
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/720 

z dnia 16 maja 2018 r. 

otwierające unijny kontyngent taryfowy na drób pochodzący z Islandii i określające sposób 
zarządzania tym kontyngentem 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawarto porozumienie w formie 
wymiany listów między Unią Europejską i Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami 
rolnymi („porozumienie”) (2). Porozumienie to zostało zatwierdzone w imieniu Unii decyzją Rady (UE) 
2017/1913 (3). 

(2)  W załączniku V do tego porozumienia przewidziano otwarcie rocznego bezcłowego kontyngentu taryfowego 
w odniesieniu do przywozu do Unii drobiu pochodzącego z Islandii. 

(3)  Zgodnie z decyzją (UE) 2017/1913 porozumienie ma wejść w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca po dniu, 
w którym strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu wymaganych procedur wewnętrznych. Ostatniego 
powiadomienia dokonano w dniu 19 października 2017 r. Porozumienie ma zatem wejść w życie w dniu 1 maja 
2018 r. Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane od dnia wejścia w życie 
porozumienia. 

(4)  Porozumienie określa, że kontyngent taryfowy ma być stosowany w systemie rocznym i dlatego zarządzanie nim 
powinno opierać się na podstawie lat kalendarzowych. Zważywszy, że porozumienie ma zastosowanie od dnia 
1 maja 2018 r., roczne ilości na 2018 r. oraz następne lata powinny zostać ustalone zgodnie z załącznikiem V 
do porozumienia. 

(5)  Komisja powinna zarządzać kontyngentem taryfowym na podstawie chronologicznego porządku dat przyjęcia 
zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu zgodnie z zasadami zarządzania kontyngentami taryfowymi ustano
wionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (4). 

(6)  W porozumieniu przewidziano, że postanowienia określone w Protokole 3 do Umowy między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii, zmienionym decyzją nr 2/2005 Wspólnego Komitetu 
UE–Islandia (5), mają zastosowanie do produktów objętych kontyngentem taryfowym. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Unijny kontyngent taryfowy jest otwarty dla wskazanego w załączniku drobiu pochodzącego z Islandii. 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Dz.U. L 274 z 24.10.2017, s. 58. 
(3) Decyzja Rady (UE) 2017/1913 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią 

Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 274 z 24.10.2017, s. 57). 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 58). 

(5) Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu UE–Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji 
pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 131 z 18.5.2006, s. 1). 



Artykuł 2 

Kontyngentem taryfowym określonym w załączniku zarządza się zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2015/2447. 

Artykuł 3 

Aby kwalifikować się do skorzystania z kontyngentu taryfowego określonego w niniejszym rozporządzeniu, towary 
wymienione w załączniku muszą być zgodne odpowiednio z regułami pochodzenia i innymi postanowieniami 
określonymi w Protokole 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii, zmienionym 
decyzją nr 2/2005 Wspólnego Komitetu UE–Islandia. 

Artykuł 4 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2018 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Niezależnie od zasad interpretacji Nomenklatury scalonej, brzmienie opisu produktów uważa się jedynie za orientacyjne, 
a zakres preferencyjnego systemu jest określony w kontekście niniejszego załącznika przez pozycję HS wskazaną 
w drugiej kolumnie tabeli. 

Numer 
porządkowy Pozycja HS Opis produktów Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego 

(waga netto w tonach) 

Stawka celna dla 
kontyngentu 

(%) 

09.0830 0207 Drób Od 1.5.2018 do 31.12.2018: 

100 

Dla każdego roku kalendarzowego od 
1.1.2019: 

300 

0   
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