
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 

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. 177,

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. 3 lit. c) i e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 (3) uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na produkty rolne, w tym wykazu produktów obję
tych wymogiem przedstawiania pozwoleń na przywóz i wywóz.

(2) Art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 w związku z jego załącznikiem część II 
pkt A przewiduje 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.

(3) Wywóz można obecnie skutecznie monitorować przy pomocy innych środków. Aby uprościć obowiązujące prze
pisy i zmniejszyć obciążenie administracyjne państw członkowskich i przedsiębiorców, należy znieść wymóg stoso
wania systemu pozwoleń na wywóz ryżu łuskanego (brązowego) i ryżu częściowo lub całkowicie bielonego, nawet 
polerowanego lub glazurowanego.

(4) W trosce o jasność należy ustanowić przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz wciąż ważnych w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia a wydanych na ryż łuskany (brązowy) oraz ryż półbielony lub całkowicie bielony, nawet 
polerowany lub glazurowany, w odniesieniu do którego niniejsze rozporządzenie znosi obowiązek posiadania 
pozwolenia na wywóz.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1237

W części II załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1237 uchyla się pkt A.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
(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).
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Artykuł 2

Przepisy przejściowe

Na wniosek tytularnego posiadacza zabezpieczenie wniesione w odniesieniu do pozwolenia na wywóz ryżu łuskanego 
(brązowego) oraz ryżu półbielonego lub całkowicie bielonego, nawet polerowanego lub glazurowanego, zostaje zwolnione, 
jeżeli spełnione są oba warunki:

a) w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozwolenie to było wciąż ważne;

b) w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozwolenie wykorzystano tylko częściowo lub wcale.

Artykuł 3

Wejście w życie

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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