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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/604
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w zakresie przepisów proceduralnych
ułatwiających określanie w Unii preferencyjnego pochodzenia towarów oraz uchylające
rozporządzenia (EWG) nr 3510/80 i (WE) nr 209/2005
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 66 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (2) ustanowiono między innymi przepisy
proceduralne, o których mowa w art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 (zwanego dalej „kodeksem”),
dla ułatwienia określania w Unii preferencyjnego pochodzenia towarów.

(2)

Ostatnie zdanie art. 68 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 odnosi się obecnie do
odpowiedniego stosowania podsekcji 2–9 sekcji 2 tego rozporządzenia, odnoszących się do zasad pochodzenia
w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) Unii. Tylko jednak niektóre przepisy tych podsekcji są
odpowiednie w kontekście rejestracji eksporterów poza ramami systemu GSP Unii. Należy zatem ściśle określić te
przepisy. Ponieważ zobowiązanie Komisji do przekazywania krajom trzecim, z którym Unia zawarła
preferencyjne porozumienia, adresów organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację dowodu pochodzenia
sporządzonego przez zarejestrowanego eksportera wynika również z postanowień danego porozumienia,
zobowiązanie to nie powinno być sformułowane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447. Przepis
przejściowy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, tymczasowo zezwalający eksporterowi, który nie
został zarejestrowany, ale jest upoważnionym eksporterem w Unii, na sporządzanie dowodu pochodzenia, stracił
aktualność i powinien zostać zniesiony. W celu uproszczenia przepisów i zapewnienia spójności porozumień
preferencyjnych małe przesyłki nieprzywożone w celach handlowych powinny być wyłączone z obowiązku
przedstawiania dowodu pochodzenia, o ile takie wyłączenie jest dopuszczalne, ale nie jest bezpośrednio
określone w porozumieniu preferencyjnym. Biorąc pod uwagę, że istnieją inne sposoby identyfikacji eksportera,
a podpis nie nadaje w Unii dowodowi pochodzenia statusu prawnego, od eksporterów nie należy wymagać
podpisywania dowodów pochodzenia, o ile jest to dopuszczalne, ale nie jest bezpośrednio określone
w porozumieniu preferencyjnym.

(3)

Przepisy art. 69 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 dotyczące zastąpienia dowodów preferencyjnego
pochodzenia wystawionych lub sporządzonych poza ramami systemu GSP Unii powinny mieć szersze
zastosowanie do dowodów pochodzenia. Ponadto należy doprecyzować formę, w jakiej można wystawić lub
sporządzić zastępczy dowód pochodzenia.

(4)

Należy ustanowić przepisy w celu ułatwienia określania w Unii preferencyjnego pochodzenia produktów przetwo
rzonych uzyskanych z towarów posiadających status preferencyjnego pochodzenia. Ponieważ przepisy te mają na
celu ochronę zainteresowanych podmiotów gospodarczych przed niepożądanymi i niezamierzonymi skutkami
połączenia w kodeksie procedury przetwarzania pod kontrolą celną z procedurą uszlachetniania czynnego,
powinny one obowiązywać z mocą wsteczną od dnia stosowania kodeksu.

(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
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(5)

Art. 80 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 powinien zawierać odniesienie do nowego
załącznika 22-06 A zawierającego formularz wniosku, który mają stosować eksporterzy z państw członkowskich
do rejestracji w systemie REX; załącznik 22-06 będzie tym samym służył tylko do rejestracji eksporterów
w krajach korzystających z GSP. Należy zatem umieścić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 nowy
załącznik 22-06 A i odpowiednio zmienić załącznik 22-06. W związku z wprowadzeniem załącznika 22-06 A
należy również odpowiednio zmienić art. 82, 83 i 86 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447. Biorąc
pod uwagę, że istnieją inne sposoby identyfikacji eksportera, a podpis nie nadaje w Unii dokumentowi statusu
prawnego, od eksporterów nie należy wymagać podpisywania oświadczeń o pochodzeniu, o których mowa
w art. 92 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447. Ustępy 1, 2 i 3 tego artykułu powinny stosować się
odpowiednio do oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych przez eksporterów w Unii nie tylko do celów
kumulacji dwustronnej, o której mowa w art. 53 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (1), ale
również do celów deklarowania pochodzenia towarów wywożonych do kraju korzystającego z systemów GSP
Norwegii, Szwajcarii lub Turcji na potrzeby kumulacji z materiałami pochodzącymi z Unii. Należy zatem
odpowiednio zmienić art. 92 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(6)

Załącznik 22-07 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 powinien zostać zmieniony w celu
określenia symbolu, który powinien wskazać eksporter, jeżeli oświadczenie o pochodzeniu odnosi się do
produktów pochodzących z Ceuty i Melilli. Zmiana powinna również uwzględniać ciążący na eksporterze wymóg
wskazania pochodzenia za pomocą symbolu „EU”, jeżeli oświadczenie o pochodzeniu odnosi się do produktów
pochodzących z Unii.

