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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1192/2008

z dnia 17 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks
Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawia
obecnie przepisy dotyczące pojedynczego pozwolenia
związanego z udziałem administracji celnych w więcej niż
jednym państwie członkowskim jedynie w przypadku
procedur celnych mających skutki gospodarcze i końcowego
przeznaczenia.

(2) Biorąc pod uwagę strategię lizbońską, która ma na celu
sprawienie, by UE była najbardziej konkurencyjną gospo-
darką na świecie, istotne jest stworzenie nowoczesnego
i uproszczonego otoczenia zapewniającego warunki dla
funkcjonowania rzeczywistego rynku wewnętrznego, na
którym nastąpi wzrost konkurencyjności handlu i uniknie
się zakłóceń w konkurencji między przedsiębiorstwami
w różnych państwach członkowskich. Pojedyncze pozwo-
lenia na stosowanie procedur uproszczonych oraz zinte-
growane pojedyncze pozwolenia pozwalają przed-
siębiorcom scentralizować i zintegrować funkcje księgowe,
logistyczne i dystrybucyjne oraz uzyskać w ten sposób

oszczędności w kosztach administracyjnych i transakcyj-
nych, i stanowią rzeczywiste uproszczenie. Dlatego właś-
ciwe jest, aby rozszerzyć zakres przepisów dotyczących
pojedynczych pozwoleń na stosowanie zgłoszenia upro-
szczonego oraz na procedurę w miejscu.

(3) Stosownie do tego właściwe jest połączenie istniejących
definicji „pozwolenia pojedynczego” odnoszącego się do
procedur celnych mających skutki gospodarcze i końcowego
przeznaczenia z definicjami odnoszącymi się do zgłoszenia
uproszczonego oraz do procedur w miejscu, z uwagi na
fakt, iż procedury te można w praktyce łączyć.

(4) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1875/2006 (3) zmie-
niającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 określono
minimalny zakres danych, jakie mają być zgłaszane
w ramach procedury zgłoszenia uproszczonego lub
wpisane do ewidencji w ramach procedury w miejscu.
W przypadku pojedynczego pozwolenia minimalny zakres
danych, jakie mają być zgłaszane w ramach procedury
zgłoszenia uproszczonego, powinny stanowić maksymalny
zakres danych, które można udostępniać urzędowi celnemu
w innym państwie członkowskim.

(5) Ze względu na fakt, że świadectwa AEO, zwłaszcza
przeznaczone do celów uproszczeń celnych, będą często
połączone z pojedynczymi pozwoleniami, właściwe jest
uzgodnienie w możliwie jak najszerszym zakresie zasad
związanych z udzielaniem, zawieszaniem i cofaniem obu
rodzajów pozwolenia, łącznie z przepisami dotyczącymi
ewidencji, co umożliwi prawidłowy audyt procedury.
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(6) Przewoźnicy, spedytorzy oraz agenci celni posiadający
świadectwo AEO mają łatwiejszy dostęp do uproszczeń
procedur celnych, w tym do stosowania zgłoszenia
uproszczonego i procedury w miejscu. Należy zatem
przewidzieć, że pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego czy procedury w miejscu może zostać
przyznane przedstawicielom pod warunkiem, że spełniają
oni określone warunki i kryteria.

(7) W przypadku pojedynczego pozwolenia konieczne jest
usprawnienie procedury składania wniosków i wydawania
pozwoleń, poprzez skrócenie czasu przeznaczonego na
wymianę informacji oraz poprzez opracowanie wspólnych
zasad w celu uniknięcia opóźnień przy udzielaniu tego typu
pozwoleń. Zasady te powinny umożliwiać organom
celnym nadzorowanie i monitorowanie operacji dokony-
wanych na podstawie pojedynczego pozwolenia bez
konieczności wprowadzania rozwiązań administracyjnych,
które byłyby niewspółmierne do potrzeb ekonomicznych.

(8) Warunki i kryteria udzielania zarówno krajowego, jak
i pojedynczego pozwolenia na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego i procedury w miejscu powinny być
jednakowe w celu zapewnienia harmonizacji w ramach
jednolitego rynku.

