
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/606
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające załącznik I, załączniki IV–XIII i załącznik XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2021/405 w odniesieniu do wpisów dotyczących Białorusi i Zjednoczonego Królestwa oraz 
terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspy Man i Jersey w wykazach państw 
trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt 

i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kon
troli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmie
niające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) 
nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE 
i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję 
Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 127 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do 
warunków wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
z państw trzecich lub ich regionów w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi wymogami ustanowionymi 
w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2017/625, lub z wymogami uznawanymi za co najmniej równoważne. Warunki te obejmują identyfikację zwierząt 
i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które można wprowadzać do Unii wyłącznie z państw trzecich 
lub regionów wymienionych w wykazie zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 (3), (WE) nr 119/2009 (4), (UE) nr 206/2010 (5) i (UE) nr 605/2010 (6), które 
zostają uchylone z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (7), oraz rozporzą
dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 (8), które zostaje uchylone z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzeniem 

(1) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów prze
znaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, 
z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty
czących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przy
wozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików 
utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 39 
z 10.2.2009, s. 12).

(5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, 
upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świa
dectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia 
publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów 
mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1).

(7) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, mate
riału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu 
(Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, 
z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 31).
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wykonawczym Komisji (UE) 2021/405 (9), ustanawiają wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone 
jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405, które stosuje 
się od dnia 21 kwietnia 2021 r., zastępuje wykazy dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności zawarte 
w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 798/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010 i (UE) nr 605/2010, a także w roz
porządzeniu wykonawczym (UE) 2019/626.

(3) Białoruś jest wymieniona w wykazie państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów 
rybołówstwa innych niż małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie, określonym w załączniku II do rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) 2019/626, i posiada plan monitorowania pozostałości w odniesieniu do akwakultury 
zatwierdzony zgodnie z art. 1 decyzji Komisji 2011/163/UE (10). Istnieją zatem stosowne dowody i gwarancje 
w celu zagwarantowania, że Białoruś spełnia wymogi określone w art. 4 lit. a)–f) rozporządzenia delegowanego (UE) 
2019/625 w odniesieniu do wprowadzania do Unii produktów rybołówstwa, w tym produktów z akwakultury, 
innych niż małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie. Uwaga „Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warun
kach naturalnych” figurująca obecnie w odniesieniu do Białorusi w wykazie zawartym w załączniku IX do rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) 2021/405 powinna zostać usunięta, aby zezwolić na wprowadzanie do Unii produktów 
rybołówstwa z akwakultury pochodzących z tego państwa trzeciego.

(4) Rozporządzenia (WE) nr 798/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010 i (UE) nr 605/2010 oraz rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2019/626 zostały zmienione w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa 
oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspy Man i Jersey w wykazach państw trzecich lub ich 
regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spo
życia przez ludzi odpowiednio rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) 2020/2205 (11), (UE) 2020/2206
(12), (UE) 2020/2204 (13), (UE) 2020/2207 (14) i (UE) 2020/2209 (15).

(5) W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/405 w wykazach tych nie uwzględniono Zjednoczonego Królestwa 
ani terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspy Man i Jersey. Należy zatem zmienić wspomniane roz
porządzenie wykonawcze w celu uwzględnienia tych wpisów.

(6) Zjednoczone Królestwo przedstawiło stosowne dowody i gwarancje w celu zagwarantowania, że zwierzęta i towary 
dopuszczone do wprowadzenia do Unii ze Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej 
Guernsey, Wyspy Man i Jersey spełniają wymogi określone w art. 4 lit. a)–e) rozporządzenia delegowanego (UE) 
2019/625.

(9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regio
nów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 118).

(10) Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgod
nie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).

(11) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2205 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytorium zależnego Korony Brytyjskiej Guernsey 
w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których można wprowadzać do Unii przesyłki drobiu i produktów drobio
wych lub dokonywać tranzytu takich przesyłek przez Unię (Dz.U. L 438 z 28.12.2020, s. 11).

(12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2206 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) 
nr 119/2009 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w wykazie krajów trzecich lub ich części, z których 
dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mięsa dzikich zającowatych, niektórych rodzajów dzikich ssaków lądowych oraz 
królików utrzymywanych w warunkach fermowych (Dz.U. L 438 z 28.12.2020, s. 15).

(13) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2204 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki I oraz II do rozporządzenia 
(UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej 
w wykazach krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii niektórych zwierząt oraz świeżego 
mięsa (Dz.U. L 438 z 28.12.2020, s. 7).

(14) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2207 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) 
nr 605/2010 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie 
państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i pro
duktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 438 z 28.12.2020, s. 18).

