
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2007/767/WE ustanawiającą odstępstwo od reguł pochodzenia określonych 
w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa 

przywożonych z Wysp Falklandzkich 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9408) 

(2012/806/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 
2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor
skich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) ( 1 ), w szczególności art. 37 załącznika III do tej 
decyzji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 15 listopada 2007 r. Komisja przyjęła decyzję 
2007/767/WE ( 2 ) wprowadzającą odstępstwo od definicji 
pojęcia „pochodzenia produktów” w celu uwzględnienia 
szczególnej sytuacji Wysp Falklandzkich w odniesieniu 
do różnych gatunków ryb mrożonych objętych pozycją 
CN 0303, różnych gatunków mrożonych filetów 
rybnych objętych pozycją CN 0304 oraz mrożonych 
kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo i mrożonych 
kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex objętych pozycją 
CN 0307. Odstępstwo to wygasło z dniem 30 listopada 
2012 r. 

(2) Dnia 12 października 2012 r. Wyspy Falklandzkie wystą
piły o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określo
nych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE na okres 
od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia przyjęcia nowej 
decyzji o stowarzyszeniu zamorskim. Wniosek ten 
dotyczy łącznej ilości 8 750 ton ryb mrożonych objętych 
pozycją CN 0303, 1 683 ton mrożonych filetów rybnych 
objętych pozycją CN 0304, 29 400 ton mrożonych kała
marnic pospolitych z gatunku Loligo i 15 500 ton 
mrożonych kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex obję
tych pozycją CN 0307. 

(3) Podstawą wniosku Wysp Falklandzkich jest niedobór 
lokalnej siły roboczej oraz niezbędnych umiejętności, 
co powoduje, że coraz trudniej jest zatrudniać na stat
kach członków załogi pochodzących z Wysp Falklan
dzkich oraz fakt, że członkowie załóg z krajów i teryto
riów zamorskich, Wspólnoty lub państw AKP nie 
dysponują obecnie całą niezbędną wiedzą fachową z dzie
dziny rybołówstwa, co wynika przede wszystkim ze 
szczególnego położenia geograficznego Wysp Falklan
dzkich. 

(4) Należy przyznać odstępstwo od reguł pochodzenia okre 
ślonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE 
w odniesieniu do produktów objętych pozycjami CN 
0303 i CN 0304, kałamarnic pospolitych z gatunku 
Loligo objętych pozycją 0307 49 35 i kałamarnic pospo

litych z rodzaju Illex objętych pozycją 0307 99 11. 
Odstępstwo to jest uzasadnione na mocy art. 37 ust. 1 
tego załącznika, w szczególności w odniesieniu do 
rozwoju istniejącego przemysłu lokalnego. 

(5) Konieczne jest zapewnienie ciągłości przywozu z Wysp 
Falklandzkich do Unii. Należy zatem przedłużyć okres 
obowiązywania decyzji 2007/767/WE ze skutkiem od 
dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia wejścia w życie nowej 
decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, co nastąpi w dniu 
1 stycznia 2014 r. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2007/767/WE. 

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2007/767/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Odstępstwo określone w art. 1 stosuje się do ryb złowio
nych przez statki lub statki przetwórnie oraz do rocznych 
ilości określonych w załączniku do niniejszej decyzji przy
wożonych do Wspólnoty z Wysp Falklandzkich od dnia 
1 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”; 

2) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r. do 
dnia 31 grudnia 2013 r.”; 

3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku 
do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 19.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Numer 
porządkowy Kod CN Opis towarów Okres Łączna ilość ( 1 ) 

w tonach 

09.1914 0303 Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów 
rybnych oraz pozostałego mięsa 
rybiego objętych pozycją 0304 

Od 1.12.2007 do 
30.11.2012 

12 500 (rocznie) 

Od 1.12.2012 do 
31.12.2013 

8 750 

09.1915 ex 0304 Filety rybne mrożone Od 1.12.2007 do 
30.11.2012 

5 100 (rocznie) 

Od 1.12.2012 do 
31.12.2013 

1 683 

09.1916 0307 49 35 Mrożona kałamarnica pospolita 
z gatunku Loligo Patagonica (Loligo 
gahi) 

Od 1.12.2007 do 
30.11.2012 

34 600 (rocznie) 

Od 1.12.2012 do 
31.12.2013 

29 400 

09.1917 0307 99 11 Mrożona kałamarnica pospolita 
z rodzaju Illex 

Od 1.12.2007 do 
30.11.2012 

31 000 (rocznie) 

Od 1.12.2012 do 
31.12.2013 

15 500 

( 1 ) Łączna ilość obejmuje wszystkie gatunki.”
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