(9) Konieczne jest ustalenie wspólnych zasad w zakresie
zmiany, zawieszenia i cofnięcia pozwoleń na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego i procedury w miejscu, w celu
zapewnienia wspólnej praktyki na całym obszarze celnym
Wspólnoty.

(10) Aby osiągnąć cel w zakresie usprawnienia procedur
składania wniosków i wydawania pozwoleń, konieczne jest
wprowadzenie elektronicznego systemu łączności i baz
danych na potrzeby pojedynczych pozwoleń, który ma być
wykorzystywany przy wymianie informacji i łączności
między organami celnymi oraz do informowania Komisji
i przedsiębiorców. System ten powinien stanowić rozsze-
rzenie systemu teleinformatycznego przewidzianego na
potrzeby przyznawania świadectw AEO.

(11) Po okresie przejściowym stosowanie zgłoszenia uproszczo-
nego czy procedury w miejscu powinno być dopuszczalne
wyłącznie w przypadku przedsiębiorców składających
zgłoszenia celne lub powiadomienia drogą elektroniczną,
zgodnie z wymogami dotyczącymi prostego, elektronicz-
nego środowiska.

(12) Należy wyjaśnić, że zgłoszenie celne, za zgodą organu
celnego lub organów celnych uczestniczących w procesie
udzielania pozwolenia, może być składane w urzędzie
celnym innym niż urząd, w którym towary są lub zostaną
przedstawione bądź udostępnione do kontroli.

(13) Jeżeli chodzi o formalności tranzytowe, należy – do dnia
zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1875/2006 –

przyjąć deklarację skróconą na podstawie „Komunikatu

informującego wyprzedzająco o dostarczeniu towaru”,
jeżeli te formalności są wykonywane przy wykorzystaniu
techniki elektronicznego przetwarzania danych.

(14) Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93 zmienio-
nym rozporządzeniem Rady (WE) nr 837/2005 (4) ustana-
wiającym obowiązek składania zgłoszeń tranzytowych przy
wykorzystaniu techniki elektronicznego przetwarzania
danych od dnia 1 lipca 2005 r., wszystkie podmioty
gospodarcze powinny składać swoje zgłoszenia tranzytowe,
wykorzystując do tego celu skomputeryzowany celny
system tranzytowy. Ponadto należy umożliwić podróżnym
składanie pisemnych zgłoszeń tranzytowych organom
celnym, które powinny zagwarantować, że wymiana
danych dotyczących tranzytu między organami celnymi
odbywa się przy wykorzystaniu technologii informatycz-
nych oraz sieci komputerowych.

(15) Konwencja z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze
tranzytowej (5) została zmieniona zgodnie z wymogiem
składania zgłoszeń tranzytowych w ramach zwykłej
procedury z wykorzystaniem techniki elektronicznego
przetwarzania danych, wobec czego należy dostosować
odpowiednie przepisy należące do prawodawstwa Wspól-
notowego.

(16) W związku z powyższym przepisy wykonawcze dotyczące
procedury tranzytu wspólnotowego, których podstawo-
wym założeniem jest składanie pisemnych zgłoszeń
tranzytowych, w tym przepisy dotyczące dokumentów
powiązanych ze zgłoszeniami, powinny zostać dostoso-
wane zgodnie z wymogiem składania zgłoszeń tranzyto-
wych w ramach zwykłej procedury z wykorzystaniem
techniki elektronicznego przetwarzania danych.

(17) Z wyłączeniem podróżnych, korzystanie z pisemnych
zgłoszeń i związanych z nimi dokumentów powinno być
ograniczone do procedury awaryjnej umożliwiającej pod-
miotom dokonywanie operacji tranzytowych, w przypadku
gdy skomputeryzowany celny system tranzytowy lub
aplikacja upoważnionego nadawcy lub głównego zobowią-
zanego nie działają lub jeśli sieć łączności między
wymienionymi wyżej podmiotami a organami celnymi
nie funkcjonuje.

(18) Konieczne jest objęcie procedurami elektronicznego prze-
twarzania danych operacji TIR dokonywanych na obszarze
celnym Wspólnoty w celu zagwarantowania skutecznej
wymiany danych i jednolitego poziomu kontroli celnych
przeprowadzanych w ramach wspólnotowej/wspólnej pro-
cedury tranzytowej.

