
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2093 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie odstępstwa w zakresie daty rozpoczęcia stosowania systemu zarejestrowanych 
eksporterów w odniesieniu do wywozu z krajów i terytoriów zamorskich 

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 art. 63 załącznika VI do tej 
decyzji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z załącznikiem VI do decyzji 2013/755/UE nowa procedura certyfikacji pochodzenia oraz metody 
współpracy administracyjnej w ramach systemu zarejestrowanych eksporterów (REX) będą miały zastosowanie 
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecny system certyfikacji i współpracy administracyjnej ma zastosowanie 
do dnia 31 grudnia 2016 r. 

(2)  Wszystkie kraje i terytoria zamorskie (KTZ) wymienione w załączniku II do Traktatu wystosowały osobne pisma 
do Komisji, oświadczając, że nie są gotowe na rozpoczęcie stosowania systemu REX począwszy od dnia 
1 stycznia 2017 r., i wnosząc o rozpoczęcie jego stosowania w późniejszym terminie. We wszystkich tych 
pismach wskazano, że odnośne KTZ będą w stanie rozpocząć stosowanie systemu REX począwszy od dnia 
1 stycznia 2020 r. 

(3)  W związku z tymi wnioskami oraz aby umożliwić KTZ przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania systemu 
REX, za stosowne uznaje się przyznanie tym KTZ odstępstwa od systemu zarejestrowanych eksporterów oraz 
zezwolenie im na stosowanie art. 21–35 i art. 54, 55 i 56 załącznika VI do decyzji 2013/755/UE po dniu 
1 stycznia 2017 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Na zasadzie odstępstwa od systemu zarejestrowanych eksporterów KTZ wymienione w załączniku II do Traktatu mogą 
nadal stosować art. 21–35 i art. 54, 55 i 56 załącznika VI do decyzji 2013/755/UE do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1. 
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