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PR_COD_1recastingam

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W Poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W Poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego unijny kodeks celny (przekształcenie)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0064),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 33, 114 oraz 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0045/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom państw członkowskich,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lipca 
2012 r.1,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 12 lipca 2012 r. skierowane do Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu2,

– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0000/2012),

1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 229, z 31.7.2012, s. 68.
2  Komisja Prawna uznaje, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, 
które określono w nim jako takie, oraz że jeżeli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów 
wcześniejszych aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do ściśle pojętego ujednolicenia istniejących 
tekstów, bez zmian o charakterze merytorycznym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 Komisja 
może przyjmować decyzje umożliwiające 
jednemu państwu członkowskiemu lub 
większej ich liczbie korzystanie ze 
środków wymiany i przechowywania 
danych innych niż techniki elektronicznego 
przetwarzania danych. 

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 Komisja 
może przyjmować – w wyjątkowych 
przypadkach i na ograniczony okres –
decyzje umożliwiające jednemu państwu 
członkowskiemu lub większej ich liczbie 
korzystanie ze środków wymiany i 
przechowywania danych innych niż 
techniki elektronicznego przetwarzania 
danych. Odstępstwo to nie ma wpływu na 
opracowywanie, utrzymywanie i 
wykorzystywanie elektronicznych 
systemów wymiany danych, o których 
mowa w ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Unijny kodeks celny musi być wprowadzony i stosowany w ten sam sposób we wszystkich 27 
państwach członkowskich, aby utrzymać podstawową ideę ogólnoeuropejskiego 
elektronicznego systemu celnego, określoną pierwotnie w zmodernizowanym kodeksie celnym. 
W wyjątkowych przypadkach zezwala się na odstępstwa na ograniczony okres dla jednego lub 
kilku państw członkowskich. Szczegóły dotyczące kryteriów wyrażania zgody na odstępstwa 
powinny być określane za pomocą aktów delegowanych (poprawka sprawozdawczyni dot. art. 
7a). 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Przekazanie uprawnień
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających kryteria wyrażania zgody 
na odstępstwo, o którym mowa w art. 6 
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ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny kodeks celny musi być wprowadzony i stosowany w ten sam sposób we wszystkich 27 
państwach członkowskich, aby utrzymać podstawową ideę ogólnoeuropejskiego 
elektronicznego systemu celnego, określoną pierwotnie w zmodernizowanym kodeksie celnym. 
W wyjątkowych przypadkach zezwala się na odstępstwa na ograniczony okres dla jednego lub 
kilku państw członkowskich. Szczegóły dotyczące kryteriów wyrażania zgody na odstępstwa, o 
których mowa w art. 6 ust. 3, powinny być określane za pomocą aktów delegowanych. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek państw członkowskich
Komisja może zezwolić im na testowanie, 
przez ograniczony okres czasu, uproszczeń 
w stosowaniu przepisów prawa celnego 
przy użyciu technik elektronicznego 
przetwarzania danych.

2. Komisja może zezwolić jednemu 
państwu członkowskiemu lub większej ich 
liczbie, na ich wniosek, na testowanie, 
przez ograniczony okres czasu, dalszych 
uproszczeń w stosowaniu przepisów prawa 
celnego. Uproszczenia te dotyczą innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia i wykorzystują techniki
elektronicznego przetwarzania danych w 
odniesieniu do następujących elementów:
a) wniosków i pozwoleń dotyczących 
procedury celnej lub statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy;
b) wniosków i decyzji szczególnych 
wydanych zgodnie z art. 32; 
c) wspólnego zarządzania ryzykiem, o 
którym mowa w art. 39;
d) standardowej formy i treści danych, 
które będą rejestrowane;
e) utrzymywania danych przez organy 
celne państw członkowskich;
f) zasad dostępu do danych dla:
(i) przedsiębiorców,
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(ii) innych właściwych organów.
Po upływie okresu testowania Komisja 
dokonuje oceny w celu określenia jego 
korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Testowanie dalszych uproszczeń w stosowaniu przepisów prawa celnego przy użyciu technik 
elektronicznego przetwarzania danych mogłoby przynieść korzyści jedynie w zakresie 
opracowania dynamicznego środowiska dla konkurencyjności i wzrostu. Niemniej jednak 
należy jasno określić zakres tych uproszczeń w samym tekście rozporządzenia, bazując na art. 
10 zmodernizowanego kodeksu celnego. Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 
sprawozdawczyni do art. 16 (nowa litera).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających zasady opracowywania, 
utrzymywania i wykorzystywania 
elektronicznych systemów wymiany 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 243, 
określających: 

a) zasady opracowywania, utrzymywania i 
wykorzystywania elektronicznych 
systemów wymiany danych, o których 
mowa w art. 15 ust. 1;

b) program prac dotyczący opracowania i 
wdrożenia elektronicznych systemów, o 
których mowa w art. 15 ust. 1. Ten 
program prac należy określić do dnia ...*.
____________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Mając na uwadze, że wdrożenie programu prac obejmuje elementy polityczne, które ustalane 
są w drugiej koleności (np. priorytety, dostosowania do podziału budżetu, wskaźniki do 
pomiaru wyników), należy się tym zająć za pomocą aktów delegowanych (zgodnie z art. 290 
TFUE), nie zaś za pomocą aktów wykonawczych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
zmieniających inne niż istotne elementy, o 
których mowa w art. 15 ust. 2, jeżeli 
uproszczenia testowane przez jedno lub 
wiekszą liczbę państw członkowskich 
oceniono jako dobrze funkcjonujące i 
korzystne dla pozostałych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 3 sprawozdawczyni do art. 15 ust. 2 akapit 
drugi. Inne niż istotne elementy, o których mowa w art. 15 ust. 2, należy zmienić, jeżeli 
uproszczenia testowane przez jedno lub wiekszą liczbę państw członkowskich oceniono jako 
dobrze funkcjonujące i korzystne dla pozostałych państw członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych program prac dotyczący 
opracowania i uruchomienia systemów 
elektronicznych, o których mowa w art. 15 
ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się

Komisja przyjmuje decyzje, o których 
mowa w art. 15 ust. 2, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 244 ust. 2.
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zgodnie z procedurą sprawdzającą  , o 
której mowa w art. 244 ust. 4 . Komisja 
przyjmuje decyzje, o których mowa w art. 
15 ust. 2, w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 244 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że wdrożenie programu prac obejmuje elementy polityczne, które ustalane 
są w drugiej kolejności (np. priorytety, dostosowania do podziału budżetu, wskaźniki do 
pomiaru wyników), należy się tym zająć za pomocą aktów delegowanych (zgodnie z art. 290 
TFUE), nie zaś za pomocą aktów wykonawczych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedstawiciel celny musi mieć siedzibę 
na obszarze celnym Unii.

2. Przedstawiciel celny musi mieć siedzibę 
na obszarze celnym Unii.

W niektórych przypadkach wymóg ten 
może zostać uchylony.  

