
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1366/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do Umowy ustanawiającej 
stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ameryką Środkową, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentów na niektóre 

produkty z Gwatemali 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2012/734/UE z dnia 25 czerwca 
2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej 
Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką 
Środkową, z drugiej strony, oraz tymczasowego stosowania jej 
części IV dotyczącej handlu ( 1 ), w szczególności jej art. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2012/734/UE Rada wyraziła zgodę na podpisa
nie, w imieniu Unii, Umowy ustanawiającej stowarzy
szenie między Unią Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, 
z drugiej strony (zwanej dalej „Umową”). Zgodnie 
z decyzją 2012/734/UE Umowę należy tymczasowo 
stosować do czasu zakończenia procedur prowadzących 
do jej zawarcia. 

(2) Załącznik II do Umowy dotyczy definicji pojęcia „pro
dukty pochodzące” oraz metod współpracy administra
cyjnej. Dla pewnej liczby produktów w dodatku 2A do 
tego załącznika przewidziano, w ramach kontyngentów 
rocznych, możliwość odstępstw od reguł pochodzenia 
określonych w dodatku 2 do załącznika II. Jako że 
Unia zdecydowała się skorzystać z tej możliwości, 
konieczne jest określenie warunków dotyczących stoso
wania tych odstępstw w odniesieniu do przywozu 
z Gwatemali. 

(3) Kontyngentami określonymi w dodatku 2A do załącz
nika II należy zarządzać w oparciu o kolejność zgłoszeń 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny ( 2 ). 

(4) Zgodnie z Umową uprawnienie do korzystania z koncesji 
taryfowych powinno być uwarunkowane przedstawie
niem odpowiedniego dowodu pochodzenia organom 
celnym. 

(5) Jako że Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 grudnia 
2013 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować od 
tego samego dnia. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Reguły pochodzenia określone w dodatku 2A do załącz
nika II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ameryką Środkową, z drugiej strony (dalej zwanej „Umową”), 
mają zastosowanie do produktów określonych w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Reguły pochodzenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
w drodze odstępstwa od reguł pochodzenia określonych 
w dodatku 2 do załącznika II do Umowy, w ramach kontyn
gentów ustalonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Aby produkty objęte były odstępstwem określonym w art. 1, 
musi im towarzyszyć dowód pochodzenia określony w załącz
niku II do Umowy. 

Artykuł 3 

Kontyngenty określone w załączniku zarządzane są zgodnie 
z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
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( 1 ) Dz.U. L 346 z 15.12.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.



Artykuł 4 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

GWATEMALA 

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę, 
a zakres systemu preferencyjnego jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez kody CN w ich brzmieniu 
w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia. 

Lp. Kod CN Wyszczególnienie towarów Okres obowiązywania kontyngentu 

Roczna wielkość 
kontyngentu (w 

sztukach (parach), 
o ile nie okre 
ślono inaczej) 

09.7047 6104 62 00 Spodnie, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy 
i szorty, damskie lub 
dziewczęce, z bawełny 

Od 1.12.2013 do 31.12.2013 87 500 

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 1 144 500 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 1 239 000 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 1 333 500 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 1 428 000 

Od 1.1.2018 do 31.12.2018 i na każdy 
kolejny okres od 1.1 do 31.12 

1 522 500 

09.7048 6105 20 Koszule męskie lub chło
pięce, dziane, z włókien 
chemicznych 

Od 1.12.2013 do 31.12.2013 291 667 

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 3 815 000 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 4 130 000 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 4 445 000 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 4 760 000 

Od 1.1.2018 do 31.12.2018 i na każdy 
kolejny okres od 1.1 do 31.12 

5 075 000 

09.7049 6203 42 Spodnie, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy 
i szorty, męskie lub chło
pięce, z bawełny 

Od 1.12.2013 do 31.12.2013 87 500 

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 1 144 500 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 1 239 000 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 1 333 500 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 1 428 000 

Od 1.1.2018 do 31.12.2018 i na każdy 
kolejny okres od 1.1 do 31.12 

1 522 500 

09.7050 6203 43 Spodnie, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy 
i szorty, męskie lub chło
pięce, z włókien synte
tycznych 

Od 1.12.2013 do 31.12.2013 58 334 

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 763 000 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 826 000 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 889 000 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 952 000 

Od 1.1.2018 do 31.12.2018 i na każdy 
kolejny okres od 1.1 do 31.12 

1 015 000
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Lp. Kod CN Wyszczególnienie towarów Okres obowiązywania kontyngentu 

Roczna wielkość 
kontyngentu (w 

sztukach (parach), 
o ile nie okre 
ślono inaczej) 

09.7051 6204 62 Spodnie, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy 
i szorty, damskie lub 
dziewczęce, z bawełny 

Od 1.12.2013 do 31.12.2013 58 334 

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 763 000 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 826 000 

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 889 000 

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 952 000 

Od 1.1.2018 do 31.12.2018 i na każdy 
kolejny okres od 1.1 do 31.12 

1 015 000
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