
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1550 

z dnia 14 lipca 2017 r. 

dodające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 
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 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 z dnia 8 czerwca 2016 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 jego art. 4 ust. 3 oraz art. 22, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (UE) 2016/1076 dotyczy stosowania zasad dostępu do rynku w odniesieniu do produktów 
pochodzących z tych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”), które zawarły umowy ustanawiające lub 
prowadzące do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym („UPG”) z UE. 

(2)  Od dnia 10 października 2016 r. stosowana jest tymczasowo Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony („UPG UE– 
SADC”). 

(3)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 22 rozporządzenia (UE) 
2016/1076 w celu dodania do tego rozporządzenia załącznika określającego system dostępu do rynku mający 
zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej produktów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, o ile 
właściwe postanowienia handlowe umowy o handlu, rozwoju i współpracy („TDCA”) zostały zastąpione przez 
właściwe postanowienia handlowe UPG UE–SADC, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do rozporządzenia (UE) 2016/1076 dodaje się załącznik V określający system dostępu do rynku mający zastosowanie 
do przywozu do UE produktów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, określony w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 14 lipca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 185 z 8.7.2016, s. 1. 



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK V 

CŁA UE NA PRODUKTY POCHODZĄCE Z REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

Produkty pochodzące z Republiki Południowej Afryki są przywożone do UE zgodnie z zasadami dotyczącymi do tego 
kraju określonymi w załączniku I do umowy o partnerstwie gospodarczym z państwami Południowoafrykańskiej 
Wspólnoty Rozwoju, jak określono w art. 24 ust. 2 tej umowy. 

Art. 9–20 niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do Republiki Południowej Afryki.”   
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