
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1204 

z dnia 22 lipca 2015 r. 

w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w 

odniesieniu do filetów z tuńczyka 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień 
dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku (AKP), przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie 
gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 1 lit. a) załącznika II do tego rozporządzenia, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dnia 19 grudnia 2011 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2011/861/UE (2), przyznając tymczasowe 
odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu 
uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka. Decyzją wykonawczą 
2013/716/UE (3) Komisja przedłużyła to tymczasowe odstępstwo do dnia 30 września 2014 r. 

(2)  Dnia 26 lutego 2015 r. Kenia wystąpiła o przyznanie nowego odstępstwa na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do 2 000 ton filetów z tuńczyka. Dnia 13 marca 2015 r. Kenia 
przedstawiła dodatkowe informacje związane z tym wnioskiem. 

(3)  Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kenię połowy pochodzącego z danego regionu surowego tuńczyka 
są nadal niezwykle niskie, nawet przy uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych, i doprowadziły do 
obniżenia produkcji filetów z tuńczyka. Kenia zwróciła uwagę na ryzyko związane z piractwem podczas dostaw 
surowego tuńczyka. Taka nietypowa sytuacja tymczasowo uniemożliwia Kenii przestrzeganie reguł pochodzenia 
określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. 

(4)  Na mocy art. 40 ust. 7 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do umowy o partnerstwie 
gospodarczym między Wspólnotą Wschodnioafrykańską (EAC) a UE Kenia będzie mogła korzystać z automa
tycznego odstępstwa od reguł pochodzenia dotyczących filetów z tuńczyka objętych pozycją HS 1604 w chwili, 
gdy umowa ta wejdzie w życie lub gdy będzie tymczasowo stosowana. 

(5)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do 
tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w umowie o 
partnerstwie gospodarczym EAC–UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje 
się na 2016 r. Biorąc pod uwagę fakt, że ogólna sytuacja, w tym sytuacja w zakresie ratyfikacji umowy o 
partnerstwie gospodarczym EAC–UE, zostanie poddana ponownej ocenie w 2016 r., odstępstwo powinno mieć 
zastosowanie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

(6)  Biorąc pod uwagę przedmiotowy przywóz, tymczasowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w 
załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 nie spowoduje poważnego zagrożenia dla istniejącego 
przemysłu unijnego, pod warunkiem przestrzegania określonych warunków dotyczących ilości, nadzoru i czasu 
trwania. 
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(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2011/861/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia 

określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu 
do filetów z tuńczyka (tuna loins) (Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 61). 

(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/716/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/861/UE w sprawie 
tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu 
uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (Dz.U. L 326 z 6.12.2013, s. 45). 



(7)  Należy zatem przyznać Kenii odstępstwo w odniesieniu do 2 000 ton filetów z tuńczyka na okres jednego roku. 

(8)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (1) określa zasady dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi. 
Zasady te należy stosować do administrowania ilością, w odniesieniu do której niniejsza decyzja przyznaje 
odstępstwo. 

(9)  Aby umożliwić skuteczne monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Kenii powinny regularnie 
powiadamiać Komisję o szczegółach wydawanych świadectw przewozowych EUR1. 

(10)  Aby zapewnić regularne dostawy filetów z tuńczyka z Kenii do Unii, optymalnie wykorzystać kontyngent objęty 
odstępstwem oraz ograniczyć ewentualne zakłócenia w handlu po wygaśnięciu poprzedniego odstępstwa, należy 
przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W drodze odstępstwa od załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 i zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. a) 
wspomnianego załącznika filety z tuńczyka objęte pozycją HS 1604 wyprodukowane z niepochodzącego z Kenii 
tuńczyka objętego pozycją HS 0303 uważane są za pochodzące z tego kraju zgodnie z warunkami określonymi w 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do towarów i ilości określonych w załączniku, przywożonych z 
Kenii i zgłaszanych o dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 
31 grudnia 2015 r. 

Artykuł 3 

Ilościami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji zarządza się zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia 
(EWG) nr 2454/93. 

Artykuł 4 

Organy celne Kenii podejmą niezbędne środki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych dotyczących wywozu 
towarów określonych w art. 1. 

Przed końcem miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału właściwe organy Kenii przesyłają Komisji 
kwartalne zestawienie ilości, w odniesieniu do których na mocy niniejszej decyzji wystawiono świadectwa przewozowe 
EUR1, oraz numery seryjne tych świadectw. 

Artykuł 5 

Pole 7 świadectw przewozowych EUR1 wydanych w odniesieniu do towarów objętych niniejszą decyzją zawiera wpis w 
brzmieniu: 

„Derogation – Commission Implementing Decision 2015/…/EU”. 

23.7.2015 L 195/47 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) 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 6 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. 

Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

Nr porząd
kowy Kod CN Opis towarów Okres Ilości 

09.1667 1604 14 36 Filety z tuńczyka Od 1.1.2015 do 
31.12.2015 

2 000 ton   
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