Zasady ogólne
Zasady dotyczące administrowania mechanizmami obowiązującymi w Unii Euro−
pejskiej (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/
Każdy przedsiębiorca, który zamierza uczestniczyć w mechanizmach administro−
wanych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR), musi zarejestrować się w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców ARR. W tym celu powinien złożyć w Centrali lub oddziale
terenowym ARR formularz rejestracyjny, którego wzór jest dostępny na stronie interne−
towej ARR http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00156
Ubiegając się o pozwolenie na przywóz/wywóz należy złożyć w ARR:
z wniosek o pozwolenie na przywóz/wywóz – w terminie określonym przez Komi−
sję 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,
z 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 całkowita kwota jest niższa lub równa 100 EUR,
z 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:
z przyjęcia wniosków lub ich odrzucenia,
z zredukowania ilości towarów objętych wnioskami poprzez zastosowanie współ−
czynnika akceptacji,
z 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
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na pozwoleniu poprzez jego ostemplowanie, podanie daty oraz ilości faktycznie
przywiezionych/wywiezionych towarów.
W przypadku przywozu/wywozu:
z 95% i powyżej ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest w całości,
z poniżej 95% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest propor−
cjonalnie do różnicy między 95% ilości objętej pozwoleniem a procentową ilością
faktycznie wykorzystaną,
z poniżej 5% ilości wskazanej w pozwoleniu – przepadkowi ulega całość zabez−
pieczenia.
Po dokonaniu przywozu/wywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić do ARR
– w terminie określonym w rozporządzeniach rynkowych – podstemplowane przez służ−
by celne pozwolenie. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota złożonego zabez−
pieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Refundacje wywozowe
Aby uzyskać refundację wywozową, należy przedstawić w ARR:
z dowody potwierdzające wywiezienie produktów poza obszar celny UE w ciągu
60 dni od daty zgłoszenia celnego,
z w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia celnego – dowody potwierdzające wywie−
zienie oraz (w przypadku refundacji, której stawka jest uzależniona od kierunku
wywozu) dowody poświadczające wprowadzenie produktów do obrotu w kraju
przeznaczenia,
z 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
wywiezieniem produktów poza obszar UE. W zależności od zasad obowiązujących na
poszczególnych rynkach można wnioskować o jej wypłatę w formie zaliczki lub w ramach
wstępnego finansowania refundacji.
Kary administracyjne
Aby ograniczyć nieprawidłowości występujące we wnioskach o refundacje
wywozowe oraz zapobiegać oszustwom, w UE wprowadzono kary administracyjne.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z wywozem produktów
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objętych refundacją na przedsiębiorcę nakładane są kary w wysokości uzależnionej
od wagi wykroczenia:
z w przypadku nieumyślnego wnioskowania o nienależną refundację – kara wynosi
50% różnicy między wnioskowaną a należną kwotą refundacji,
z 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. ustalające wspólne,
szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz po−
zwoleń z wcześniej ustaloną stawką refundacji dla produktów rolnych.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/99 z 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspól−
ne, szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produk−
tów rolnych.

Handel zagraniczny na rynku
olejów i t³uszczów
Zasady przywozu
Na rynku olejów i tłuszczów pozwolenia na przywóz są wymagane dla produktów
objętych kodami CN: 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 1522 00 31, 1522 00 39
oraz 2306 90 19.
W ramach kontyngentu taryfowego oraz przywozu preferencyjnego po obniżonych
stawkach celnych pozwolenie jest obowiązkowe dla każdej przywożonej ilości towarów.
W ramach przywozu niepreferencyjnego pozwolenie jest wymagane dla ilości pro−
duktów powyżej 100 kg.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia uprawniające do przywozu niepreferencyjnego oraz preferencyj−
nego po obniżonych stawkach celnych można składać w ARR od poniedziałku do piątku.
Wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.
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Wnioski o pozwolenia w ramach kontyngentu z Tunezji należy składać w ARR
w poniedziałki i wtorki do godz. 13.00 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia). Wnio−
sek nie może dotyczyć ilości produktów większych niż ustalone dla poszczególnych
okresów wyznaczonych przez KE.
