
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1406 

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

ustanawiające odstępstwo od przepisów dotyczących dowodu pochodzenia przewidzianych 
w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/761 i mających zastosowanie do niektórych 
kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego oraz zmieniające rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2020/761 w odniesieniu do ilości sera dostępnej w ramach pozwoleń na wywóz 

do Stanów Zjednoczonych 

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 i art. 223 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczegól
ności jego art. 66 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawia
jące zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządze
nia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (3), w szczególności jego art. 9, akapit pierwszy, lit. a)–d), oraz art. 16 
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/761 (4) ustanowiono zasady administrowania kontyngentami 
taryfowymi na przywóz i wywóz produktów rolnych, zarządzanymi przy wykorzystaniu systemu pozwoleń na 
przywóz i wywóz, oraz określono przepisy szczegółowe.

(2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/760 (5) zmieniono załącznik XII do rozporządzenia wykona
wczego (UE) 2020/761 w zakresie przepisów mających zastosowanie do kontyngentów taryfowych o numerach 
porządkowych 09.4410, 09.4411 i 09.4420 (mięso drobiowe). Nowe przepisy wymagają, by podmioty przedsta
wiły dowód pochodzenia towarów do celów dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 57, 58 i 59 rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/2447 (6).

(3) Wymóg ten stosuje się od dnia 1 czerwca 2021 r., tj. od daty rozpoczęcia pierwszego okresu składania wniosków 
o pozwolenie po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/760.

(4) Ze względu na trudności napotykane przez organy państw trzecich przy wydawaniu świadectwa pochodzenia zgod
nie z nowymi przepisami, niektóre podmioty nie mogły przedłożyć wymaganych dokumentów organom celnym, 
a towary nie mogły zostać dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej.

(5) Aby zapewnić sprawny przepływ towarów na poziomie organów celnych, należy na pewien okres ustanowić 
odstępstwo od nowych przepisów, w przypadku gdy państwa trzecie lub podmioty nie są w stanie przedstawić 
dowodu pochodzenia towarów zgodnie z art. 57, 58 i 59 rozporządzenia (UE) 2015/2447.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
(3) Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parla

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania 
kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 24).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 
i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń 
oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 (Dz.U. L 162 z 10.5.2021, s. 25).

(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania nie
których przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. 
L 343 z 29.12.2015, s. 558).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/4                                                                                                                                           27.8.2021  



(6) Odstępstwo to powinno obowiązywać od daty rozpoczęcia stosowania art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2021/760 zmieniającego załącznik XII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

(7) W części B1 załącznika XIV.5 (mleko i przetwory mleczne) do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 
określono kontyngenty wywozowe otwarte przez Stany Zjednoczone Ameryki, wskazując ilości, które podmioty 
unijne mogą wywozić do USA w ramach tych kontyngentów.

(8) W dniu 6 lipca 2021 r. Stany Zjednoczone opublikowały w rejestrze urzędowym Stanów Zjednoczonych (7) nowe 
ilości w ramach kontyngentów przywozowych na ser, dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Kró
lestwa z Unii Europejskiej. Należy zatem zmienić ilości w odniesieniu do kontyngentów taryfowych w części B1 
załącznika XIV.5 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 przed rozpoczęciem okresu składania wnio
sków w dniu 1 września 2021 r.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/761.

(10) Ze względu na pilną potrzebę wdrożenia odstępstwa od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 i zmiany 
tego rozporządzenia niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761

Na zasadzie odstępstwa od zasady dotyczącej dowodu pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu określonej w załącz
niku XII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych o numerach 
porządkowych 09.4410, 09.4411 i 09.4420 organy celne mogą zażądać wszelkich alternatywnych dowodów niezbędnych 
do udowodnienia pochodzenia produktów, jeżeli podmioty nie są w stanie przedstawić świadectwa pochodzenia, o którym 
mowa w art. 57, 58 i 59 rozporządzenia (UE) 2015/2447 w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 r.

Artykuł 2

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761

Tabelę zawartą w części B1 załącznika XIV.5 do rozporządzenia (UE) 2020/761 zastępuje się tabelą zawartą w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

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

Art. 1 stosuje się od dnia 1 czerwca 2021 r.

(7) https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-14344/modification-of-united-states-tariff-rate-quotas-and-the-harmonized- 
tariff-schedule
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK 

„Identyfikacja grupy według dodatkowych uwag w rozdziale 4 
Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów 

Zjednoczonych Ameryki

Numer identyfikacyjny 
kontyngentu Roczna dostępna ilość

Numer grupy Opis grupy kg

(1) (2) (3) (4)

16 Not specifically provided for 
(NSPF) (Ser bez cech 
szczególnych (NSPF))

16-Tokyo (16-Tokio) 835 712

16-Uruguay (16-Urugwaj) 3 168 597

17 Blue Mould (Ser pleśniowy) 17-Uruguay (17-Urugwaj) 347 095

18 Cheddar (Cheddar) 18-Uruguay (18-Urugwaj) 333 480

20 Edam/Gouda  
(Edam/Gouda)

20-Uruguay (20-Urugwaj) 1 100 000

21 Italian type (Ser typu 
włoskiego)

21-Uruguay (21-Urugwaj) 2 025 000

22 Swiss or Emmenthaler 
cheese other than with eye 
formation (Ser szwajcarski 
lub Ementaler bez dziur)

22-Tokyo (22-Tokio) 393 006

22-Uruguay (22-Urugwaj) 380 000

25 Swiss or Emmenthaler 
cheese with eye formation 
(Ser szwajcarski lub 
Ementaler z dziurami)

25-Tokyo (25-Tokio) 4 003 172

25-Uruguay (25-Urugwaj) 2 420 000”
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