(19) Operacje TIR na obszarze celnym Wspólnoty powinny
zostać włączone do środowiska elektronicznego ustano-
wionego rozporządzeniem (WE) nr 1875/2006, które
przewiduje przekazywanie drogą elektroniczną zgłoszeń
poprzedzających przybycie i zgłoszeń poprzedzających
wyprowadzenie.
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(20) Wykorzystanie danych elektronicznych powinno wyelimi-
nować konieczność zwracania odpowiedniego odcinka
karnetu TIR nr 2 w obrębie obszaru celnego Wspólnoty
w przypadku zastosowania systemu skomputeryzowanego,
a w rezultacie powinno zmniejszyć liczbę niepotrzebnych
postępowań poszukiwawczych. Powinno to również popra-
wić wydajność i bezpieczeństwo operacji TIR, ponieważ
system skomputeryzowany usprawni nadzór nad nimi, co
z kolei przyniesie wymierne korzyści zarówno władzom
celnym, jak i przedsiębiorstwom.

(21) Należy ustanowić, iż posiadacz karnetu TIR przekazuje
dane karnetu TIR urzędowi celnemu wyjścia lub urzędowi
celnemu wprowadzenia w formie elektronicznej. Jednakże
wszelkie skutki prawne wynikające z rozbieżności pomię-
dzy danymi karnetu TIR przekazanymi w formie elektro-
nicznej a karnetem TIR powinny zgodnie z konwencją TIR
opierać się na danych szczegółowych karnetu TIR.
Formalności dotyczące podmiotów innych niż organy celne
Wspólnoty powinny być nadal dopełniane na podstawie
karnetu TIR, włącznie ze stosowaniem karnetu TIR jako
dowodu istnienia międzynarodowej gwarancji.

(22) Zwolnienie z obowiązku przekazania danych karnetu TIR
w formie elektronicznej powinno być dopuszczone jedynie
w wyjątkowych przypadkach, gdy nie działa skomputery-
zowany system tranzytowy organu celnego lub program
stosowany przez posiadacza karnetu lub gdy nie działa
połączenie sieciowe między tymi dwoma systemami.

(23) Dla celów przejrzystości w art. 453 ust. 2 rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93 należy dodać odesłanie do przepisu
dopuszczającego określenie wspólnotowego statusu towa-
rów w procedurze TIR.

(24) Szczegółowe postanowienia dotyczące danych, które należy
wprowadzać do skomputeryzowanego systemu dla elek-
tronicznego karnetu TIR, należy włączyć do zasad i kodów
stosowanych dla elektronicznych zgłoszeń tranzytowych
określonych w załącznikach 37a oraz 37c.

(25) Celem uproszczenia i przyspieszenia publikacji zmian
w wykazie wyznaczonych przez państwa członkowskie
biur koordynujących działania dotyczące naruszeń i niepra-
widłowości związanych z karnetami ATA, ich publikacja
powinna następować w oficjalnym portalu internetowym
Unii Europejskiej.

(26) Regularny przegląd zawartego w załączniku 44c do
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 wykazu towarów
o podwyższonym stopniu ryzyka wystąpienia nadużyć
podczas tranzytu, przeprowadzany na mocy art. 340a tego
rozporządzenia na podstawie informacji uzyskanych z pań-
stw członkowskich, wykazał, że pewne towary ujęte
w wykazie nie powodują już podwyższenia stopnia ryzyka
wystąpienia nadużyć. Dlatego należy odpowiednio dosto-
sować wykaz zawarty w załączniku 44c.

(27) Załącznik 67 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93
zawiera wspólny formularz wniosku i pozwolenia na
stosowanie gospodarczej procedury celnej i na końcowe
przeznaczenie. Formularz ten ma być stosowany zarówno
w przypadku udziału jednej, jak i kilku administracji
celnych. Zakres stosowania załącznika 67 należy rozsze-
rzyć na przypadki, w których złożony jest wniosek
o pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
lub procedury w miejscu, zarówno na poziomie krajowym,
jak i wówczas, gdy wniosek obejmuje więcej niż jedną
administrację celną.

(28) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG)
nr 2454/93.

