosek dotyczy glukozy i syropu glukozowego;
w przypadku zastosowania współczynnika akceptacji możliwe jest wycofanie wniosku
w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania decyzji KE.
Pozwolenia na wywóz przetworów owocowych i warzywnych z zawartością cukru
dodanego z grupy towarowej CN 1701, izoglukozy i syropów cukrowych są ważne do
końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu ich wydania.
Pozwolenia wydane dla produktów objętych kodami CN 170230519000, 1702 30599000,
170230919000, 17023099000, 170240909000 są ważne do końca czwartego miesiąca
następującego po miesiącu ich wydania i mają ograniczoną ważność pomiędzy 1 marca
a 30 września każdego roku.
Pozwolenia, o które wnioski składa się od 1 marca do 25 czerwca, tracą ważność
30 czerwca.
Pozwolenia, o które wnioski składa się od 26 czerwca do 30 września, są ważne przez
30 dni od daty złożenia wniosku.
Prawa wynikające z pozwolenia na wywóz z refundacją przetworów owoco−
wych i warzywnych bez zawartości cukru dodanego mogą być przenoszone
na innego przedsiębiorcę.
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W przypadku wywozu z refundacją do cukru dodanego w przetworach
owocowych i warzywnych przedsiębiorca nie może przekazać praw do
produktów objętych kodami CN: 1702 3051, 1702 3059, 1702 3091, 1702
3099 i 1702 4090.
Posiadanie przez przedsiębiorcę pozwolenia na wywóz z refundacją upoważnia go do
ubiegania się w ARR o refundację wywozową.
Refundacje wywozowe
Wywóz danego produktu upoważnia przedsiębiorcę do ubiegania się o wypłatę tylko
jednego typu refundacji. Dotyczy to refundacji do wywozu produktu objętego organi−
zacją rynku przetworów owocowych i warzywnych lub refundacji wywozowej do cukru
dodanego do tego produktu.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku przetworów owocowych
i warzywnych:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (ze zmianami).
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/95 z 6 września 1995 r. otwierające i ustalające
zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane z rodzaju
Agaricus (ze zmianami).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2004 z 7 kwietnia 2004 r. wprowadzające środki
ochronne w odniesieniu do przywozu zakonserwowanych owoców cytrusowych
(mandarynek).
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/95 z 23 czerwca 1995 r. w sprawie zasad
stosowania refundacji wywozowych w sektorze przetworów owocowych i warzywnych
innych niż te, przyznawane w przypadku dodawanego cukru (ze zmianami).
5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1591/95 z 30 czerwca 1995 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do glukozy i syropu
glukozowego używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych
(ze zmianami).

Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny.
ARR zastrzega, iż publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie
jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury.
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