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni opowiada się za skreśleniem wszelkich odniesień dotyczących uchylenia 
obowiązku posiadania przez przedstawiciela celnego siedziby na obszarze celnym UE. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorca mający siedzibę na 
obszarze celnym Unii  i spełniający 
kryteria  określone w art. 22 może złożyć 

1. Przedsiębiorca mający siedzibę na 
obszarze celnym Unii  i spełniający 
kryteria  określone w art. 22 może złożyć 
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wniosek  o przyznanie statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy.

wniosek  o przyznanie statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy.

W niektórych przypadkach wymóg 
posiadania siedziby na obszarze celnym 
Unii może zostać uchylony.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni opowiada się za skreśleniem wszelkich odniesień dotyczących uchylenia 
obowiązku posiadania przez przedstawiciela celnego siedziby na obszarze celnym UE. 
Poprawka powiązana z poprawką 14 sprawozdawczyni dotyczącą art. 23.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorcy upoważnionego w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony, 
które daje mu  prawo do korzystania z 
ułatwień w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony.

b) przedsiębiorcy upoważnionego w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony, 
które daje mu  prawo do korzystania z 
ułatwień w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony. Wiąże się to z mniejszą liczbą 
kontroli w punkcie przywozu lub wywozu i 
może być brane pod uwagę w kontrolach 
po odprawie celnej.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji w niewystarczającym stopniu określa związek między statusem 
upoważnionego przedsiębiorcy a ograniczonymi kontrolami celnymi. Należy to jasno określić 
w akcie podstawowym. Nowe wytyczne UE dotyczące statusu upoważnionego przedsiębiorcy 
mówią, że zalety statusu upoważnionego przedsiębiorcy „obejmują mniejszą liczbę kontroli w 
punkcie przywozu lub wywozu i status ten może być brany pod uwagę również w kontrolach 
po odprawie celnej”.  tę część tekstu należy uznać za podlegającą zmianom, ponieważ odnosi 
się do treści tekstu zaznaczonego na szaro (art. 23 lit. e)).
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria przyznawania statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy są 
następujące:

1. Kryteria przyznawania statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy są 
następujące:

a) przestrzeganie wymogów celnych i 
podatkowych;

a) przestrzeganie wymogów celnych i 
podatkowych;

b) zadowalający system zarządzania 
ewidencją handlową oraz — w stosownych 
przypadkach — transportową, 
umożliwiający właściwe kontrole celne;

b) zadowalający system zarządzania 
ewidencją handlową oraz — w stosownych 
przypadkach — transportową, 
umożliwiający właściwe kontrole celne;

c) udowodniona wypłacalność; c) udowodniona wypłacalność;
d) w odniesieniu do  upoważnienia, o 
którym mowa art. 21 ust. 2 lit. a) —
spełnienie praktycznych standardów w 
zakresie kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych bezpośrednio związanych z 
prowadzoną działalnością;

d) w odniesieniu do  upoważnienia, o 
którym mowa art. 21 ust. 2 lit. a) —
spełnienie praktycznych standardów w 
zakresie kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych bezpośrednio związanych z 
prowadzoną działalnością;

e) w odniesieniu do  upoważnienia, o 
którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. b)  , 
odpowiednie standardy bezpieczeństwa i 
ochrony.

e) w odniesieniu do  upoważnienia, o 
którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. b)  , 
odpowiednie standardy bezpieczeństwa i 
ochrony.

1a. Kryterium przestrzegania wymogów, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a), uznaje się za 
spełnione, jeżeli w okresie ostatnich trzech 
lat wnioskodawca lub osoba kierująca 
firmą będącą wnioskodawcą lub 
sprawująca kontrolę nad jej 
kierownictwem, lub też osoba 
odpowiedzialna w firmie będącej 
wnioskodawcą za kwestie celne, nie 
dopuścił(-a) się żadnego poważnego 
naruszenia lub powtarzających się 
naruszeń przepisów celnych i 
podatkowych w odniesieniu do 
wprowadzania, wyprowadzania, 
przemieszczania, składowania i 
końcowego przeznaczenia towarów.

Or. en
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Uzasadnienie

Głowne warunki uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy są aspektami 
zasadniczymi. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że należy je koniecznie jaśniej określić w 
akcie podstawowym. Dodatkowe szczegóły można określić za pomocą aktów delegowanych 
(art. 23 przekształconego unijnego kodeksu celnego), aby zapewnić pewien stopień 
elastyczności oraz uproszczenie tekstu legislacyjnego. Nowe ustępy zaproponowane przez 
sprawozdawczynię (patrz poprawki 10, 11, 12, 13 sprawozdawczyni dotyczące nowych 
ustępów 1a, 1b, 1c i 1d w art. 22) są obecnie ujęte jedynie w skonsolidowanej wstępnej wersji 
przepisów wykonawczych do zmodernizowanego kodeksu celnego. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. System zarządzania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. b), uznaje się za zadowalający, 
jeżeli wnioskodawca wykaże wysoki 
poziom kontroli nad swoimi operacjami i 
przepływem towarów.

Or. en

Uzasadnienie

Głowne warunki uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy są aspektami 
zasadniczymi. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że należy je koniecznie jaśniej określić w 
akcie podstawowym. Dodatkowe szczegóły można określić za pomocą aktów delegowanych 
(art. 23 przekształconego unijnego kodeksu celnego), aby zapewnić pewien stopień 
elastyczności oraz uproszczenie tekstu legislacyjnego. Nowe ustępy zaproponowane przez 
sprawozdawczynię (patrz poprawki 10, 11, 12, 13 sprawozdawczyni) są obecnie ujęte jedynie 
w skonsolidowanej wstępnej wersji przepisów wykonawczych do zmodernizowanego kodeksu 
celnego. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Wypłacalność, o której mowa w ust. 1 
lit. c), uznaje się za udowodnioną, jeżeli 
wnioskodawca znajduje się w dobrej 
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sytuacji finansowej, która pozwala mu 
wypełniać swoje zobowiązania, przy 
należytym uwzględnieniu charakterystyki 
danego rodzaju działalności gospodarczej.

Or. en

Uzasadnienie

Głowne warunki uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy są aspektami 
zasadniczymi. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że należy je koniecznie jaśniej określić w 
akcie podstawowym. Dodatkowe szczegóły można określić za pomocą aktów delegowanych 
(art. 23 przekształconego unijnego kodeksu celnego), aby zapewnić pewien stopień 
elastyczności oraz uproszczenie tekstu legislacyjnego. Nowe ustępy zaproponowane przez 
sprawozdawczynię (patrz poprawki 10, 11, 12, 13 sprawozdawczyni) są obecnie ujęte jedynie 
w skonsolidowanej wstępnej wersji przepisów wykonawczych do zmodernizowanego kodeksu 
celnego. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Standardy bezpieczeństwa i ochrony, o 
których mowa w ust. 1 lit. e), uznaje się za 
odpowiednie, jeżeli wnioskodawca wykaże, 
że utrzymuje odpowiednie środki mające 
na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 
i ochrony międzynarodowego łańcucha 
dostaw, w tym w obszarze ochrony 
integralności cielesnej oraz 
bezpieczeństwa personelu i partnerów 
biznesowych.