(29) Ponieważ zmiany określone w decyzji nr 1/2008 Wspól-
nego Komitetu WE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia
16 czerwca 2008 r. zmieniającej Konwencję z dnia 20 maja
1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej stosuje się od
dnia 1 lipca 2008 r. oraz 1 lipca 2009 r., odpowiednie
przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu należy
stosować od tych samych dat.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu:

„13. Pojedyncze pozwolenie oznacza:

pozwolenie związane z udziałem administracji
celnych w więcej niż jednym państwie członkow-
skim w odniesieniu do jednej z następujących
procedur:

— procedury zgłoszenia uproszczonego, zgodnie
z art. 76 ust. 1 Kodeksu, lub

— procedury w miejscu, zgodnie z art. 76 ust. 1
Kodeksu, lub

— procedury celnej mającej skutki gospodarcze,
zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b) Kodeksu, lub

— końcowego przeznaczenia, zgodnie z art. 21
ust. 1 Kodeksu.

14. Zintegrowane pozwolenie oznacza:

pozwolenie na korzystanie z więcej niż jednej
z procedur, o których mowa w pkt 13; może mieć
formę zintegrowanego pojedynczego pozwolenia
w przypadku udziału więcej niż jednej administracji
celnej.
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15. Zezwalający organ celny oznacza:

organ celny, który udziela pozwolenia.”;

2) w art. 183 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deklaracja skrócona dla towarów, które przed przed-
stawieniem ich organom celnym były przewożone
w ramach procedury tranzytu, w ramach której formalności
dokonuje się z wykorzystaniem elektronicznych technik
przetwarzania danych, przyjmuje formę zgłoszenia tranzy-
towego przekazywanego urzędowi celnemu przeznaczenia
za pomocą »Komunikatu informującego wyprzedzająco
o dostarczeniu towaru«.

Deklaracja skrócona przybiera formę egzemplarza doku-
mentu tranzytowego lub tranzytowego dokumentu towa-
rzyszącego, jeżeli ma zastosowanie art. 353 ust. 2.”;

3) w art. 199 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Bez uszczerbku dla ewentualnego stosowania prze-
pisów karnych, złożenie w urzędzie celnym zgłoszenia
podpisanego przez zgłaszającego lub jego przedstawiciela
bądź też złożenie zgłoszenia tranzytowego przy wykorzys-
taniu technik elektronicznego przetwarzania danych czyni
zgłaszającego lub jego przedstawiciela odpowiedzialnym,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, za:

— prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu,

— autentyczność załączonych dokumentów, oraz

— przestrzeganie wszelkich obowiązków odnoszących
się do objęcia danych towarów procedurą.

2. Jeżeli zgłaszający, sporządzając zgłoszenia celne, w tym
zgłoszenia tranzytowe sporządzane zgodnie z art. 353
ust. 2 lit. b), korzysta z systemów przetwarzania danych, to
organy celne mogą zezwolić, aby odręczny podpis został
zastąpiony inną techniką identyfikacji, która może być
oparta na wykorzystaniu kodów. Tego rodzaju udogodnie-
nie może zostać dopuszczone, o ile spełnione zostaną
określone przez organy celne warunki techniczne i admini-
stracyjne.

Organy celne mogą również zezwolić, aby zgłoszenia
sporządzane przy użyciu celnych systemów przetwarzania
danych, w tym zgłoszenia tranzytowe sporządzane zgodnie
z art. 353 ust. 2 lit. b), w miejsce ręcznego lub
mechanicznego opatrywania pieczęcią urzędu celnego
i podpisem upoważnionego urzędnika, były bezpośrednio
poświadczane przez te systemy.”;

4) w art. 201 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organy celne mogą zezwolić na złożenie zgłoszenia
celnego w urzędzie celnym innym niż urząd, w którym
towary są lub zostaną przedstawione bądź udostępnione do
kontroli, w przypadku spełnienia jednego z następujących
warunków:

a) urzędy celne, o których mowa w zdaniu wprowa-
dzającym, znajdują się w tym samym państwie
członkowskim;

b) towary mają być objęte procedurą celną przez
posiadacza pojedynczego pozwolenia na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu.”;

5) w art. 202 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zgłoszenie do procedury tranzytu wspólnotowego
jest składane i towary są przedstawiane w urzędzie wyjścia
w wyznaczonych przez organy celne dniach i godzinach
urzędowania.