(7)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3510/80 (2) straciło aktualność z uwagi na to, że przepisy tego rozporządzenia
zostały zastąpione przepisami rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 oraz rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2015/2447. Należy w związku z tym uchylić to rozporządzenie, mając na względzie
pewność i przejrzystość prawa.

(8)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 209/2005 (3) przyznano odstępstwa od wprowadzonego rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1541/98 (4) obowiązku przedstawiania dowodów pochodzenia wyrobów włókienniczych objętych
sekcją XI Nomenklatury scalonej. Rozporządzenie (WE) nr 1541/98 uchylono rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 955/2011 (5). Rozporządzenie (WE) nr 209/2005 tym samym straciło aktualność
i należy je uchylić, mając na względzie pewność i przejrzystość prawa.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 68 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 i 91 niniejszego rozporządzenia.”;
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).
2
( ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3510/80 z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie definicji pojęcia produktów pochodzących do celów
stosowania preferencji taryfowych przyznanych przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą w odniesieniu do niektórych produktów
z krajów rozwijających się (Dz.U. L 368 z 31.12.1980, s. 1).
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód
pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie (Dz.U. L 34 z 8.2.2005, s. 6).
(4) Rozporządzenie Rady (WE) NR 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych
objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia
takiego dowodu (Dz.U. L 202 z 18.7.1998, s. 11).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 955/2011 z dnia 14 września 2011 r. uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury scalonej i dopusz
czonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniające rozporzą
dzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich
(Dz.U. L 259 z 4.10.2011, s. 5).
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b) w ust. 2 zdanie pierwsze – wyrazy „art. 10 i 15” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 1 i art. 15”;
c) skreśla się ust. 3 i 5;
d) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6.
W przypadku gdy preferencyjne porozumienie umożliwia Unii zwolnienie z wymogu przedstawiania
dowodu pochodzenia produktów pochodzących, zwolnienie to stosuje się zgodnie z warunkami określonymi
w art. 103, o ile warunki te nie są przewidziane w odnośnym porozumieniu preferencyjnym.
7.
W przypadku gdy preferencyjne porozumienie umożliwia Unii zniesienie wymogu podpisania dowodu
pochodzenia przez eksportera, nie wymaga się takiego podpisu.”;
2) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 69
Zastąpienie dowodów pochodzenia wystawionych lub sporządzonych poza ramami ogólnego systemu
preferencji taryfowych (GSP) Unii
(art. 64 ust. 1 kodeksu)
1.
Jeśli produkty pochodzące objęte dowodem pochodzenia wystawionym lub sporządzonym uprzednio do
celów preferencyjnego środka taryfowego, o którym mowa w art. 56 ust. 2 lit. d) lub e) kodeksu, innego niż system
GSP Unii, nie zostały jeszcze zwolnione do obrotu i znajdują się pod kontrolą urzędu celnego w Unii, pierwotny
dowód pochodzenia może zostać zastąpiony jednym lub większą liczbą zastępczych dowodów pochodzenia do
celów wysłania wszystkich lub części tych produktów do innego miejsca przeznaczenia w Unii.
2.
Zastępczy dowód pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać wystawiony dla któregokolwiek
z poniższych podmiotów lub sporządzony przezeń z zachowaniem tej samej formy co pierwotny dowód
pochodzenia lub w formie zastępczego oświadczenia o pochodzeniu, sporządzonego, z uwzględnieniem
niezbędnych zmian, zgodnie z art. 101 oraz załącznikiem 22-20:
a) eksporter upoważniony lub zarejestrowany w Unii, ponownie wysyłający towary;
b) ponowny nadawca towarów w Unii, jeśli całkowita wartość produktów pochodzących w pierwotnej przesyłce,
która ma zostać podzielona, nie przekracza obowiązującego progu wartości;
c) ponowny nadawca towarów w Unii, jeśli całkowita wartość produktów pochodzących w pierwotnej przesyłce,
która ma zostać podzielona, przekracza obowiązujący próg wartości, a ponowny nadawca załącza do
zastępczego dowodu pochodzenia kopię pierwotnego dowodu pochodzenia.
Jeśli zastąpienie pierwotnego dowodu pochodzenia nie jest możliwe zgodnie z akapitem pierwszym, zastępczy
dowód pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, może wystawić, w formie świadectwa przewozowego EUR1, urząd
celny, pod którego kontrolą znajdują się towary.
3.
Jeśli zastępczym dowodem pochodzenia jest świadectwo przewozowe EUR1, poświadczenie dokonane przez
urząd celny wystawiający zastępcze świadectwo przewozowe EUR1 umieszcza się w polu 11 świadectwa. Dane
szczegółowe w polu 4 świadectwa dotyczące kraju pochodzenia muszą być identyczne z danymi szczegółowymi
znajdującymi się w pierwotnym dowodzie pochodzenia. W polu 12 ponowny nadawca składa podpis. Ponowny
nadawca składający podpis w polu 12 w dobrej wierze nie jest odpowiedzialny za prawidłowość danych wprowa
