
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/94 

z dnia 22 stycznia 2020 r 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078 w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy i wprowadzające odstępstwo od tego 

rozporządzenia wykonawczego na rok kontyngentowy 2020 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawia-
jące wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 akapit pierwszy lit. a) i b), a także 
mając na uwadze, co następuje: 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Rady (UE) 2019/2145 (2) Rada zatwierdziła, w imieniu Unii Europejskiej, Umowę w formie wymiany listów 
między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającą preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetwo
rów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspól
notą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony („umowa”). 

(2) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2078 (3) przewidziano otwarcie unijnych kontyngentów tary
fowych na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalono zarządzanie tymi kontyngentami. 

(3) Zgodnie z umową Unia ma zwiększyć o 50 000 ton kontyngent taryfowy na mięso i jadalne podroby z drobiu, 
świeże, schłodzone lub zamrożone oraz pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso z indyków i z ptactwa 
z gatunku Gallus domesticus, objęte numerem porządkowym 09.4273, określonym w rozporządzeniu wykonawczym 
(UE) 2015/2078. 

(4) Należy zatem zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078 w celu uwzględnienia ilości objętych kontyn
gentem taryfowym, które mają zostać udostępnione zgodnie z umową. 

(5) Umowa ta wejdzie w życie dnia 1 lutego 2020 r. W związku z tym w odniesieniu do roku kontyngentowego 2020 
dodatkowe ilości produktów z mięsa drobiowego objęte kontyngentami taryfowymi, które mają zostać udostęp-
nione zgodnie z umową, należy obliczać proporcjonalnie, z uwzględnieniem daty wejścia w życie umowy. Od 
okresu obowiązywania kontyngentów rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2021 r. należy udostępnić pełne roczne 
ilości produktów z mięsa drobiowego przewidziane w umowie. 

(6) Dodatkową ilość w ramach kontyngentu na produkty z mięsa drobiowego, przyznaną Ukrainie na podstawie 
umowy, należy udostępnić od dnia 1 lutego 2020 r., będącego dniem wejścia w życie umowy. Zgodnie z art. 2 roz-
porządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 kontyngentem na produkty z mięsa drobiowego przydzielonym 
Ukrainie zarządza się w rozliczeniu kwartalnym. 

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2019/2145 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między 

Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego 
przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 41). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2078 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przy-
wóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 302 z 19.11.2015, s. 63). 
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(7) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 wnioski o przyznanie uprawnień do przy
wozu składa się przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy kwartał. W związku z tym w odniesie
niu do podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2020 r. okres składania wniosków wygaśnie przed dniem 
wejścia w życie umowy. Należy zatem wprowadzić dodatkowy okres składania wniosków o przyznanie uprawnień 
do przywozu odpowiadających dodatkowej ilości w ramach kontyngentu przyznanej na podstawie umowy na okres 
od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2020 r., obejmujący pierwsze siedem dni lutego 2020 r. 

(8) Art. 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 stanowi, że ubiegający się o uprawnienia do przywozu 
– w chwili składania pierwszego wniosku o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczącego danego roku kontyn
gentowego – muszą przedłożyć dowody, że ilość produktów drobiowych objętych kodami CN 0207, 0210 99 39, 
1602 31, 1602 32 lub 1602 39 21 („ilość referencyjna”) została przez nich przywieziona zgodnie z odpowiednimi 
przepisami celnymi; dowody te mają odnosić się do okresu 12 miesięcy kończącego się na miesiąc przed złożeniem 
przez nich pierwszego wniosku. W dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia takie dowody wcześniejszego 
przywozu mogłyby już zostać złożone przez wnioskodawców, którzy w grudniu 2019 r. złożyli wnioski o przyzna
nie uprawnień do przywozu dotyczące jednej czwartej pierwotnej ilości 19 200 ton udostępnionej w grudniu 
2019 r. Jednak roczna ilość przewidziana w umowie na rok kontyngentowy 2020 wynosi 65 033 ton. W związku 
z tym istnieje ryzyko, że dowody wcześniejszego przywozu złożone przez wnioskodawców ubiegających się 
o uprawnienia do przywozu w grudniu 2019 r. nie uwzględniają zwiększenia ilości objętych kontyngentem przewi
dzianych w umowie. Należy zatem zapewnić, w odniesieniu do tych wnioskodawców, którzy przedłożyli dowody 
wcześniejszego przywozu w grudniu 2019 r., dodatkowy okres na przedstawienie dodatkowych dowodów wcześ
niejszego przywozu. 

(9) W art. 3 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 określono, że całkowita ilość, na jaką wnioskodawca 
może złożyć wniosek o przyznanie uprawnień do przywozu w jednym z podokresów, o których mowa w art. 2, 
wynosi maksymalnie 25 % jego ilości referencyjnej. W celu zastosowania spójnych ram do dodatkowego okresu 
składania wniosków wprowadzonego niniejszym rozporządzeniem taki limit powinien również mieć zastosowanie 
do dodatkowego okresu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu odpowiadającego dodatkowej 
ilości w ramach kontyngentu przyznanej na podstawie umowy na okres od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2020 r. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078. 