Zabezpieczenie
Przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz zobowiązany jest złożyć
w ARR zabezpieczenie, które wynosi:
z 10 ¤/100 kg – w przypadku przywozu niepreferencyjnego i preferencyjnego po
obniżonych stawkach celnych;
z 15 ¤/100 kg – w przypadku przywozu oliwy z oliwek w ramach kontyngentu.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia w ramach przywozu niepreferencyjnego i preferencyjnego po obni−
żonych stawkach celnych są wydawane w dniu złożenia wniosku, jeśli wpłynął on
do godz. 13.00. Za pierwszy dzień ich ważności przyjmuje się dzień złożenia wnio−
sku w ARR.
Pozwolenia uprawniające do przywozu olejów i tłuszczów w ramach kontyngentu
są wydawane przez ARR trzeciego dnia roboczego następującego po przesłaniu do KE
zestawień dotyczących wnioskowanych przez przedsiębiorców ilości. Pozwolenia te są
wydawane zgodnie z decyzją KE, na określone przez nią ilości. Za pierwszy dzień waż−
ności pozwolenia przyjmuje się dzień jego wydania przez ARR. Przedsiębiorca ubiega−
jący się o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu nie może po decyzjach KE
wycofać złożonego wniosku.
Pozwolenia na przywóz, zarówno w ramach kontyngentu, przywozu preferencyjne−
go po obniżonych stawkach celnych, jak i przywozu niepreferencyjnego, są ważne przez
60 dni od daty wydania.
Prawa wynikające z pozwolenia na przywóz olejów i tłuszczów w ramach kontyngen−
tu i przywozu niepreferencyjnego mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.
Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje przywozu określo−
nych w nim ilości produktów. Następnie jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do
ARR w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekro−
czenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu
przepadkowi.
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Zasady wywozu
Pozwolenia są wymagane w przypadku wywozu towarów objętych kodami CN 1509
oraz 1510 00. Maksymalna ilość, która może być wywieziona bez pozwolenia, wynosi
100 kg.
W ramach wywozu olejów i tłuszczów przedsiębiorca może ubiegać się w ARR
o wydanie pozwolenia na wywóz:
z z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji,
z bez refundacji.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia na wywóz olejów i tłuszczów bez refundacji można składać
w ARR od poniedziałku do piątku. Wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się za
złożone następnego dnia roboczego.
Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji
należy składać od wtorku do czwartku do godz. 13.00 każdego tygodnia.
Zabezpieczenie
Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia należy złożyć w ARR zabezpieczenie,
którego wysokość w przypadku wywozu z refundacją wynosi 10 ¤/100 kg
kg, zaś w pozostałych
przypadkach 1 ¤/100 kg
kg.
Wydawanie pozwoleń
Na podstawie zestawień ilości produktów wnioskowanych przez przedsiębiorców
KE podejmuje decyzję dotyczącą ich przydziału. W przypadku zastosowania przez KE
procentowego współczynnika akceptacji i przyznania poniżej 80% ilości wnioskowanej,
przedsiębiorca ma prawo do wycofania złożonego wniosku w terminie 10 dni roboczych
od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE.
Pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji są wydawane przez
ARR, zgodnie z decyzją KE, pierwszego dnia roboczego danego tygodnia następujące−
go po okresie od wtorku do czwartku, w którym wniosek został złożony. Pozwolenia te
są ważne od dnia wydania do końca trzeciego miesiąca następującego po dniu złożenia
wniosku o wydanie pozwolenia.
Pozwolenia na wywóz bez refundacji są wydawane przez ARR (bez uprzedniego
rozpatrzenia wniosku przez KE) w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.
Pozwolenia te są ważne od dnia złożenia wniosku do końca trzeciego miesiąca następu−
jącego po tym dniu.
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Prawa wynikające z pozwolenia na wywóz mogą być przenoszone na innego
przedsiębiorcę.
Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu określonych
w nim ilości produktów. Następnie jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego
terminu następuje częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia.
Posiadanie pozwolenia uprawniającego do wywozu produktów z refundacją upoważnia
przedsiębiorcę do ubiegania się w ARR o refundację wywozową.
Refundacje wywozowe
Refundacjami wywozowymi objęta jest oliwa i jej frakcje, rafinowane, ale nie
modyfikowane chemicznie oraz pozostałe oleje i ich frakcje otrzymane wyłącznie z oliwek,
także rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie.
Refundacje wywozowe są wypłacane wyłącznie do oliwy o zawartości wolnych
kwasów tłuszczowych (wyrażonych w postaci kwasu oleinowego) nie większej niż 30 g
na 100 g dla produktów o kodach CN: 1509 10 90 9100, 1509 10 90 9900, 1509 90 00 9100,
1509 90 00 9900, 1510 00 90 9100, 1510 00 90 9900.