dzonych w pierwotnym dowodzie pochodzenia.
Urząd celny, do którego wnioskuje się o wydanie zastępczego świadectwa przewozowego EUR1, odnotowuje na
pierwotnym dowodzie pochodzenia lub w załączniku do niego masę, ilość, rodzaj wysyłanych produktów i ich kraj
przeznaczenia oraz wpisuje numery seryjne odpowiedniego świadectwa zastępczego lub świadectw zastępczych.
Urząd celny przechowuje pierwotny dowód pochodzenia przez okres co najmniej trzech lat.”;
3) dodaje się art. 69a w brzmieniu:
„Artykuł 69a
Preferencyjne pochodzenie produktów przetworzonych uzyskanych z towarów posiadających status
preferencyjnego pochodzenia
(art. 64 ust. 1 kodeksu)
1.
W przypadku gdy towary nieunijne posiadające status preferencyjnego pochodzenia w ramach preferencyjnego
porozumienia między Unią a państwami trzecimi objęte są procedurą uszlachetniania czynnego, produkty
przetworzone uzyskane z tych towarów uznaje się przy dopuszczaniu ich do obrotu za mające ten sam status
preferencyjnego pochodzenia jak towary, z których zostały uzyskane.
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Ustęp 1 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a) przetwarzanie obejmuje również towary nieunijne, inne niż te, o których mowa w ust. 1, w tym towary
posiadające status preferencyjnego pochodzenia w ramach innego preferencyjnego porozumienia;
b) przetworzone produkty zostały uzyskane z towarów ekwiwalentnych, o których mowa w art. 223 kodeksu;
c) organy celne zezwoliły na czasowy powrotny wywóz towarów w celu dalszego ich przetwarzania zgodnie
z art. 258 kodeksu.
3.
W przypadku zastosowania ust. 1 dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony dla towarów objętych
procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony dla produktów
przetworzonych.”;
4) art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściwe organy krajów korzystających po otrzymaniu kompletnego formularza wniosku, o którym mowa
w załączniku 22-06, przydzielają eksporterowi niezwłocznie numer zarejestrowanego eksportera i wprowadzają do
systemu REX numer zarejestrowanego eksportera, dane rejestracyjne i datę rozpoczęcia ważności rejestracji zgodnie
z art. 86 ust. 4.
Organy celne państw członkowskich po otrzymaniu kompletnego formularza wniosku, o którym mowa
w załączniku 22-06 A, przydzielają niezwłocznie numer zarejestrowanego eksportera eksporterowi lub,
w stosownych przypadkach, ponownemu nadawcy towarów i wprowadzają do systemu REX numer zarejestro
wanego eksportera, dane rejestracyjne i datę rozpoczęcia ważności rejestracji zgodnie z art. 86 ust. 4.
Właściwe organy kraju korzystającego lub organy celne państwa członkowskiego informują eksportera lub,
w stosownych przypadkach, ponownego nadawcę towarów o numerze zarejestrowanego eksportera przydzielonym
temu eksporterowi lub ponownemu nadawcy towarów oraz o dacie rozpoczęcia ważności rejestracji.”;
5) w art. 82 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
„7.
Komisja podaje następujące dane do wiadomości publicznej pod warunkiem uprzedniego wyrażenia
zgody przez eksportera poprzez złożenie podpisu w polu 6 formularza określonego w załączniku 22-06 lub,
w stosownych przypadkach, w załączniku 22-06 A:
a) nazwa zarejestrowanego eksportera, podana w polu 1 formularza określonego w załączniku 22-06 lub,
w stosownych przypadkach, w załączniku 22-06 A;
b) adres siedziby zarejestrowanego eksportera, podany w polu 1 formularza określonego w załączniku 22-06
lub, w stosownych przypadkach, w załączniku 22-06 A;
c) dane kontaktowe podane w polu 1 i polu 2 formularza określonego w załączniku 22-06 lub, w stosownych
przypadkach, w załączniku 22-06 A;
d) orientacyjny opis towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania, w tym orientacyjny wykaz
pozycji lub działów Systemu Zharmonizowanego, podany w polu 4 formularza określonego
w załączniku 22-06 lub, w stosownych przypadkach, w załączniku 22-06 A;
e) numer EORI zarejestrowanego eksportera podany w polu 1 formularza określonego w załączniku 22-06 A
lub numer identyfikacyjny przedsiębiorcy (TIN) zarejestrowanego eksportera podany w polu 1 formularza
określonego w załączniku 22-06;
f) informacja, czy dany zarejestrowany eksporter jest przedsiębiorcą czy producentem, zgodnie z informacją
podaną w polu 3 formularza określonego w załączniku 22-06 lub, w stosownych przypadkach,
w załączniku 22-06 A.
Odmowa złożenia podpisu w polu 6 nie stanowi podstawy do odmowy rejestracji eksportera.”;
b) w ust. 8 po lit. a) dodaje się lit. b) w poniższym brzmieniu oraz odpowiednio dostosowuje się oznaczenia
obecnych lit. b)–e):
„b) datę rejestracji zarejestrowanego eksportera;”;
6) w art. 83 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 po wyrazach „w załączniku 22-06” dodaje się wyrazy „lub, w stosownych przypadkach,
w załączniku 22-06 A”;
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b) w ust. 4 po wyrazach „w załączniku 22-06” dodaje się wyrazy „lub, w stosownych przypadkach,
w załączniku 22-06 A”;
7) w art. 86 ust. 2 wyrazy „w załączniku 22-06” zastępuje się wyrazami „w załączniku 22-06 A”;
8) w art. 92 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Od eksportera nie wymaga się złożenia podpisu na oświadczeniu o pochodzeniu.”;
b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do:

a) oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych w Unii dla celów kumulacji dwustronnej, o której mowa
w art. 53 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446;
b) oświadczeń o pochodzeniu towarów wywożonych do kraju korzystającego z systemu GSP Norwegii,
Szwajcarii lub Turcji do celów kumulacji z materiałami pochodzącymi z Unii.”;
9) załącznik 22-06 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
10) po załączniku 22-06 dodaje się załącznik 22-06 A w brzmieniu określonym w załączniku II do niniejszego
rozporządzenia;
11) w załączniku 22-07 przypis 5 otrzymuje brzmienie:
„(5) Wskazać kraj pochodzenia produktów. Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu odnosi się do produktów
pochodzących z Unii, eksporter musi wskazać pochodzenie za pomocą symbolu »EU«. Jeżeli oświadczenie
o pochodzeniu odnosi się w całości lub części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu
art. 112 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, eksporter musi wskazać pochodzenie za pomocą
symbolu »CM«.”.
Artykuł 2
Rozporządzenie (EWG) nr 3510/80 traci moc.
Artykuł 3
Rozporządzenie (WE) nr 209/2005 traci moc.
Artykuł 4
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Art. 1 pkt 3 stosuje się od dnia 1 maja 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK 22-06
WNIOSEK O NADANIE STATUSU ZAREJESTROWANEGO EKSPORTERA

do celów ogólnych systemów preferencji taryfowych Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii
i Turcji (1)

1. Imię i nazwisko/nazwa eksportera, dokładny adres, państwo, dane kontaktowe, numer TIN.

2. Dodatkowe szczegółowe dane kontaktowe, włącznie z numerem telefonu i faksu oraz adresem e-mail, je
śli istnieje (fakultatywne).