Or. en

Uzasadnienie

Głowne warunki uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy są aspektami 
zasadniczymi. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że należy je koniecznie jaśniej określić w 
akcie podstawowym. Dodatkowe szczegóły można określić za pomocą aktów delegowanych 
(art. 23 przekształconego unijnego kodeksu celnego), aby zapewnić pewien stopień 
elastyczności oraz uproszczenie tekstu legislacyjnego. Nowe ustępy zaproponowane przez 
sprawozdawczynię (patrz poprawki 10, 11, 12, 13 sprawozdawczyni) są obecnie ujęte jedynie 
w skonsolidowanej wstępnej wersji przepisów wykonawczych do zmodernizowanego kodeksu 
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celnego. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających: 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających przepisy uzupełniające w 
odniesieniu do: 

a) zasady  przyznawania statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy , o którym 
mowa w art. 21 ;

a) zasad przyznawania statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy , o którym 
mowa w art. 21 ;

b) przypadki, w których odstępuje się od 
wymogu, zgodnie z którym upoważniony 
przedsiębiorca musi mieć siedzibę na 
obszarze celnym Unii, zgodnie z art. 21 
ust. 1 akapit drugi; 

b) przypadków, w których dokonuje się 
przeglądu statusu upoważnionego 
przedsiębiorcy;

c) ułatwienia  , o których mowa w art. 21 
ust. 2 lit. b). 

c) udzielania upoważnionym 
przedsiębiorcom pozwoleń na korzystanie 
z uproszczeń;
d) wskazania organu celnego właściwego 
w sprawach przyznawania takiego statusu 
i udzielania pozwoleń;
e) typu i zakresu ułatwień przyznawanych 
upoważnionym przedsiębiorcom w 
zakresie kontroli celnych dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony;
f) konsultacji z innymi organami celnymi 
oraz udzielania im informacji;
g) warunków, w których status 
upoważnionego przedsiębiorcy może 
zostać zawieszony lub cofnięty;
h) warunków, w których wymóg 
posiadania siedziby na obszarze celnym 
Unii może zostać uchylony dla 
określonych kategorii upoważnionych 
przedsiębiorców;
2. Warunki uzupełniające, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniają następujące 
zasady określone w niniejszym 
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rozporządzeniu:
a) ułatwienia  , o których mowa w art. 21 
ust. 2 lit. b);

b) zasady zgodnie  z art. 39 ust. 3;
c) zawodowy udział w działaniach 
objętych przepisami prawa celnego;
d) praktyczne standardy w zakresie 
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 
bezpośrednio związanych z prowadzoną 
działalnością;
e) posiadanie przez przedsiębiorcę 
uznawanego na świecie certyfikatu 
wydanego na podstawie stosownych 
konwencji międzynarodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Akt podstawowy powinien wyraźnie definiować cel, treść i zakres aktu delegowanego. 
Sprawozdawczyni proponuje przywrócenie przepisów zawartych w art. 15 zmodernizowanego 
kodeksu celnego (z pewnymi niezbędnymi modyfikacjami).  Uwaga: niniejsza poprawka jest 
powiązana z poprawką 9 sprawozdawczyni do art. 21 ust. 2 lit. b) oraz z poprawką 17 
dotyczącą art. 39 ust. 3. 

Sprawozdawczyni opowiada się również za skreśleniem wszelkich przepisów dotyczących 
uchylenia obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę siedziby na obszarze celnym UE. 
Poprawka powiązana z poprawką 8 sprawozdawczyni dotyczącą art. 21 ust. 1. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania przepisów prawa celnego 
Komisja może przyjmować decyzje inne 
niż te, o których mowa w art. 32 ust. 8, 
zobowiązujące państwa członkowskie do 
podjęcia, zawieszenia, unieważnienia, 
zmiany lub cofnięcia decyzji, o której 
mowa w art. 24.

9. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania przepisów prawa celnego 
Komisja może przyjmować decyzje inne 
niż te, o których mowa w art. 32 ust. 8, 
zobowiązujące jedno lub więcej państw 
członkowskich do podjęcia, zawieszenia, 
unieważnienia, zmiany lub cofnięcia 
decyzji, o której mowa w art. 24.
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Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane obejmują akty o zastosowaniu ogólnym i w przekształconej wersji unijnego 
kodeksu celnego art. 24 ust. 9 i art. 32 ust. 8 odnoszą się po prostu do „państw 
członkowskich”, a nie do „jednego lub więcej państw członkowskich”. Dlatego jeżeli zostanie 
postanowione, aby utrzymać procedurę aktów wykonawczych w art. 26 i art. 34, powyższa 
poprawka doprecyzowałaby tę kwestię. Niniejsza poprawka jest powiązana z procedurą, o 
której mowa w art. 26.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może przyjąć decyzje 
zobowiązujące państwa członkowskie do 
cofnięcia decyzji WIT lub WIP w celu 
zapewnienia jednolitej klasyfikacji 
taryfowej lub jednolitego określenia 
pochodzenia towarów.

8. Komisja może przyjąć decyzje 
zobowiązujące jedno lub więcej państw 
członkowskich do cofnięcia decyzji WIT 
lub WIP w celu zapewnienia jednolitej 
klasyfikacji taryfowej lub jednolitego 
określenia pochodzenia towarów.

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane obejmują akty o zastosowaniu ogólnym i w przekształconej wersji unijnego 
kodeksu celnego art. 24 ust. 9 i art. 32 ust. 8 odnoszą się po prostu do „państw 
członkowskich”, a nie do „jednego lub więcej państw członkowskich”. Dlatego jeżeli zostanie 
postanowione, aby utrzymać procedurę aktów wykonawczych w art. 26 i art. 34, powyższa 
poprawka doprecyzowałaby tę kwestię. Niniejsza poprawka jest powiązana z procedurą, o 
której mowa w art. 34.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole celne przeprowadza się w 
ramach  wspólnych ram zarządzania 
ryzykiem opartych na wymianie pomiędzy 
administracjami celnymi informacji o 

3. Kontrole celne przeprowadza się w 
ramach  wspólnych ram zarządzania 
ryzykiem opartych na wymianie pomiędzy 
administracjami celnymi informacji o 
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ryzyku i analiz oraz na ustaleniu 
wspólnych kryteriów i norm  ryzyka, 
środków kontroli i priorytetowych 
obszarów kontroli.

ryzyku i analiz oraz na ustaleniu 
wspólnych kryteriów i norm  ryzyka, 
środków kontroli i priorytetowych 
obszarów kontroli.

