
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/992 

z dnia 12 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2148 w zakresie usunięcia odniesień do 
Republiki Białorusi 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie 
wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami 
dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (1), 
w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (UE) 2015/936 ustanowiono ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókien
niczych pochodzących z niektórych państw trzecich; ilości objęte tymi ograniczeniami mają być rozdzielone 
według kolejności zgłoszeń. 

(2)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/354 (2) uchylono autonomiczne kontyngenty 
przywozowe na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi. 

(3)  Przepisy dotyczące zarządzania kontyngentami ilościowymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/2148 (3) stały się nieaktualne w odniesieniu do wyrobów włókienniczych i odzieżowych 
pochodzących z Republiki Białorusi. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych 
ustanowionego na mocy art. 30 rozporządzenia (UE) 2015/936, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2148 skreśla się tabelę dotyczącą Republiki Białorusi. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

13.6.2017 L 149/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 160 z 25.6.2015, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/354 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/936 

w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami 
dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (Dz.U. L 57 
z 3.3.2017, s. 31). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2148 z dnia 7 grudnia 2016 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla 
kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2017 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/936 (Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 32). 
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