Opłaty wywozowe
Aby ograniczyć wywóz olejów i tłuszczów z Unii, KE może nakładać opłaty
wywozowe. Instrument ten może zostać zastosowany w sytuacji, gdy cena produktu
na rynkach światowych zbliża się do ceny obowiązującej w UE lub jest od niej wyższa.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku olejów i tłuszczów:
1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 136/66 z 22 września 1966 r. ustalające wspólną
organizację rynku olejów i tłuszczów.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/95 z 28 czerwca 1995 r. ustanawiające
specjalne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz oliwy
z oliwek.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2001 z 15 lutego 2001 r. ustanawiające szcze−
gółowe zasady stosowane przy przywozie oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz
uchylające niektóre przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr: 1476/1995 i 1291/2000.
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2543/95 z 30 października 1995 r. ustanawiające spe−
cjalne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek.
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5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/72 z 27 marca 1972 r. w sprawie szczegółowych
zasad stosowania refundacji wywozowych oraz opłat wywozowych w odniesieniu do
oliwy z oliwek.

Handel zagraniczny na rynku
lnu i konopi
Rynek lnu
Obrót lnem nie wymaga posiadania pozwoleń.

Rynek konopi
Zasady przywozu
Pozwolenia na przywóz są wymagane jedynie w przypadku przywozu konopi z krajów
nie należących do UE.
Zasadami wydawania i rozliczania pozwoleń są objęte następujące produkty:
CN 5320 10 00 – konopie surowe lub roszone, produkowane na włókno,
CN 1207 99 20 – nasiona odmian konopi przeznaczone do siewu,
CN 1207 99 91 – nasiona konopi inne niż siewne.
Przywóz nasion konopi innych niż siewne oznaczonych kodem taryfowym CN 1207 99 91
może być realizowany wyłącznie przez przedsiębiorcę/instytut badawczy autoryzowany
przez ARR. Uzyskanie autoryzacji musi nastąpić przed złożeniem wniosku o pozwolenie.
Składanie wniosków o pozwolenia
Przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenia uprawniające do przywozu konopi
z krajów nie należących do UE mogą składać w ARR wnioski o ich wydanie od
poniedziałku do piątku. Wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się za złożone
następnego dnia roboczego.
Na rynku konopi zabezpieczenie nie jest wymagane.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia są wystawiane w dniu złożenia wniosku i są ważne w miesiącu wydania
oraz przez kolejne 8 miesięcy, ale nie dłużej niż do końca danego roku gospodarczego.
Za pierwszy dzień ich ważności przyjmuje się dzień złożenia wniosku w ARR.
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Prawa wynikające z pozwolenia na przywóz konopi nie mogą być przenoszone
na innego przedsiębiorcę.
AUTORYZACJA PRZEDSIĘBIORCÓW/INSTYTUTÓW BADAWCZYCH PRZYWOŻĄCYCH
KONOPIE

Składanie wniosków o autoryzację
Wnioski o autoryzację wraz z wymaganymi dokumentami mogą być składane
w ARR od poniedziałku do piątku. Wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się za
złożone następnego dnia roboczego.
Wnioski te mogą być dostarczane do Centrali ARR:
z bezpośrednio – osobiście,
z przesyłką pocztową.
Wzory formularzy wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl
Przyznanie autoryzacji
Do wniosku o autoryzację przedsiębiorcy załączają dokument potwierdzający
prowadzenie – w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku – działalności
gospodarczej w zakresie handlu zagranicznego zbożem, nasionami lub/i strączkowymi
roślinami paszowymi (tym dokumentem może być np. SAD, pozwolenie na przywóz
lub faktura). Instytuty badawcze załączają dokumenty poświadczające ich działalność
(np. statut organizacyjny lub roczny plan naukowy), uzasadniając wykorzystanie konopi
w celach badawczo−naukowych.
Po weryfikacji złożonych dokumentów ARR udziela przedsiębiorcy/instytutowi
badawczemu bezterminowej autoryzacji. W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie
autoryzacji ARR powiadamia o tym wnioskodawcę.