Aby w pełni wykorzystać zalety statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy związane z 
mniejszą liczbą kontroli (fizycznych i 
opartych na dokumentach) w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony, o których mowa 
w art. 21 ust. 2 lit. a). w systemach 
zarządzania ryzykiem przewiduje się z 
zasady niższy poziom ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe wytyczne UE dotyczące statusu upoważnionego przedsiębiorcy wyjaśniają, że zalety 
statusu upoważnionego przedsiębiorcy „obejmują mniejszą liczbę kontroli w punkcie 
przywozu lub wywozu i status ten może być brany pod uwagę również w kontrolach po 
odprawie celnej”. Sprawozdawczyni jest zdania, że ta podstawowa zasada nie powinna być 
obecna jedynie w wytycznych, lecz musi być wyraźnie określona w akcie podstawowym, 
dlatego proponuje jej wprowadzenie w art. 21 i art. 39 przekształconej wersji unijnego 
kodeksu celnego.  Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 9 sprawozdawczyni do art. 
21 ust. 2 lit. b) oraz z poprawką 14 dotyczącą art. 23.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, środki mające zapewnić 
jednolite stosowanie kontroli celnych, w 
tym środki dotyczące wymiany informacji 
dotyczących ryzyka i analizy ryzyka, 
wspólnych kryteriów i norm ryzyka, 
środków kontroli i priorytetowych 
obszarów kontroli.

1. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, środki mające zapewnić 
jednolite stosowanie kontroli celnych, w 
tym środki dotyczące wymiany informacji 
dotyczących ryzyka i analizy ryzyka,
wspólnych kryteriów i norm ryzyka, 
środków kontroli i priorytetowych 
obszarów kontroli. Środki te nie wpływają 
na generalną zasadę, o której mowa w art. 
39 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką sprawozdawczyni do art. 21 ust. 2 lit. a) oraz 
art. 39 ust. 3. Aby w pełni wykorzystać zalety statusu upoważnionego przedsiębiorcy związane 
z mniejszą liczbą kontroli (fizycznych i opartych na dokumentach) w zakresie bezpieczeństwa i
ochrony, o których mowa w art. 21 ust. 2 lit. a). w systemach zarządzania ryzykiem 
przewiduje się z zasady niższy poziom ryzyka.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Towar, w którego produkcji bierze 
udział więcej niż jeden kraj lub więcej niż 
jedno terytorium, uznaje się za pochodzący 
z kraju lub terytorium, w którym został 
poddany ostatniemu istotnemu 
przetworzeniu.

2. Towar, w którego produkcji bierze 
udział więcej niż jeden kraj lub więcej niż 
jedno terytorium, uznaje się za pochodzący 
z kraju lub terytorium, w którym został 
poddany ostatniemu istotnemu 
przetworzeniu.

Ostatnie istotne przetworzenie towaru 
definiuje się na podstawie kryterium 
zmiany w klasyfikacji taryfowej lub, jeżeli 
kryterium to nie pozwala na określenie 
istotnego przetworzenia, na podstawie 
udziału procentowego ad valorem lub 
kryterium wytworzenia lub przetworzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie do aktu podstawowego głównych zasad służących 
wprowadzeniu przepisów/wytycznych dla Komisji Europejskiej przy przyjmowaniu aktów 
delegowanych. W opinii sprawozdawczyni kryterium dotyczące zastosowania reguł 
pochodzenia jest istotnym elementem, który należy wyraźnie określić w akcie podstawowym. 
Propozycja pochodzi z porozumienia WTO w sprawie reguł pochodzenia (art. 9 ust. 2 lit. c) 
punkt iii, tiret pierwsze).  Poprawka powiązana z poprawką 21 sprawozdawczyni dotyczącą 
art. 55.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przedstawienia dowodu 
pochodzenia zgodnie z przepisami prawa 
celnego lub innym prawodawstwem 
unijnym  regulującym określone dziedziny, 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości 
organy celne mogą zażądać dodatkowego 
dowodu w celu upewnienia się, że 
wskazane pochodzenie jest zgodne z 
regułami określonymi w stosownych 
przepisach unijnych .

2. Niezależnie od przedstawienia dowodu 
pochodzenia zgodnie z przepisami prawa 
celnego lub innym prawodawstwem 
unijnym  regulującym określone dziedziny, 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości 
organy celne mogą zażądać dodatkowego 
dowodu w celu upewnienia się, że 
wskazane pochodzenie jest zgodne z 
regułami określonymi w stosownych 
przepisach unijnych .

Dowód, jaki należy dostarczyć w Unii, 
przedstawiając świadectwo pochodzenia 
wydane w państwie trzecim, podlega 
następującym warunkom:
a) świadectwo jest wystawiane przez 
wiarygodny organ lub agencję 
upoważnioną w tym celu przez państwo 
wystawienia świadectwa;
b) świadectwo zawiera wszelkie 
informacje niezbędne do identyfikacji 
towarów, których dotyczy;
c) świadectwo jednoznacznie poświadcza, 
że towar, którego dotyczy, pochodzi z 
określonego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie do aktu podstawowego głównych zasad służących 
wprowadzeniu przepisów/wytycznych dla Komisji Europejskiej przy przyjmowaniu aktów 
delegowanych. W opinii sprawozdawczyni kryterium dotyczące zastosowania reguł 
pochodzenia jest istotnym elementem, który należy wyraźnie określić w akcie podstawowym. 
Propozycja pochodzi z przepisów wykonawczych do zmodernizowanego kodeksu celnego.  
Poprawka powiązana z poprawką 21 sprawozdawczyni dotyczącą art. 55.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających: 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
uzupełniających: 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 19 sprawozdawczyni do art. 53 ust. 2 oraz z poprawką 20 
dotyczącą art. 54 ust. 2.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku towarów korzystających 
ze środków preferencyjnych przyjętych 
jednostronnie przez Unię  w odniesieniu do 
niektórych krajów lub terytoriów 
znajdujących się poza obszarem celnym 
Unii  lub do grup takich krajów lub 
terytoriów, innych niż określone w ust. 5, 
Komisja przyjmuje środki ustanawiające 
reguły preferencyjnego pochodzenia. 

