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Projekt stanowiska Parlamentu Europejskiego po finalizacji prawno-językowej przez 

służby Parlamentu i Rady brzmi następująco: 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/... 

z dnia 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny w 

odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub 

powietrzną 
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

                                                 
1  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w 

Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia … . 
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(1) W celu ułatwienia przepływów handlowych, art. 136 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/20131 wyłącza stosowanie niektórych przepisów 

tego rozporządzenia w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny 

Unii podczas przemieszczania pomiędzy dwoma unijnymi portami morskimi lub 

lotniczymi bez zatrzymywania się poza obszarem celnym Unii. Przepisy te regulują 

obowiązek złożenia przywozowej deklaracji skróconej, obowiązek powiadomienia o 

przybyciu statku morskiego lub statku powietrznego, obowiązek przewozu towarów 

do określonych miejsc i przedstawienia ich organom celnym w punkcie, gdzie są 

wyładowywane  lub przeładowywane, oraz czasowe składowanie. 

(2) W konsekwencji tego wyłączenia nie istnieje podstawa prawna dla wymagania, aby 

towary, które są wyładowywane lub przeładowywane, były przedstawiane w punkcie, 

gdzie są one powrotnie wprowadzane na obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu 

tego obszaru. Brak takiego przedstawiania może utrudnić organom celnym 

zapewnienie dozoru nad danymi towarami i wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego 

nałożenia należności celnych przywozowych i innych opłat oraz niewłaściwego 

stosowania środków niefiskalnych, takich jak kontrole weterynaryjne i fitosanitarne. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1). 
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(3) Należy zatem zmienić art. 136 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, aby uwzględnić 

odmienną sytuację towarów nieunijnych i towarów unijnych.  

(4) Aby zapewnić skuteczny dozór celny nad towarami nieunijnymi, przepisy regulujące 

obowiązki przewozu towarów do określonych miejsc, przedstawienia ich organom 

celnym po wyładunku lub przeładunku i  czekania na pozwolenie przed 

rozładowaniem lub przeładowaniem towarów, a także przepisy regulujące czasowe 

składowanie powinny być w dalszym ciągu stosowane do towarów nieunijnych. Art. 

136 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 powinien zatem zostać zmieniony w celu 

zapewnienia, aby w odniesieniu do towarów nieunijnych wyłączone było stosowanie 

tylko przepisów regulujących obowiązek złożenia przywozowej deklaracji skróconej i 

obowiązek powiadomienia o przybyciu statku morskiego lub statku powietrznego. 

(5) W celu zapewnienia skutecznego dozoru nad towarami unijnymi w art. 136 

rozporządzenia (UE) nr 952/2013 należy odróżnić sytuację towarów unijnych, których 

status wymaga wykazania zgodnie z art. 153 ust. 2 tego rozporządzenia, od sytuacji 

towarów unijnych, które zachowały swój status na mocy art. 155 ust. 2 tego 

rozporządzenia.  



 

RR\1109682PL.docx 5/8 PE593.991v01-00 

 PL 

 

(6) W przypadku towarów unijnych, których status wymaga wykazania zgodnie z art. 153 

ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, należy wyłączyć stosowanie tylko przepisów 

regulujących obowiązek złożenia przywozowej deklaracji skróconej i obowiązek 

powiadomienia o przybyciu statku morskiego lub statku powietrznego, umożliwiając 

w ten sposób należyty dozór celny. 

(7) Zasady określone w art. 139 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, regulujące obowiązek 

przedstawienia towarów organom celnym po ich wyładunku lub przeładunku, a także 

określony w art.140 tego rozporządzenia obowiązek czekania na pozwolenie przed 

rozładowaniem lub przeładowaniem towarów nie powinny być stosowane również w 

odniesieniu do towarów unijnych, które zachowały swój status na mocy art. 155 ust. 2 

tego rozporządzenia, z uwagi na fakt, że nawet jeśli towary te opuściły czasowo 

obszar celny Unii, ich status nie uległ zmianie i nie jest konieczne jego wykazanie.  

(8) W art. 136 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 należy skreślić odesłanie do art. 135 ust. 

1 i art. 137 tego rozporządzenia w celu zobowiązania osoby wprowadzającej towary 

na obszar celny Unii do ich przewozu do miejsca wyznaczonego przez organy celne, 

tak aby umożliwić tym organom, jeśli to konieczne sprawdzenie, czy towary te są 

towarami unijnymi, czy też nieunijnymi.  
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(9) W art. 136 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 należy skreślić odesłanie do art. 141 

tego rozporządzenia, aby sprecyzować, że art. 141 ust. 1 tego rozporządzenia, w 

którym wyłącza się stosowanie niektórych przepisów w odniesieniu do towarów 

przemieszczanych w procedurze tranzytu, stosuje się również w przypadku, gdy 

towary są powrotnie wprowadzane na obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu 

tego obszaru bezpośrednią drogą morską lub powietrzną.   

(10) W art. 136 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 należy również skreślić odesłanie do 

art. 144–149 tego rozporządzenia dotyczących czasowego składowania. Zasady 

określone w tych artykułach nie mają zastosowania do towarów unijnych, natomiast 

powinny one mieć zastosowanie do towarów nieunijnych. W związku z tym art. 136 

rozporządzenia (UE) nr 952/2013 powinien zostać odpowiednio zmieniony.  

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, aby bez dalszej 

zwłoki zapewnić skuteczny dozór nad towarami,  

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
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Artykuł 1 

 Artykuł 136 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 otrzymuje brzmienie:  

„Artykuł 136 

Towary, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną  

1.  Art. 127–130 i art. 133 nie stosuje się w przypadkach, gdy towary nieunijne są 

wprowadzane na obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu tego obszaru drogą 

morską lub powietrzną i przewiezieniu drogą bezpośrednią bez zatrzymywania się 

poza obszarem celnym Unii. 

2.  Art. 127–130 i art. 133 nie stosuje się w przypadkach, gdy towary unijne, których 

unijny status celny wymaga wykazania zgodnie z art. 153 ust. 2, są wprowadzane na 

obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu tego obszaru drogą morską lub 

powietrzną i przewiezieniu drogą bezpośrednią bez zatrzymywania się poza 

obszarem celnym Unii. 

3.  Art. 127–130 i art. 133, 139 i 140 nie stosuje się w przypadkach gdy towary unijne, 

przemieszczane bez zmiany ich statusu celnego zgodnie z art. 155 ust. 2, są 

wprowadzane na obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu tego obszaru drogą 

morską lub powietrzną i przewiezieniu drogą bezpośrednią bez zatrzymywania się 

poza obszarem celnym Unii.”. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

 

Sporządzono w  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