3. Określić, czy główną działalność stanowi produkcja czy handel.

4. Orientacyjny opis towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania, włącznie z wykazem
pozycji Systemu Zharmonizowanego (lub działów, jeżeli towary, którymi dokonuje się obrotu, są klasyfiko
wane do więcej niż 20 pozycji Systemu Zharmonizowanego).

5. Zobowiązanie składane przez eksportera
Niżej podpisany niniejszym:
— oświadcza, że powyższe informacje są prawidłowe;
— poświadcza, że żadna wcześniejsza rejestracja nie została cofnięta; w przeciwnym razie poświadcza, że
sytuacja, która doprowadziła do takiego cofnięcia, została uregulowana;
— zobowiązuje się do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu wyłącznie dla towarów kwalifikujących się
do preferencyjnego traktowania i spełniających reguły pochodzenia określone dla tych towarów w ogól
nym systemie preferencji;
— zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej handlowej ewidencji księgowej obejmującej wytwarza
nie/dostawy towarów objętych preferencyjnym traktowaniem i przechowywania jej przez okres co naj
mniej trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono oświadczenie o pochodzeniu;
— zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania właściwego organu o bieżących zmianach w jego da
nych rejestracyjnych, które miały miejsce od chwili uzyskania numeru zarejestrowanego eksportera;
— zobowiązuje się do współpracy z właściwym organem;
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— zgadza się na przeprowadzenie wszelkich kontroli prawidłowości złożonych oświadczeń o pochodzeniu,
włącznie z weryfikacją ewidencji księgowej oraz wizytami w jego siedzibie przeprowadzanymi przez
Komisję Europejską lub organy państw członkowskich, jak również organy Norwegii, Szwajcarii i Turcji;

— zobowiązuje się do złożenia wniosku o cofnięcie jego rejestracji w systemie, w przypadku gdy nie będzie
już spełniał warunków wywozu jakichkolwiek towarów w ramach systemu;

— zobowiązuje się do złożenia wniosku o cofnięcie jego rejestracji w systemie, w przypadku gdy nie zamie
rza dalej dokonywać wywozu takich towarów w ramach systemu.

Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej, imię i nazwisko oraz stanowisko (2)

6. Świadoma i szczegółowa uprzednia zgoda eksportera na publikację jego danych na ogólnodostępnej stro
nie internetowej

Niniejszym informuje się niżej podpisanego, że informacje podane w niniejszej deklaracji mogą być publiko
wane na ogólnodostępnych stronach internetowych. Niżej podpisany zgadza się na publikację tych informa
cji na ogólnodostępnej stronie internetowej. Niżej podpisany może cofnąć swoją zgodę na publikację tych in
formacji na ogólnodostępnej stronie internetowej, kierując wniosek do właściwych organów
odpowiedzialnych za rejestrację.

Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej, imię i nazwisko oraz stanowisko (2)

7. Pole wypełnia właściwy organ

Wnioskodawca jest zarejestrowany pod następującym numerem:

Numer zarejestrowanego eksportera:

Data rejestracji

Data, od której rejestracja jest ważna

Podpis i pieczęć (2)
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Nota informacyjna
dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych wprowadzonych do systemu
1.

Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera są prze
twarzane przez Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
Unii i o swobodnym przepływie takich danych. W przypadku gdy właściwe organy kraju korzystającego lub pań
stwa trzeciego wdrażającego dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fi
zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych przetwarzają dane
osobowe zawarte w niniejszym wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera, mają zastosowanie właś
ciwe przepisy krajowe wdrażające tę dyrektywę.

2.

Dane osobowe dotyczące wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera są przetwarzane do celów re
guł pochodzenia GSP Unii zgodnie ze stosownymi przepisami Unii. Podstawę prawną dla przetwarzania danych
osobowych w odniesieniu do wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera stanowią wspomniane
przepisy określające reguły pochodzenia GSP Unii.

3.

Administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania danych wprowadzonych do systemu zarejestrowanych
eksporterów (systemu REX) jest właściwy organ w kraju, w którym złożono wniosek.
Wykaz właściwych organów publikowany jest na stronie internetowej Komisji.

4.

Dostęp do wszystkich danych zawartych w niniejszym wniosku mają użytkownicy dysponujący identyfikatorem
użytkownika i hasłem w Komisji, we właściwych organach krajów korzystających oraz w organach celnych pań
stw członkowskich, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

5.