3. W przypadku towarów korzystających 
ze środków preferencyjnych przyjętych 
jednostronnie przez Unię  w odniesieniu do 
niektórych krajów lub terytoriów 
znajdujących się poza obszarem celnym 
Unii  lub do grup takich krajów lub 
terytoriów, innych niż określone w ust. 5, 
Komisja przyjmuje środki ustanawiające 
reguły preferencyjnego pochodzenia. 
Przepisy określające preferencyjne 
pochodzenie towarów opierają się na 
kryterium całkowitego uzyskania lub 
wystarczającego przetworzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie do aktu podstawowego głównych zasad służących 
wprowadzeniu przepisów/wytycznych dla Komisji Europejskiej przy przyjmowaniu aktów 
delegowanych. W opinii sprawozdawczyni kryterium dotyczące zastosowania preferencyjnego 
pochodzenia towarów jest istotnym elementem, który należy wyraźnie określić w akcie 
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podstawowym. Propozycja pochodzi z art. 72 i art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2454/93. 
Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 23 sprawozdawczyni dotyczącą art. 57.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających: 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
uzupełniających: 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką 22 sprawozdawczyni dotyczącą art. 56.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 115a
Składanie deklaracji i osoba 
odpowiedzialna
Przywozowa deklaracja skrócona 
składana jest za pośrednictwem technik 
elektronicznego przetwarzania danych i 
obsługiwana jest za pomocą systemu 
wielokrotnej rejestracji, zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w ramowych 
standardach SAFE Światowej Organizacji 
Ceł (WCO). System ten opiera się na 
założeniu, że gromadzone informacje 
muszą pochodzić od osoby, która nimi 
dysponuje oraz posiada odpowiednie 
prawa do ich przekazania.

Or. en
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Uzasadnienie

Złożenie przywozowej deklaracji skróconej w odniesieniu do danego towaru jest warunkiem 
wstępnym przywozu tego towaru do UE. Dlatego kwestia ta stanowi element istotny, który 
należy ująć w akcie podstawowym, a nie za pomocą aktów delegowanych. System 
wielokrotnej rejestracji, zalecany w ramowych standardach SAFE WCO, okazał się 
preferowanym sposobem uzyskiwania wysokiej jakości informacji do oceny ryzyka i został 
udanie wprowadzony w wielu częściach świata. System ten opiera się na założeniu, że 
gromadzone informacje muszą pochodzić od osoby, która nimi dysponuje oraz posiada 
odpowiednie prawa do ich przekazania. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – wprowadzenie oraz litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających:

W przypadku zmiany standardów 
ramowych Światowej Organizacji Ceł
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
zmieniających przepisy dotyczące 
procedury składania przywozowej 
deklaracji skróconej, o której mowa w art. 
115a.

a) przepisy dotyczące procedury składania 
przywozowej deklaracji skróconej;

Or. en

Uzasadnienie

Złożenie przywozowej deklaracji skróconej w odniesieniu do danego towaru jest warunkiem 
wstępnym przywozu tego towaru do UE. Dlatego kwestia ta stanowi element istotny, który 
należy ująć w akcie podstawowym, a nie za pomocą aktów delegowanych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – wprowadzenie (nowe) oraz litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 



PE494.493v04-00 24/38 PR\912824PL.doc

PL

określających:
a) przypadki inne niż określone w art.. 114 
ust. 2, w których wymóg dotyczący 
przywozowej deklaracji skróconej może 
zostać uchylony lub dostosowany oraz 
warunki takiego zniesienia lub 
dostosowania;

Or. en

Uzasadnienie

Nie można zakładać, że zwrot „przepisy dotyczące procedury składania przywozowej 
deklaracji skróconej” w lit. a) tego artykułu obejmuje jakiekolwiek uprawnienie do 
ustanowienia dodatkowych uchyleń lub dostosowania wymogu dotyczącego przywozowej 
deklaracji skróconej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 126a 
Towary uznane za objęte procedurą 
czasowego składowania
1. Z wyjątkiem przypadków, w których 
towary zostają niezwłocznie objęte 
procedurą celną, dla której przyjęto 
zgłoszenie celne, lub zostają umieszczone 
w wolnym obszarze celnym, towary 
nieunijne przedstawione organom celnym 
uznaje się za objęte procedurą czasowego 
składowania zgodnie z art. 203.

2. Bez uszczerbku dla obowiązku 
określonego w art. 114 ust. 3 oraz 
wyjątków lub uchyleń, które przewidziane 
są w środkach przyjętych na mocy art. 114 
ust. 2, w przypadku stwierdzenia, że 
towary nieunijne przedstawione organom 
celnym nie są objęte przywozową 
deklaracją skróconą, posiadacz tych 
towarów składa niezwłocznie taką 
deklarację.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby ponownie wprowadzić art. 98 rozporządzenia nr 450/2008 
(zmodernizowanego kodeksu celnego). Artykuł ten został skreślony w przekształconej wersji 
unijnego kodeksu celnego, chociaż towary są wciąż obejmowane procedurą czasowego 
składowania po ich przedstawieniu. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd celny, w którym zgłoszenie celne 
jest składane, przeprowadza formalności 
związane z weryfikacją zgłoszenia oraz
odzyskiwaniem kwoty należności celnych 
przywozowych lub wywozowych 
odpowiadających jakiemukolwiek długowi 
celnemu .

2. Urząd celny, w którym zgłoszenie celne 
jest składane, przeprowadza formalności 
związane z weryfikacją zgłoszenia,
odzyskiwaniem kwoty należności celnych 
przywozowych lub wywozowych 
odpowiadających jakiemukolwiek długowi 
celnemu oraz ze zwolnieniem towarów.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o odprawę scentralizowaną, sprawozdawczyni proponuje w poprawce powrót 
do pierwotnego art. 106 zmodernizowanego kodeksu celnego, zgodnie z którym kontrolny 
urząd celny decydowałby o zwolnieniu towarów lub odmowie takiego zwolnienia, natomiast 
urząd celny, w którym towary zostały przedstawione, przeprowadzałby jedynie kotrolę w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Kwestia ta dotyczy art. 138 ust. 2 i 3. Dlatego niniejsza 
poprawka jest powiązana z poprawką 29 sprawozdawczyni do art. 138 ust. 3 przekształconej 
wersji unijnego kodeksu celnego. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd celny, w którym towary zostały 
przedstawione, bez uszczerbku dla 
własnych kontroli , przeprowadza wszelkie 
kontrole żądane w uzasadniony sposób 

3. Urząd celny, w którym towary zostały 
przedstawione, bez uszczerbku dla 
własnych kontroli bezpieczeństwa i 
ochrony, przeprowadza wszelkie kontrole 
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przez urząd celny, w którym zostało 
złożone zgłoszenie celne.