Wymagania wobec autoryzowanych przedsiębiorców/instytutów badawczych
Po otrzymaniu pozwolenia na przywóz autoryzowany przedsiębiorca/instytut badawczy
jest zobowiązany złożyć w ARR dokumenty poświadczające, że nasiona konopi inne niż
siewne zostały poddane jednemu z następujących działań:
z umieszczono je w warunkach wykluczających użycie na siew,
z zmieszano je z nasionami innymi niż nasiona konopi, z przeznaczeniem na mie−
szankę paszową dla zwierząt, w której zawartość nasion konopi nie przekracza
15% w partii; w szczególnych przypadkach – umotywowanych przez przedsię−
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biorcę/instytut badawczy – zawartość nasion konopi w mieszance może wynosić
maksymalnie 25%;
z ponownie wywieziono je do państw nie należących do UE.
Przedsiębiorca/instytut badawczy, który uzyskał autoryzację, jest zobowiązany również do:
z prowadzenia dokładnego rejestru zapasów surowca,
z dostarczania do ARR zestawienia kwartalnych rejestrów zapasów surowca,
z posiadania dokumentów poświadczających dostarczenie do ARR kwartalnych
rejestrów zapasów nasion konopi innych niż siewne,
z archiwizowania wszystkich dokumentów księgowych przez minimum 5 lat od daty
przeprowadzenia kontroli spełnienia warunków autoryzacji.
Warunki utrzymania autoryzacji
Warunkiem utrzymania przez przedsiębiorcę/instytut badawczy autoryzacji jest
pozytywny wynik kontroli, która przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest przez
pracowników Sekcji Kontroli Technicznych (SKT) OT ARR.
W przypadku negatywnego wyniku kontroli ARR – w ciągu 5 dni roboczych od
otrzymania jej wyników – przesyła przedsiębiorcy/instytutowi badawczemu informację
o cofnięciu autoryzacji.
O ponowną autoryzację można się ubiegać po 2 latach od daty jej cofnięcia.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku lnu i konopi:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z 27 lipca 2000 r. ustalające wspólną
organizację rynku lnu i konopi uprawianych na włókno.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z 5 lutego 2001 r. ustalające szczegó−
łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 ustalającego
wspólną organizację rynku lnu i konopi uprawianych na włókno.
3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1251/99 z 17 maja 1999 r. ustanawiające system
wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych.
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Handel zagraniczny na rynku wina
Zasady przywozu
Na rynku wina pozwolenia na przywóz są wymagane dla produktów oznaczonych
następującymi kodami CN:
z 2009 61, 2009 69 – dla ilości powyżej 3000 kg,
z 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2204 30 – dla ilości powyżej 30 hl.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia można składać w ARR od poniedziałku do piątku. Wnioski
dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia wynosi:
z 2,5 ¤/100 kg/hl – dla skoncentrowanego moszczu oraz soku winogronowego,
z 1,25 ¤/100 kg/hl – dla pozostałych soków i moszczy winogronowych,
z 1,25 ¤/hl – dla wszystkich win.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia są wydawane w dniu złożenia wniosku, jeśli wpłynął on do ARR do
godz. 13.00. Są one ważne od dnia wydania do końca czwartego miesiąca następującego
po tym dniu.
Prawa wynikające z pozwolenia mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.
Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje przywozu określonych
w nim ilości produktów. Następnie jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego
terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Zasady wywozu
Pozwolenie jest wymagane przy wywozie z refundacją produktów oznaczonych
kodami CN: 2009 61, 2009 69, 2204 21, 2204 29, 2204 30 w ilości równej lub większej
niż 10 hektolitrów.
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Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia uprawniające do wywozu wina i produktów winiarskich mogą
być składane w ARR wyłącznie w terminach wyznaczonych przez KE, tj.:
z od 16 września do 15 listopada i mogą dotyczyć maksymalnie 25% ogólnej ilości
objętej refundacjami w ramach porozumienia GATT,
z od 16 listopada do 15 stycznia i mogą dotyczyć maksymalnie 25% ogólnej ilości
objętej refundacjami w ramach porozumienia GATT,
z od 16 stycznia do 15 marca i mogą dotyczyć maksymalnie 15% ogólnej ilości
objętej refundacjami w ramach porozumienia GATT,
z od 16 marca do 30 kwietnia i mogą dotyczyć maksymalnie 15% ogólnej ilości
objętej refundacjami w ramach porozumienia GATT,
z od 1 maja do 30 czerwca i mogą dotyczyć maksymalnie 10% ogólnej ilości objętej
refundacjami w ramach porozumienia GATT,
z od 1 lipca do 31 sierpnia i mogą dotyczyć maksymalnie 10% ogólnej ilości objętej
refundacjami w ramach porozumienia GATT.