Dane dotyczące cofniętej rejestracji są przechowywane w systemie REX przez właściwe organy kraju korzystają
cego przez okres dziesięciu lat kalendarzowych. Bieg tego terminu rozpoczyna się z końcem roku, w którym
miało miejsce cofnięcie rejestracji.

6.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do tych danych, przetwarzanych w systemie REX, oraz w stosow
nych przypadkach prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania tych danych zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001 lub z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE. Wniosek o skorzystanie
z prawa dostępu, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych składa się do właściwych organów krajów ko
rzystających odpowiedzialnych za rejestrację, a następnie wniosek ten jest rozpatrywany przez te organy. W przy
padku gdy zarejestrowany eksporter złoży do Komisji wniosek w celu skorzystania z tego prawa, Komisja prze
kazuje taki wniosek do właściwych organów danego kraju korzystającego. Jeżeli zarejestrowany eksporter nie
zdoła dojść swoich praw u administratora danych, przedkłada on taki wniosek Komisji pełniącej funkcję admini
stratora danych. Komisja ma prawo poprawić, usunąć lub zablokować odnośne dane.

7.

Skargi można kierować do odpowiedniego krajowego organu ds. ochrony danych. Dane kontaktowe krajowych
organów ds. ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji
Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Skargi dotyczące przetwarzania danych przez Komisję Europejską należy kierować do Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych (EIOD) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) Niniejszy wniosek jest wspólny dla systemów GSP czterech podmiotów: Unii (UE), Norwegii, Szwajcarii i Turcji
(„podmioty”). Należy jednak pamiętać, że poszczególne systemy GSP tych podmiotów mogą różnić się od siebie pod
względem zakresu krajów i produktów. W związku z tym dana rejestracja będzie skuteczna wyłącznie do celów
wywozu w ramach systemu lub systemów GSP, które uznają kraj wnioskodawcy za kraj korzystający.
(2) Jeżeli wnioski o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera lub inne wymiany informacji pomiędzy zarejestro
wanymi eksporterami a właściwymi organami w krajach korzystających lub organami celnymi w państwach
członkowskich odbywają się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych, podpis i pieczęć, o których
mowa w polach 5, 6 i 7, zastępuje się uwierzytelnianiem elektronicznym.”
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ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK 22-06 A
WNIOSEK O NADANIE STATUSU ZAREJESTROWANEGO EKSPORTERA

do celów rejestracji eksporterów z państw członkowskich

1. Imię i nazwisko/nazwa eksportera, dokładny adres, państwo, dane kontaktowe, numer EORI.

2. Dodatkowe szczegółowe dane kontaktowe, włącznie z numerem telefonu i faksu oraz adresem e-mail, je
śli istnieje (fakultatywne).

3. Określić, czy główną działalność stanowi produkcja czy handel.

4. Orientacyjny opis towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania, włącznie z wykazem
pozycji Systemu Zharmonizowanego (lub działów, jeżeli towary, którymi dokonuje się obrotu, są klasyfiko
wane do więcej niż 20 pozycji Systemu Zharmonizowanego).

5. Zobowiązanie składane przez eksportera
Niżej podpisany niniejszym:
— oświadcza, że powyższe informacje są prawidłowe;
— poświadcza, że żadna wcześniejsza rejestracja nie została cofnięta; w przeciwnym razie poświadcza, że
sytuacja, która doprowadziła do takiego cofnięcia, została uregulowana;
— zobowiązuje się do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu i innych dowodów pochodzenia wyłącznie
dla towarów kwalifikujących się do preferencyjnego traktowania i spełniających reguły pochodzenia
określone dla tych towarów w odnośnym preferencyjnym porozumieniu handlowym;
— zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej handlowej ewidencji księgowej obejmującej wytwarza
nie/dostawy towarów objętych preferencyjnym traktowaniem i przechowywania jej przez okres okreś
lony w danym preferencyjnym porozumieniu, a co najmniej przez okres trzech lat od końca roku kalen
darzowego, w którym sporządzono oświadczenie o pochodzeniu lub inny dowód pochodzenia;
— zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania organów celnych o bieżących zmianach w jego danych
rejestracyjnych, które miały miejsce od chwili uzyskania numeru zarejestrowanego eksportera;
— zobowiązuje się do współpracy z organami celnymi;
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— zgadza się na przeprowadzenie wszelkiej kontroli prawidłowości złożonych oświadczeń o pochodzeniu
lub innych dowodów pochodzenia, włącznie z weryfikacją ewidencji księgowej oraz wizytami w jego
siedzibie przeprowadzanymi przez Komisję Europejską lub organy państw członkowskich;