żądane w uzasadniony sposób przez urząd 
celny, w którym zostało złożone zgłoszenie 
celne, i pozwala na zwolnienie towarów, 
uwzględniając informacje otrzymane od 
tego urzędu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o odprawę scentralizowaną, sprawozdawczyni proponuje w poprawce powrót 
do pierwotnego art. 106 zmodernizowanego kodeksu celnego, zgodnie z którym kontrolny 
urząd celny decydowałby o zwolnieniu towarów lub odmowie takiego zwolnienia, natomiast 
urząd celny, w którym towary zostały przedstawione, przeprowadzałby jedynie kotrolę w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Kwestia ta dotyczyć będzie art. 138 ust. 2 i 3 
przekształconej wersji unijnego kodesku celnego. Dlatego niniejsza poprawka jest powiązana 
z poprawką 28 sprawozdawczyni dotyczącą art. 138 ust. 2.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te urzędy celne prowadzą wymianę 
informacji niezbędnych do dokonania 
zwolnienia towarów. Na zwolnienie 
towarów zezwala urząd celny, w którym 
przedstawiono towary.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o odprawę scentralizowaną, sprawozdawczyni proponuje w poprawce powrót 
do pierwotnego art. 106 zmodernizowanego kodeksu celnego, zgodnie z którym kontrolny 
urząd celny decydowałby o zwolnieniu towarów lub odmowie takiego zwolnienia, natomiast 
urząd celny, w którym towary zostały przedstawione, przeprowadzałby jedynie kotrolę w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Kwestia ta dotyczy art. 138 ust. 2 i 3. Dlatego niniejsza 
poprawka jest powiązana z poprawką 29 sprawozdawczyni do art. 138 ust. 3 i z poprawką 28 
do art. 138 ust. 2 przekształconej wersji unijnego kodeksu celnego. 
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 148 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgłoszenia celne spełniające warunki 
określone w niniejszym rozdziale są 
niezwłocznie przyjmowane przez organy 
celne, pod warunkiem że towary, których 
dotyczą, zostały przedstawione organom 
celnym .

1. Zgłoszenia celne spełniające warunki 
określone w niniejszym rozdziale są 
niezwłocznie przyjmowane przez organy 
celne, pod warunkiem że towary, których 
dotyczą, zostały przedstawione organom 
celnym lub, zgodnie z wymogami organów 
celnych, informuje się o nich z 
wyprzedzeniem, a następnie udostępnia do 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka daje możliwość uprzedniego poinformowania o decyzjach organów 
celnych w sprawie zwolnienia/kontroli zgłoszenia, pod warunkiem, że udostępnia się towary 
do kontroli „zgodnie z wymogami organów celnych”. Należy zwrócić uwagę, że taka intencja 
przyświecała art. 112 ust. 1 zmodernizowanego kodeksu celnego, a wniosek dotyczący 
przekształcenia unijnego kodeksu celnego uzależnia akceptację całkowicie od przedstawienia 
towarów, co oznacza przybycie towarów i ich dostępność do kontroli. Uniemożliwia to 
zapewnienie ułatwień dla handlu, które byłyby proste i korzystne dla wszystkich.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 181 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że przedsiębiorca upoważniony 
do korzystania z uproszczeń celnych 
spełnia warunek określony w lit. b), o ile 
przy udzielaniu pozwolenia uwzględniono 
działalność związaną z daną procedurą 
specjalną.

Jeżeli nie wprowadzono żadnych dalszych 
zmian w danych przekazanych już w 
ramach procedury dotyczącej 
upoważnionego przedsiębiorcy, uznaje się, 
że przedsiębiorca upoważniony do 
korzystania z uproszczeń celnych spełnia 
warunek określony w akapicie pierwszym
lit. b).

Or. en
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Uzasadnienie

Posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy powinno umożliwiać przedsiębiorcom, 
którzy spełniają wymogi, odniesienie maksymalnych korzyści z uproszczenia. Po spełnieniu 
kryteriów upoważnionego przedsiębiorcy wszelkie kryteria korzystania z uproszczeń związane 
z prowadzeniem działań nie powinny być kontrolowane ponownie. W przekształconej wersji 
unijnego kodeksu celnego wprowadzono związek między kryteriami zezwalania na 
skorzystanie z procedury specjalnej i statusem upoważnionego przedsiębiorcy. Umniejsza to 
wartość statusu upoważnionego przedsiębiorcy i prowadzi do zwiększenia kosztów, 
szczególnie dla MŚP.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z wyjątkiem przypadków gdy  towary 
nieunijne  są objęte inną procedurą celną,
w momencie przedstawienia ich organom 
celnym uznawane są za objęte  procedurą
czasowego składowania w następujących 
przypadkach :

1. Następujące towary nieunijne w 
momencie przedstawienia ich organom 
celnym uznawane są za zgłoszone przez 
posiadacza towarów do procedury
czasowego składowania, jeżeli nie zostały 
zgłoszone do innej procedury celnej:

a)w przypadku gdy  towary wprowadzone 
na obszar celny Unii  przedstawiane są 
organom celnym bezpośrednio po ich 
przybyciu zgodnie z art. 124 ;

a) towary wprowadzone na obszar celny 
Unii inaczej niż bezpośrednio do wolnego 
obszaru celnego;

b) w przypadku gdy towary przedstawiane 
są w urzędzie celnym przeznaczenia na 
obszarze celnym Unii zgodnie z przepisami 
regulującymi procedurę tranzytu;

b) towary wprowadzone do innej części 
obszaru celnego Unii z wolnego obszaru 
celnego;

c) w przypadku gdy towary są
wprowadzane do innej części obszaru 
celnego Unii  z wolnego obszaru celnego.

c) towary, dla których zakończona została 
procedura tranzytu zewnętrznego.

Zgłoszenie celne uznaje się za dokonane i 
przyjęte przez organy celne w momencie 
przedstawienia towarów organom celnym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przywraca art. 151 ust. 1 zmodernizowanego kodeksu celnego, definiując akt 
zgłoszenia i jego akceptacji. Objęcie towarów procedurą w momencie przedstawienia 
powinno być przedmiotem przepisów w tytule IV, rozdział 2, sekcja 3, art. 126a.   
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgłoszenie do czasowego składowania 
składa posiadacz towarów najpóźniej w 
momencie ich przedstawienia organom 
celnym zgodnie z ust. 1.

2. Przywozowa deklaracja skrócona lub 
zastępujący ją dokument tranzytowy 
stanowi zgłoszenie do procedury 
czasowego składowania.

Zgłoszenie to może podlegać sprostowaniu 
lub unieważnieniu i weryfikacji przez 
organy celne.

Art. 149 ma zastosowanie do takich 
zgłoszeń po przedstawieniu towarów.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dodatkowego zgłoszenia do tymczasowego składowania nie ma uzasadnienia. 
Przywozowa deklaracja skrócona lub zastępujący ją dokument tranzytowy spełnia wymóg 
zgłoszenia do składowania. Dodatkowe dane wymagane (w rozsądnym zakresie) do 
składowania pod nadzorem organów celnych mogą i powinny stanowić część powiadomienia 
w ramach przedstawiania towarów. Zmiana zgłoszenia podlega przepisom dotyczącym 
zgłoszeń celnych, ponieważ przywozowa deklaracja skrócona nie pełni już funkcji takiego 
zgłoszenia.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 233 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organy celne mogą upoważnić osobę, 
na jej wniosek, do stosowania uproszczeń 
w zakresie obejmowania towarów 
procedurą wywozu oraz w zakresie 
zakończenia tej procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie jednolitych przepisów wywozowych w całej UE jest konieczne dla zapewnienia 
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dobrze funkcjonującego handlu w UE. Przepisów dotyczących procedury wywozu lub jej 
uproszczenia nie należy postrzegać jako przedmiot uprawnień określonych w art. 232 i 234 
wniosku Komisji. 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 234