(11) Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia wejścia w życie umowy. Niniejsze rozporządzenie powinno 
zatem wejść w życie w trybie pilnym. 

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2078 

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Odstępstwa od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 w odniesieniu do roku kontyngentowego 2020 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 w odniesieniu do kontyngentu 
objętego numerem porządkowym 09.4273 określonego w załączniku I do powyższego rozporządzenia wykonawczego, 
zmienionym art. 1 niniejszego rozporządzenia, dodatkową ilość 8 333 ton udostępnia się na okres od dnia 1 lutego do 
dnia 31 marca 2020 r. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 w odniesieniu do kontyn
gentu objętego numerem porządkowym 09.4273 określonego w załączniku I do powyższego rozporządzenia wykona
wczego, zmienionym art. 1 niniejszego rozporządzenia, na okres od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2020 r., wnioski 
o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczące dodatkowej ilości, o której mowa w ust. 1, składa się przez pierwszych 
siedem dni lutego 2020 r. 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078 wnioskodawcy, którzy zło
żyli wniosek o przyznanie uprawnień do przywozu w grudniu 2019 r., mogą przedstawić dodatkowe dowody dotyczące 
ilości produktów drobiowych objętych kodami CN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 lub 1602 39 21, które zostały 
przywiezione przez nich lub w ich imieniu zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi, w okresie od dnia 1 listopada 
2018 r. do dnia 31 października 2019 r. włącznie. Takie dodatkowe dowody wcześniejszego przywozu należy przedłożyć 
w ciągu pierwszych siedmiu dni lutego 2020 r. 
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Artykuł 3 

Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w lutym 2020 r. 

Całkowita ilość produktów, na jaką wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie uprawnień do przywozu w lutym 
2020 r. na podstawie art. 2 ust. 2, nie może przekraczać 25 % jego ilości referencyjnej. Dla wnioskodawców, którzy przed
stawili dodatkowe dowody zgodnie z art. 2 ust. 3, ilość referencyjna jest ustalana z uwzględnieniem tych dodatkowych 
dowodów. 

Artykuł 4 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2020 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2020 r  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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ZAŁĄCZNIK 

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma 
jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego zos
tała określona przy wykorzystaniu kodów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody „ex” CN, system preferencyjny jest 
ustalany poprzez łączne zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu.                                                              

Nr 
porządkowy Kody CN Opis Okres przywozu Ilość w tonach 

(masa netto) 
Obowiązujące cło 

(EUR/tonę) 

09.4273 0207 11 30 
0207 11 90 
0207 12 
0207 13 10 
0207 13 20 
0207 13 30 
0207 13 50 
0207 13 60 
0207 13 70 
0207 13 99 
0207 14 10 
0207 14 20 
0207 14 30 
0207 14 50 
0207 14 60 
0207 14 70 
0207 14 99 
0207 24 
0207 25 
0207 26 10 
0207 26 20 
0207 26 30 
0207 26 50 
0207 26 60 
0207 26 70 
0207 26 80 
0207 26 99 
0207 27 10 
0207 27 20 
0207 27 30 
0207 27 50 
0207 27 60 
0207 27 70 
0207 27 80 
0207 27 99 
0207 41 30 
0207 41 80 
0207 42 
0207 44 10 
0207 44 21 
0207 44 31 
0207 44 41 
0207 44 51 
0207 44 61 
0207 44 71 
0207 44 81 
0207 44 99 
0207 45 10 
0207 45 21 
0207 45 31 
0207 45 41 
0207 45 51 
0207 45 61 
0207 45 81 
0207 45 99 

Mięso i jadalne podro
by z drobiu, świeże, 
schłodzone lub za
mrożone; pozostałe 

przetworzone lub 
konserwowane mięso 
z indyków i z ptactwa 
z gatunku Gallus do

mesticus 

Rok 2020 
Od 2021 r. 

65 033 
70 000 

0 
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Nr 
porządkowy Kody CN Opis Okres przywozu Ilość w tonach 

(masa netto) 
Obowiązujące cło 

(EUR/tonę) 

0207 51 10 
0207 51 90 
0207 52 90 
0207 54 10 
0207 54 21 
0207 54 31 
0207 54 41 
0207 54 51 
0207 54 61 
0207 54 71 
0207 54 81 
0207 54 99 
0207 55 10 
0207 55 21 
0207 55 31 
0207 55 41 
0207 55 51 
0207 55 61 
0207 55 81 
0207 55 99 
0207 60 05 
0207 60 10 
ex-020760 21  (1) 
0207 60 31 
0207 60 41 
0207 60 51 
0207 60 61 
0207 60 81 
0207 60 99 
0210 99 39 
1602 31 
1602 32 
1602 39 21 

09.4274 0207 12 Mięso i jadalne podro
by z drobiu, niecięte na 

kawałki, zamrożone  

20 000 0 

(1) Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z perliczek.   
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