— zobowiązuje się do złożenia wniosku o cofnięcie jego rejestracji w systemie, w przypadku gdy nie będzie
już spełniał warunków stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów;

— zobowiązuje się do złożenia wniosku o cofnięcie jego rejestracji w systemie, w przypadku gdy nie będzie
już zamierzał stosować systemu zarejestrowanych eksporterów.

Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej, imię i nazwisko oraz stanowisko (1)

6. Świadoma i szczegółowa uprzednia zgoda eksportera na publikację jego danych na ogólnodostępnej stro
nie internetowej

Niniejszym informuje się niżej podpisanego, że informacje podane w niniejszej deklaracji mogą być publiko
wane na ogólnodostępnych stronach internetowych. Niżej podpisany zgadza się na publikację tych informa
cji na ogólnodostępnej stronie internetowej. Niżej podpisany może cofnąć swoją zgodę na publikację tych in
formacji na ogólnodostępnej stronie internetowej, kierując wniosek do właściwych organów
odpowiedzialnych za rejestrację.

Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej, imię i nazwisko oraz stanowisko (1)

7. Pole wypełniają organy celne

Wnioskodawca jest zarejestrowany pod następującym numerem:

Numer zarejestrowanego eksportera:

Data rejestracji

Data, od której rejestracja jest ważna

Podpis i pieczęć (1)
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Nota informacyjna
dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych wprowadzonych do systemu
1.

Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera są prze
twarzane przez Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
Unii i o swobodnym przepływie takich danych.

2.

Dane osobowe dotyczące wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera są przetwarzane do celów re
guł pochodzenia zgodnie z odnośnymi preferencyjnymi porozumieniami handlowymi Unii. Podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera sta
nowią reguły pochodzenia określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447.

3.

Administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania danych wprowadzonych do systemu zarejestrowanych
eksporterów (systemu REX) są organy celne w kraju, w którym złożono wniosek.
Wykaz służb celnych znajduje się na stronie internetowej Komisji.

4.

Dostęp do wszystkich danych zawartych w niniejszym wniosku mają użytkownicy dysponujący identyfikatorem
użytkownika i hasłem w Komisji oraz organy celne państw członkowskich, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

5.

Dane dotyczące cofniętej rejestracji są przechowywane w systemie REX przez organy celne państw członkow
skich przez okres dziesięciu lat kalendarzowych. Bieg tego terminu rozpoczyna się z końcem roku, w którym
miało miejsce cofnięcie rejestracji.

6.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do tych danych, przetwarzanych w systemie REX, oraz w stosow
nych przypadkach prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania tych danych zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001 lub z przepisami krajowymi wdrażającymi dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze
pływu tych danych. Wniosek o skorzystanie z prawa dostępu, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych
składa się do organów celnych państw członkowskich odpowiedzialnych za rejestrację, a następnie wniosek ten
jest rozpatrywany przez te organy. W przypadku gdy zarejestrowany eksporter złoży do Komisji wniosek w celu
skorzystania z tego prawa, Komisja przekazuje taki wniosek do organów celnych odnośnych państw członkow
skich. Jeżeli zarejestrowany eksporter nie zdoła dojść swoich praw u administratora danych, przedkłada on taki
wniosek Komisji pełniącej funkcję administratora danych. Komisja ma prawo poprawić, usunąć lub zablokować
odnośne dane.

7.

Skargi można kierować do odpowiedniego krajowego organu ds. ochrony danych. Dane kontaktowe krajowych
organów ds. ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji
Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Skargi dotyczące przetwarzania danych przez Komisję Europejską należy kierować do Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych (EIOD) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) Jeżeli wnioski o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera lub inne wymiany informacji pomiędzy zarejestro
wanymi eksporterami a właściwymi organami w krajach korzystających lub organami celnymi w państwach
członkowskich odbywają się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych, podpis i pieczęć, o których
mowa w polach 5, 6 i 7, zastępuje się uwierzytelnianiem elektronicznym.”

