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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 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

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

powietrzną 

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0477), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0328/2016), 

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

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

(A8-0329/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 
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UZASADNIENIE 

Pełne wejście w życie dnia 1 maja 2016 r. przepisów rozporządzenia (UE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny (UKC) oraz powiązanych z nim aktów delegowanych i wykonawczych ujawniło 

pewne braki w jego opracowaniu. 

Właściwe organy w państwach członkowskich nie mają podstawy prawnej – na mocy 

obecnego art. 136 – do stosowania przepisów dotyczących: 

 

 składania wywozowej deklaracji skróconej,

 zgłoszenia przybycia statku morskiego lub statku powietrznego,

 przewozu towarów i przedstawienia ich organom celnym po wyładunku lub 

przeładunku,

 oczekiwania na pozwolenie przed rozładowaniem lub przeładowaniem towarów,

 a także przepisów dotyczących czasowego składowania.

 

Przepisy te mają zastosowanie w konkretnym przypadku towarów, które czasowo opuściły 

obszar celny Unii podczas przemieszczania bezpośrednią drogą morską lub powietrzną 

pomiędzy dwoma miejscami znajdującymi się na tym obszarze, bez zatrzymywania się poza 

obszarem Unii.  

Z braku wyraźnej podstawy prawnej, w oparciu o którą organy celne mogłyby żądać 

przedstawienia tych towarów, organy mogą uznać, że uniemożliwia się im pełnienie 

rzeczywistych obowiązków w zakresie dozoru celnego, gdyż nie będą one mogły:  

 

 prawidłowo nakładać należności celnych przywozowych i innych opłat,

 prawidłowo stosować środków niefiskalnych, takich jak kontrole sanitarne,

 identyfikować ryzyka wiążącego się z towarami przybywającymi do ich portów 

morskich lub lotniczych.

 

Obecna propozycja wprowadzenia zmian do art. 136 ma na celu usunięcie tej przeszkody, a 

przez to zagwarantowanie równego traktowania towarów, oraz ponowne zapewnienie 

podstawy prawnej, która istniała w starej wersji kodeksu celnego. 
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