
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/734 

z dnia 5 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 w sprawie szczególnych uzgodnień 
dotyczących mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia 

na wywóz 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspól
nych reguł wywozu (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 stycznia 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/111 (2) poddające wywóz 
szczepionek przeciwko COVID-19 oraz substancji czynnych, w tym macierzystych i roboczych banków komórek 
wykorzystywanych do produkcji takich szczepionek, wymogowi uzyskania pozwolenia na wywóz na podstawie 
art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479. Po upływie sześciu tygodni od daty wejścia w życie tych środków Komisja 
przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/442 (3) poddające wywóz tych samych produktów wymogowi 
uzyskania pozwolenia na wywóz do dnia 30 czerwca 2021 r. na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2015/479.

(2) W dniu 24 marca 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 (4) wprowadzające, jako 
dodatkowy element do rozpatrzenia przy udzielaniu pozwolenia na wywóz, konieczność uwzględnienia czy takie 
pozwolenie nie zagraża bezpieczeństwu dostaw towarów objętych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 
2021/442 w Unii. Na mocy tego samego rozporządzenia tymczasowo zawieszono zwolnienie niektórych państw 
przeznaczenia z zakresu stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/442.

(3) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 zostało przyjęte na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479 
i ma zastosowanie przez okres nieprzekraczający sześciu tygodni.

(4) Pomimo przyspieszenia realizacji programów szczepień w Unii pandemia wciąż stanowi poważny problem, 
a warunki opisane w motywach rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/521 nadal utrzymują się.

(5) Szczególne uzgodnienia wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/521 powinny zatem nadal obo
wiązywać do dnia 30 czerwca 2021 r.

(6) Islandia, Liechtenstein i Norwegia (państwa EOG-EFTA) uczestniczą w unijnym rynku wewnętrznym zgodnie z Poro
zumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Większość wywozu do państw EOG-EFTA jest reprezentowana 
przez szczepionkę zakupioną przez państwo członkowskie na podstawie zawartej przez Unię umowy zakupu 
z wyprzedzeniem, która to szczepionka jest odsprzedawana tym państwom. Na podstawie informacji zgromadzo
nych w związku ze stosowaniem rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/521 nic nie wskazuje na to, że wywóz 
jest kierowany przez państwa EOG-EFTA do innych państw nieobjętych zwolnieniem z mechanizmu udzielania 
pozwoleń na wywóz na podstawie art. 1 ust. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/442. W związku z tym 
dalsze zawieszenie zwolnienia z tego mechanizmu w odniesieniu do wywozu do państw EOG-EFTA nie jest 
konieczne.

(7) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 powinno zostać odpowiednio zmienione, a zmiana ta powinna być 
stosowana niezwłocznie.

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 34.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/111 z dnia 29 stycznia 2021 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od 

wydania pozwolenia na wywóz (Dz.U. L 31 I z 30.1.2021, s. 1).
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/442 z dnia 11 marca 2021 r. poddające wywóz niektórych produktów wymogowi 

uzyskania pozwolenia na wywóz (Dz.U. L 85 z 12.3.2021, s. 190).
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/521 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie szczególnych uzgodnień dotyczących 

mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz (Dz.U. L 104 z 25.3.2021, s. 52).
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(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 3 
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/479,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/521 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zawieszenie to nie ma jednak zastosowania do następujących krajów i terytoriów:

— Andora,

— Wyspy Owcze,

— Islandia,

— Liechtenstein,

— Norwegia,

— San Marino,

— Watykan,

— kraje i terytoria zamorskie wymienione w załączniku II do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— Büsingen,

— Helgoland,

— Livigno,

— Ceuta i Melilla.”;

2) art. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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