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających przypadki, w których stosuje 
się formalności wywozowe zgodnie z art. 
233 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 243, 
określających:

a) przepisy dotyczące procedury wywozu;
b) przypadki, w których stosuje się 
formalności wywozowe zgodnie z art. 233 
ust. 3;

c) zasady udzielania upoważnienia, o 
którym mowa w art. 233 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie jednolitych przepisów wywozowych w całej UE jest konieczne dla zapewnienia 
dobrze funkcjonującego handlu w UE. Przepisów dotyczących procedury wywozu lub jej 
uproszczenia nie należy postrzegać jako przedmiot uprawnień określonych w art. 232 i 234 
wniosku Komisji. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 243 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

(1) Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule, mając na uwadze Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności jego art. 290.
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Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do art. 290 TFUE.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 244 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Komisję wspiera Komitet Kodeksu 
Celnego. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

(1) Komisję wspiera Komitet Kodeksu 
Celnego. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011, z uwzględnieniem Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności jego art. 291.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do art. 291 TFUE.
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UZASADNIENIE

W przekształceniu unijnego kodeksu celnego Komisja proponuje dostosowanie niektórych 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 450/2008 do rozwoju przepisów celnych i innych 
stosownych przepisów prawnych, dostosowanie ich do wymogów proceduralnych 
wynikających z traktatu lizbońskiego i odroczenie jego stosowania.

Zmiany wpłynęły na większość przepisów rozporządzenia nr 450/2008 ustanawiającego 
unijny kodeks celny, albo ze względu na konieczność dostosowania ich do traktatu 
lizbońskiego, albo ze względu na konieczność wprowadzenia dostosowań wynikających ze 
zmian, jakie zaszły w odpowiednich przepisach UE.

Unia celna jest istotnym elementem funkcjonowania jednolitego rynku i jednolity rynek może 
należycie funkcjonować jedynie wówczas, jeżeli nowoczesne i wspólne przepisy i systemy 
celne będą stosowane w sposób spójny.

W celu wzmocnienia dynamicznego środowiska sprzyjającego konkurencyjności i wzrostowi, 
a jednocześnie zapewnienia należytych jednolitych poziomów kontroli towarów, 
sprawozdawczyni złożyła poprawki, które wprowadzają nowoczesne i proste przepisy celne, 
oparte na najnowocześniejszych systemach i umożliwiające harmonizację środków kontroli w 
taki sposób, aby przedsiębiorca musiał przekazywać informacje tylko raz.

Sprawozdawczyni przestrzegała porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie techniki 
przekształcania aktów prawnych – jej poprawki dotyczą jedynie treści tekstu zaznaczonego na 
szaro. Jednocześnie w momencie składania poprawek do jej projektu sprawozdania, 
Constance Le Grip zastrzega sobie prawo przedstawienia nowych poprawek do przepisów, 
które w propozycji Komisji pozostają niezmienione (tekst na białym tle) w przypadku 
porozumienia w ramach grup politycznych. W takim przypadku informacja o zamiarze 
złożenia takich poprawek zostanie natychmiast przekazana Komisji i Radzie, zgodnie z 
wymogami wspomnianego porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Wykorzystanie systemów elektronicznych przez wszystkie państwa członkowskie

W przekształconej wersji unijnego kodeksu celnego Komisja Europejska zaproponowała 
odstępstwa dla jednego lub większej liczby państw członkowskich od bezwarunkowego i 
obowiązkowego wykorzystania elektronicznej wymiany danych między organami celnymi a 
przedsiębiorcami, wprowadzonej w zmodernizowanym kodeksie celnym. Taka polityka 
prowadziłaby do dwutorowości procedur celnych w UE oraz ryzyka powiększenia różnic 
między państwami członkowskimi, które zdecydują się dokonać stosownych inwestycji, oraz 
państwami członkowskimi, które postanowią tego nie robić. Również przedsiębiorcy 
musieliby wówczas stosować podwójne procedury, oparte na papierowej i elektronicznej 
wymianie informacji, co nakładałoby znaczne dodatkowe koszty dla działalności 
gospodarczej w Europie. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że unijny kodeks celny należy 
wdrożyć i stosować w sposób jednolity we wszystkich 27 państwach członkowskich, 
utrzymując podstawową ideę ogólnoeuropejskiego elektronicznego systemu celnego, 
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określoną w zmodernizowanym kodeksie celnym. W wyjątkowych przypadkach można 
zezwolić na odstępstwa na ograniczony okres, a kryteria przyznawania takich odstępstw 
należy określić za pomocą aktów delegowanych.

Zwiększenie znaczenia statusu upoważnionego przedsiębiorcy w przekształconej wersji 
unijnego kodeksu celnego

Sprawozdawczyni jest zdania, że posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy powinno 
umożliwić spełniającym wymagania i wiarygodnym przedsiębiorcom skorzystanie w jak 
największym stopniu z szerokiego zakresu uproszczeń. Po spełnieniu kryteriów 
upoważnionego przedsiębiorcy wszelkie kryteria korzystania z uproszczeń związane z 
prowadzeniem działań nie powinny być kontrolowane ponownie. 
Związek między statusem upoważnionego przedsiębiorcy i ograniczonymi kontrolami 
celnymi powinien być lepiej podkreślony w przekształconej wersji unijnego kodeksu celnego. 
Obecnie kwestią tą zajmują się unijne wytyczne dotyczące upoważnionych przedsiębiorców. 
Główne warunki przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy są również istotnymi 
aspektami, którym należy się zająć za pomocą aktów delegowanych. 

Testowanie dalszych uproszczeń z wykorzystaniem technik elektronicznego 
przetwarzania danych

Testowanie dalszych uproszczeń w stosowaniu przepisów prawa celnego przy użyciu technik 
elektronicznego przetwarzania danych mogłoby przynieść korzyści jedynie w zakresie 
opracowania dynamicznego środowiska dla konkurencyjności i wzrostu. Zakres i czas trwania 
tego testowania powinien być jednak jasno określony w samym rozporządzeniu. Po upływie 
okresu testowania należy ocenić dane uproszczenie, a w przypadku stwierdzenia jego dobrego 
funkcjonowania i przydatności dla państw członkowskich można je włączyć do tekstu 
legislacyjnego przy pomocy aktów delegowanych. 

Przepisy dotyczące nabycia pochodzenia i preferencyjnego pochodzenia towarów

Celem poprawek w tym obszarze jest włączenie do aktu podstawowego głównych zasad 
służących wprowadzeniu zasad/wytycznych dla Komisji Europejskiej przy przyjmowaniu 
aktów delegowanych. W szczególności sprawozdawczyni jest zdania, że kryterium dotyczące 
zastosowania reguł pochodzenia oraz kryterium dotyczące zastosowania preferencyjnego 
pochodzenia towarów stanowią istotne elementy, który należy wyraźnie określić w akcie 
podstawowym. Propozycje pochodzą z porozumienia WTO w sprawie reguł pochodzenia oraz 
z art. 72 i art. 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2454/93.

