
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 22 października 2014 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/461/UE w sprawie tymczasowego odstępstwa 
od decyzji Rady 2013/755/UE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych 

i zakonserwowanych krewetek z Grenlandii 

(2014/736/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (1), w szczególności jej załącznik VI art. 16, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  We wszystkich wersjach językowych decyzji wykonawczej Komisji 2014/461/UE (2) pominięta została część 
numeru porządkowego podanego w tabeli w załączniku do tej decyzji w odniesieniu do towarów objętych 
odstępstwem od decyzji 2013/755/UE. Pełny numer porządkowy powinien mieć następującą formę: 09.0691. 

(2)  Podmioty gospodarcze w Unii nie mogą domagać się korzystania z kontyngentu taryfowego bez dokładnego 
numeru porządkowego wpisanego w polu 39 jednolitego dokumentu administracyjnego, o którym mowa w 
art. 205 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (3), w połączeniu z odpowiednim kodem taryfowym w 
polu 36. 

(3)  Decyzja wykonawcza 2014/461/UE weszła w życie w dniu 15 lipca 2014 r., ale obowiązuje z mocą wsteczną od 
dnia 1 stycznia 2014 r. Dlatego niniejsza decyzja powinna również obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 
1 stycznia 2014 r. 

(4) W celu uniknięcia niepotrzebnych skutków ekonomicznych dla podmiotów gospodarczych, niezbędne jest zapew
nienie jej rychłego wejścia w życie, tak aby podmioty gospodarcze w Unii mogły ubiegać się o korzystanie z 
kontyngentu taryfowego w jak najkrótszym czasie. 

(5)  Należy zatem odpowiednio sprostować decyzję wykonawczą 2014/461/UE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W tabeli w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/461/UE numer porządkowy „09.XXXX” zastępuje się liczbą 
„09.0691”. 
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(1) Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/461/UE z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od decyzji Rady 2013/755/UE 

w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i zakonserwowanych krewetek z Grenlandii (Dz.U. L 207 z 
15.7.2014, s. 20). 

(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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