
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1338/2014 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 439/2011 w odniesieniu do przedłużenia 
odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów 
pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia 
szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów 

rybołówstwa do Unii Europejskiej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy 
Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wyko
nania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego 
art. 89 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 815/2008 (3) Republice Zielonego Przylądka przyznano odstępstwo od reguł 
pochodzenia określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
nr 439/2011 (4) Komisja przyznała Republice Zielonego Przylądka nowe odstępstwo od wspomnianych reguł 
pochodzenia. Odstępstwo to wygasa w dniu 31 grudnia 2014 r. 

(2)  Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. Republika Zielonego Przylądka złożyła wniosek o przedłużenie wspomnianego 
odstępstwa na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia wygaśnięcia protokołu (który zostanie 
opublikowany) podpisanego pomiędzy Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, ustanawiającego upraw
nienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obecnie obowiązującej umowie o partnerstwie w 
sprawie połowów między dwoma stronami lub do dnia rozpoczęcia stosowania reguł pochodzenia w ramach 
przyszłej umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią a Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachod
niej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Wniosek dotyczy rocznej ilości 2 500 ton w 
odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i 875 ton w odniesieniu do przetworzo
nych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna. 

(3)  Od 2008 r. całkowite roczne ilości przyznane Republice Zielonego Przylądka w ramach odstępstwa w znacznym 
stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji w tamtejszym sektorze przetwórstwa produktów rybołówstwa. Ilości 
te wpłynęły również — w pewnym stopniu — na ożywienie floty rybołówstwa tradycyjnego Republiki Zielonego 
Przylądka, która ma zasadnicze znaczenie dla tego państwa. Jednakże pełne ożywienie floty Republiki Zielonego 
Przylądka w zamierzonym zakresie wymaga dalszego zapewniania przemysłowi przetwórstwa rybnego Republiki 
Zielonego Przylądka wystarczającej ilość surowców pochodzących. 

(4)  We wniosku wskazuje się na fakt, że brak odstępstwa wpłynie zdecydowanie negatywnie na zdolność sektora 
przetwórstwa rybnego Republiki Zielonego Przylądka do kontynuowania wywozu do Unii, co może zablokować 
dalszy rozwój floty Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do małych połowów pelagicznych. 

(5)  Republika Zielonego Przylądka potrzebuje dodatkowego czasu na utrwalenie wyników już uzyskanych dzięki 
działaniom zmierzającym do ożywienia lokalnej floty rybackiej. Odstępstwo powinno zapewnić Republice Zielo
nego Przylądka czas pozwalający na przygotowanie się do przestrzegania reguł uzyskiwania preferencyjnego 
pochodzenia. 
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(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. 
(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w 

odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia 
szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspólnoty (Dz.U. L 220 
z 15.8.2008, s. 11). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 439/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (EWG) 
nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu 
uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Wspól
noty (Dz.U. L 119 z 7.5.2011, s. 1). 



(6)  Uwzględniając tymczasowy charakter odstępstw przyznawanych w odniesieniu do definicji pojęcia produktów 
pochodzących, przyznanie odstępstwa na czas nieokreślony zgodnie z wnioskiem Republiki Zielonego Przylądka 
nie jest możliwe. Odstępstwo powinno natomiast zostać przyznane na okres dwóch lat względem rocznych ilości 
2 500 ton w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i 875 ton w odniesieniu 
do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna, aby umożliwić Republice Zielonego 
Przylądka dostosowanie się do przedmiotowych reguł. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 439/2011. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 439/2011 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów wywożonych z Republiki Zielonego Przylądka i 
zgłaszanych do swobodnego obrotu w Unii, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 74 rozporządzenia (EWG) 
nr 2454/93, w okresach od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 
31 grudnia 2012 r., od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 
31 grudnia 2014 r., od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2016 r., w odniesieniu do ilości wymienionych w załączniku.”; 

2)  załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Numer 
porządkowy Kod CN  Opis towarów Okresy Ilość (waga 

netto w tonach) 

09.1647 1604 15 11 
ex 1604 19 97  

Przetworzone lub 
zakonserwowane filety 

z makreli (Scomber scom
brus, Scomber japonicus, 

Scomber colias) 

od 1.1.2011 do 31.12.2011 
od 1.1.2012 do 31.12.2012 
od 1.1.2013 do 31.12.2013 
od 1.1.2014 do 31.12.2014 
od 1.1.2015 do 31.12.2015 
od 1.1.2016 do 31.12.2016 

2 500 ton 
2 500 ton 
2 500 ton 
2 500 ton 
2 500 ton 
2 500 ton 

09.1648 ex 1604 19 97  Przetworzone lub 
zakonserwowane filety 

z tazara i tazara maruna 
(Auxis thazard, Auxis 

rochei) 

od 1.1.2011 do 31.12.2011 
od 1.1.2012 do 31.12.2012 
od 1.1.2013 do 31.12.2013 
od 1.1.2014 do 31.12.2014 
od 1.1.2015 do 31.12.2015 
od 1.1.2016 do 31.12.2016 

875 ton 
875 ton 
875 ton 
875 ton 
875 ton 
875 ton   
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