Wnioski mogą być składane w ciągu pięciu dni roboczych, tj. od środy do wtorku
następnego tygodnia do godz. 13.00. Przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wnio−
sek. Ilości na wnioskach składanych przez jednego przedsiębiorcę nie mogą przekro−
czyć 30 000 hektolitrów w ciągu tygodnia na strefę przeznaczenia określoną w rozporzą−
dzeniu rynkowym.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia wynosi:
z 8 ¤/hl – dla produktów oznaczonych kodami CN: 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51,
2009 69 71, 2204 30 92, 2204 30 96,
z 2,5 ¤/hl – dla wszystkich pozostałych produktów.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji są wydawane
w poniedziałek następujący po wtorku, w którym skończył się okres składania wniosków.
ARR wydaje pozwolenia zgodnie z decyzją KE.
W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji
mniejszego niż 85% wnioskowanej ilości towaru, przedsiębiorcy przysługuje prawo
do wycofania wniosku w ciągu 3 dni roboczych od daty publikacji tej decyzji w Dzien−
niku Urzędowym UE.

12

Pozwolenia na wywóz są ważne od dnia wydania do końca drugiego miesiąca nastę−
pującego po tej dacie, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.
Prawa wynikające z tych pozwoleń nie mogą być przenoszone na innych przed−
siębiorców.
Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu określonych
w nim ilości produktów. Następnie jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia
tego terminu następuje częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia.
Posiadanie pozwolenia uprawniającego do wywozu produktów z refundacją upo−
ważnia przedsiębiorcę do ubiegania się w ARR o refundację wywozową.
Refundacje wywozowe
Refundacje wywozowe wypłacane są do win stołowych, likierowych oraz soku
i moszczu winogronowego.
W przypadku win likierowych produkowanych w specjalnych regionach (okre−
ślonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1493/99 załącznik VI) refundacje są
przyznawane po przedstawieniu dowodu, że dla wywiezionych produktów przed−
siębiorca uzyskał certyfikat analityczny. Musi on być wydany przez oficjalną jednostkę
w państwie członkowskim produkującym te wina lub państwie członkowskim, do
którego są wywożone. Certyfikat jest potwierdzeniem, że spełniają one standardy
jakościowe.
Ponadto należy przedstawić dokument handlowy towarzyszący wywozowi produktów
rynku wina, poświadczający pochodzenie towaru (zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 884/2001).
W sytuacji, gdy wywóz wina stołowego, do którego przysługuje refundacja, wynika
z kupażu lub z mieszania win stołowych kwalifikujących się do różnej stawki refunda−
cji, przysługująca przedsiębiorcy kwota refundacji zostaje obliczona proporcjonalnie do
ilości wina stołowego zawartego w kupażu lub mieszance.
W przypadku wywozu z refundacją soku i moszczu winogronowego, określonego
kodami CN: 2009 69 11, 2009 69 71, 2009 69 79 i 2204 30 99, przedsiębiorcy przysłu−
guje prawo do ubiegania się o refundację do dodatkowej zawartości cukru i glukozy
w tych produktach.
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Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku wina:
1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/99 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku wina (ze zmianami).
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001 z 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające szcze−
gółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/99 w odniesieniu do
handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina (ze zmianami).
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2001 z 24 kwietnia 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania dokumentów towarzyszących przewozowi pro−
duktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (ze zmianami).

Handel zagraniczny na rynku alkoholu
etylowego pochodzenia rolniczego
Zasady przywozu
Pozwolenia na przywóz są wymagane dla produktów oznaczonych następującymi
kodami CN:
z 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99 – dla ilości większej niż 100 hl.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia na przywóz można składać w ARR od poniedziałku do
piątku. Wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się za złożone następnego dnia
roboczego.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia wynosi 1 ¤/hl
¤/hl.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia są wystawiane w dniu złożenia wniosku, jeśli wpłynął on do ARR do
godz. 13.00. Są one ważne od dnia wydania do końca czwartego miesiąca następującego
po tym dniu.
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Prawa wynikające z pozwolenia mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.
Na wniosek przedsiębiorcy Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagra−
nicą (BAOTzZ) może raz zmienić w pozwoleniu kraj pochodzenia.
Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje przywozu określonych
w nim ilości produktów. Następnie jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego
terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku alkoholu etylowego pocho−
dzenia rolniczego:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 670/2003 z 8 kwietnia 2003 r. ustanawiające szcze−
gólne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2336/2003 z 30 grudnia 2003 r. wprowadzające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustana−
wiającego środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
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