Odprawa scentralizowana w formie określonej w zmodernizowanym kodeksie celnym

Jeżeli chodzi o odprawę scentralizowaną, sprawozdawczyni proponuje w poprawce powrót do 
pierwotnego art. 106 zmodernizowanego kodeksu celnego, zgodnie z którym kontrolny urząd 
celny decydowałby o zwolnieniu towarów lub odmowie takiego zwolnienia, natomiast urząd 
celny, w którym towary zostały przedstawione, przeprowadzałby jedynie kotrolę w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony. Kwestia ta dotyczy art. 138 ust. 2 i 3 przekształconej wersji 
unijnego kodesku celnego.
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Brak konieczności odrębnego zgłoszenia do tymczasowego składowania

Zdaniem sprawozdawczyni wymóg dodatkowego zgłoszenia do tymczasowego składowania 
nie ma uzasadnienia. Przywozowa deklaracja skrócona lub zastępujący ją dokument 
tranzytowy już spełnia wymóg dotyczący zgłoszenia do składowania. Dodatkowe dane 
wymagane (w rozsądnym zakresie) do składowania pod nadzorem organów celnych mogą 
stanowić część powiadomienia w ramach przedstawiania towarów.  Wniosek dotyczący 
przeształcenia unijnego kodeksu celnego wprowadza wymóg dodatkowego i odrębnego 
zgłoszenia do tymczasowego składowania. Będzie to miało poważne skutki dla przepływów 
handlowych, ponieważ przedsiębiorcy nie tylko są zwyczajowo zarówno przewoźnikiem, jak 
i posiadaczem towarów, ale również będą w każdym przypadku składać zgłoszenie celne 
dotyczące zwolnienia w ramach innej procedury w przeciągu kilku godzin od przedstawienia 
towarów, z pewnością w ciągu jednego dnia roboczego. Obecne propozycje wymagałyby od 
przedsiębiorców przedstawiania dwa razy tych samych informacji.

Przepisy dotyczące składania deklaracji i osoby odpowiedzialnej 

Złożenie przywozowej deklaracji skróconej w odniesieniu do danego towaru jest warunkiem 
wstępnym przywozu tego towaru do UE. Dlatego kwestia ta stanowi element istotny, który 
należy ująć w akcie podstawowym, a nie za pomocą aktów delegowanych. System 
wielokrotnej rejestracji, zalecany w ramowych standardach SAFE WCO, okazał się 
preferowanym sposobem uzyskiwania wysokiej jakości informacji do oceny ryzyka i został 
udanie wprowadzony w wielu częściach świata.  System ten opiera się na założeniu, że 
gromadzone informacje muszą pochodzić od osoby, która nimi dysponuje oraz posiada 
odpowiednie prawa do ich przekazania.

Powiadomienie przed przybyciem towarów

Poprawka sprawozdawczyni daje możliwość powiadomienia przed przybyciem towarów o 
decyzjach organów celnych dotyczących zwolnienia towarów lub kontroli zgłoszenia, pod 
warunkiem, że towary są udostępniane do kontroli celnej zgodnie z wymogami organów 
celnych. Należy zwrócić uwagę, że taka intencja przyświecała art. 112 ust. 1 
zmodernizowanego kodeksu celnego, a wniosek dotyczący przekształcenia unijnego kodeksu 
celnego uzależnia akceptację całkowicie od przedstawienia towarów, co oznacza przybycie 
towarów i ich dostępność do kontroli. Uniemożliwia to zapewnienie ułatwień dla handlu, 
które byłyby proste i korzystne dla wszystkich.
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref.: D(2012)36293

Pan Malcolm Harbour,
Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów
ASP 13E130
Bruksela

Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (przekształcenie)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, przeanalizowała wspomniany powyżej 
wniosek, zgodnie z art. 87 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, który dotyczy 
przekształcenia.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco: 

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 
merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję 
przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, 
komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 
zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja 
zamierza także złożyć poprawki to ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona 
niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, 
przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy 
zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia.”

W związku z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w 
posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, 
oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy, Komisja Prawna uznaje, że przedmiotowy 
wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które określono w nim 
jako takie, oraz że jeżeli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów wcześniejszych 
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aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do ściśle pojętego ujednolicenia istniejących 
tekstów, bez zmian o charakterze merytorycznym.

Podsumowując, po dyskusji, jaka miała miejsce 10 lipca 2012 r., Komisja Prawna, przy 23 
głosach za i braku głosów wstrzymujących się1, zaleca, aby Pańska komisja, jako komisja 
właściwa, przystąpiła do prac nad ww. wnioskiem zgodnie z art. 87.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner LEHNE

Załącznik: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej.

                                               
1 Posłowie obecni: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Françoise 
Castex (wiceprzewodnicząca), Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, 
Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 22 sierpnia 2012 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólnotowy kodeks celny (przekształcenie)
COM(2012)0064 z dnia 20.2.2012 r. – 2012/0027(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w 
szczególności jego pkt 9, zgodnie z którym konsultacyjna grupa robocza, złożona z 
przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
zebrała się w dniach 29 marca, 3 kwietnia i 24 maja 2012 r. w celu zbadania wyżej 
wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń1, na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) 
nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), konsultacyjna grupa robocza 
uzgodniła jednomyślnie, co następuje:

1) w odniesieniu do uzasadnienia, aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem 
właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie 
takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają 
niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;

2) w art. 6 ust. 2 lit. b) początkowy wyraz „możliwość” należało oznaczyć jako „istotne 
skreślenie” przy użyciu podwójnego przekreślenia i szarego wyróżnienia;

3) Następujące fragmenty tekstu przekształcenia już oznaczone podwójnym przekreśleniem 
                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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należało również oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym do zaznaczania istotnych zmian:
- w pierwszym odniesieniu w preambule numer artykułu „26”;
- w art. 11 ust. 2 ostatnie „zapewniającej odpowiedni poziom ochrony danych”;
- bezpośrednio po tekście art. 15 cały obecny tekst art. 10 ust. 1 lit. b), c) i d) oraz art. 10 ust. 
2 rozporządzenia WE nr 450/2008;
- w art. 23 lit. b) słowo „przeglądu”;
-w art. 128 numery artykułów „96” i „98”;
- w art. 174 ust. 4 numer artykułu „131”;
- w art. 222 ust. 3 wyrazy „wyznaczają termin, w jakim”.

4) w art. 168 ust. 1 lit. b) oznaczenie a) należy zastąpić oznaczeniem (i), oznaczenie (i) 
oznaczeniem (ii), oznaczenie (ii) oznaczeniem (iii), a oznaczenie (iii) oznaczeniem (iv).

W rezultacie rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na stwierdzenie 
w wyniku wspólnego porozumienia, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian 
oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku. Grupa konsultacyjna 
stwierdziła również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego 
aktu z tymi zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację 
obowiązującego tekstu prawnego, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny


