
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1466 

z dnia 6 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 w odniesieniu do kwoty zabezpieczenia 
i okresu ważności pozwoleń na wywóz ryżu 

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. 178 i art. 223 ust. 3 lit. a), b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 (2) ustanowiono zasady stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz.

(2) Obowiązek posiadania pozwolenia na wywóz „ryżu łuskanego (brązowego)” objętego kodem CN 1006 20 i „ryżu 
częściowo lub całkowicie bielonego, nawet polerowanego lub glazurowanego” objętego kodem CN 1006 30 został 
zniesiony rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1237 (3) zmienionym rozporządzeniem delegowa
nym (UE) 2021/1467 (4).

(3) Konieczne jest zatem uchylenie przepisów wykonawczych dotyczących kwoty zabezpieczenia i okresu ważności 
tych pozwoleń na wywóz, jak również związanego z nimi wymogu powiadamiania.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1239 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 19a lit. b);

2) w załączniku II uchyla się część II pkt A.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parla

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, 
s. 44).

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporzą
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń 
złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) 
nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, 
(WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 1).

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1467 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 
w odniesieniu do obowiązku posiadania pozwolenia na wywóz ryżu (zob. s. 18 niniejszego Dziennika Urzędowego).
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Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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