(15) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2209 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki I, II oraz III do rozporządze
nia wykonawczego (UE) 2019/626 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów zależnych 
Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektó
rych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 438 z 28.12.2020, s. 24).
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(7) Art. 4 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625 stanowi, że istnienie, realizacja i zgłaszanie programu 
kontroli pozostałości zatwierdzonego w stosownych przypadkach przez Komisję jest dodatkowym warunkiem 
umieszczenia państw trzecich lub ich regionów w wykazie, o którym mowa w art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
(UE) 2017/625. Wykaz państw trzecich, których plany monitorowania pozostałości zostały zatwierdzone, jest 
określony w załączniku do decyzji 2011/163/UE, który został zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2020/2218 (16) w odniesieniu do zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez Zjedno
czone Królestwo oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspę Man i Jersey.

(8) Biorąc pod uwagę dowody i gwarancje przedstawione przez Zjednoczone Królestwo, to państwo trzecie oraz teryto
ria zależne Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspa Man i Jersey powinny zostać włączone do załącznika I, załączników 
IV–XIII i załącznika XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/405, bez uszczerbku dla stosowania prawa 
Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej zgodnie 
z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w związku 
z załącznikiem 2 do tego protokołu. Ponowna ocena zgodności z wymogami określonymi w art. 4 lit. a)–f) rozpo
rządzenia delegowanego (UE) 2019/625 nie jest konieczna.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I, załączniki IV–XIII i załącznik XVI do rozporządzenia wykona
wczego (UE) 2021/405.

(10) Ze względu na to, że rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze 
rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I, załącznikach IV–XIII i załączniku XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/405 wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(16) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2218 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2011/163/UE w odniesie
niu do zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo oraz terytoria zależne 
Korony Brytyjskiej (Dz.U. L 438 z 28.12.2020, s. 63).
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Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku I, załącznikach IV–XIII i załączniku XVI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/405 wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w załączniku I pomiędzy wpisami dotyczącymi Szwajcarii i Nowej Zelandii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

2) w załączniku IV pomiędzy wpisami dotyczącymi Szwajcarii i Japonii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

3) w załączniku V pomiędzy wpisami dotyczącymi Chin i Macedonii Północnej dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

4) w załączniku VI pomiędzy wpisami dotyczącymi Kanady i Grenlandii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;
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5) w załączniku VII pomiędzy wpisami dotyczącymi Chin i Grenlandii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone 
Królestwo (*)

A A A A A

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

6) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a) pomiędzy wpisami dotyczącymi Chile i Grenlandii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

GG Guernsey Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach 
naturalnych

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Euro

pejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlan
dii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odnie
sienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

b) pomiędzy wpisami dotyczącymi Grenlandii i Jamajki dodaje się wpis w brzmieniu:

„IM Wyspa Man

JE Jersey Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach 
naturalnych”

7) w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany:

a) wpis dotyczący Białorusi otrzymuje brzmienie:

„BY Białoruś”

b) pomiędzy wpisami dotyczącymi Gabonu i Grenady dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Euro

pejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlan
dii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odnie
sienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

c) pomiędzy wpisami dotyczącymi Gruzji i Ghany dodaje się wpis w brzmieniu:

„GG Guernsey Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach 
naturalnych”
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d) pomiędzy wpisami dotyczącymi Izraela i Indii dodaje się wpis w brzmieniu:

„IM Wyspa Man”

e) pomiędzy wpisami dotyczącymi Iranu i Jamajki dodaje się wpis w brzmieniu:

„JE Jersey Tylko ryby i owoce morza pozyskiwane w warunkach 
naturalnych”

8) w załączniku X pomiędzy wpisami dotyczącymi Szwajcarii i Japonii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

GG Guernsey

IM Wyspa Man

JE Jersey

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

9) w załączniku XI wprowadza się następujące zmiany:

a) pomiędzy wpisami dotyczącymi Egiptu i Ghany dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

GG Guernsey

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Euro

pejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlan
dii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odnie
sienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

b) pomiędzy wpisami dotyczącymi Indonezji i Indii dodaje się wpis w brzmieniu:

„IM Wyspa Man”

c) pomiędzy wpisami dotyczącymi Indii i Maroka dodaje się wpis w brzmieniu:

„JE Jersey”
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10) w załączniku XII wprowadza się następujące zmiany:

a) pomiędzy wpisami dotyczącymi Falklandów i Grenlandii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

GG Guernsey

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Euro

pejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlan
dii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odnie
sienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

b) pomiędzy wpisami dotyczącymi Izraela i Indii dodaje się wpis w brzmieniu:

„IM Wyspa Man”

c) pomiędzy wpisami dotyczącymi Indii i Japonii dodaje się wpis w brzmieniu:

„JE Jersey”

11) w załączniku XIII pomiędzy wpisami dotyczącymi Chin i Grenlandii dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*)

GG Guernsey

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”;

12) w załączniku XVI pomiędzy wpisami dotyczącymi Szwajcarii i Izraela dodaje się wpis w brzmieniu:

„GB Zjednoczone Królestwo (*) BPP, DOC, HEP BPP, DOC, HEP

GG Guernsey BPP BPP

_____________
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europej

skiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ 
Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do 
Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”.
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