Urząd wyjścia może, na wniosek głównego zobowiązanego
i na jego koszt, wyrazić zgodę na przedstawienie towarów
w innym miejscu.”;

6) artykuł 203 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 203

1. Na zgłoszeniu umieszczana jest data jego przyjęcia.

2. Zgłoszenie do procedury tranzytu wspólnotowego jest
przyjmowane i rejestrowane przez urząd wyjścia w wyzna-
czonych przez organy celne dniach i godzinach urzędowa-
nia.”;

7) w art. 205 ust. 3 tiret piąte i szóste otrzymują brzmienie:

„— stosowania przez osoby zainteresowane list towaro-
wych w celu wypełnienia formalności tranzytu
wspólnotowego, gdy mają zastosowanie art. 353 ust. 2
i art. 441, w odniesieniu do przesyłek składających się
z różnego rodzaju towarów;

— drukowania zgłoszeń wywozowych, przywozowych
i tranzytowych, gdy ma zastosowanie art. 353 ust. 2,
oraz dokumentów potwierdzających wspólnotowy
status towarów, które nie są przewożone w ramach
wspólnotowej procedury tranzytu wewnętrznego, za
pomocą publicznych lub prywatnych systemów
przetwarzania danych, w razie konieczności na
czystym papierze, na warunkach określonych przez
państwa członkowskie.”;
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8) w art. 208 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli procedura tranzytu wspólnotowego lub proce-
dura tranzytu wspólnego poprzedzana jest inną procedurą
celną bądź następuje po niej inna procedura celna, może
zostać przedstawiony plik, zawierający liczbę egzemplarzy
wymaganą dla spełnienia formalności dotyczących proce-
dury tranzytowej, gdy ma zastosowanie art. 353 ust. 2,
oraz procedury ją poprzedzającej lub po niej następującej.”;

9) w art. 215 ust. 1 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Dla wszystkich egzemplarzy stosuje się biały papier.
Jednakże egzemplarze odnoszące się do tranzytu wspólno-
towego, używane zgodnie z art. 353 ust. 2, pola 1
(pierwsza i trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18,
19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwsza od lewej część pola),
35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 mają tło zielone.

Formularze drukowane są w kolorze zielonym.”;

10) w art. 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wraz z towarami będącymi przedmiotem zgłoszenia
tranzytowego przedkładany jest dokument przewozowy.

Urząd celny wyjścia może podjąć decyzję o zwolnieniu
z obowiązku okazania tego dokumentu przy wypełnianiu
formalności celnych, pod warunkiem że dokument pozo-
staje do jego dyspozycji.

Jednakże dokument przewozowy jest przedkładany w czasie
transportu na każde żądanie organów celnych lub innego
właściwego organu.”;

11) w art. 247 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu wykonania procedury tranzytu wspólnoto-
wego urząd wyjścia wprowadza odpowiednie dane do
systemu informatycznego w zależności od wyników
weryfikacji.”;

12) w art. 249, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu wykonania procedury tranzytu wspólnoto-
wego, jeżeli wyniki weryfikacji na to pozwalają, urząd
wyjścia zwalnia towary i rejestruje datę ich zwolnienia
w systemie informatycznym.”;

13) w części I tytuł IX rozdział 1, przed art. 253 dodaje się
nagłówek w brzmieniu:

„ S e k c j a 1

Uwag i o gó l n e ”;

14) w art. 253 dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu:

„4. Każda osoba może ubiegać się o udzielenie pozwo-
lenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub proce-
dury w miejscu, do użytku własnego lub do działania
w charakterze przedstawiciela, pod warunkiem że istnieje
odpowiednia ewidencja i procedura umożliwiająca zezwa-
lającemu organowi celnemu ustalenie tożsamości osób
reprezentowanych i przeprowadzenie odpowiednich kon-
troli celnych.

Tego rodzaju wniosek może także dotyczyć zintegrowa-
nego pozwolenia, bez uszczerbku dla art. 64 Kodeksu.

5. Stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury
w miejscu jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia
z tytułu należności celnych przywozowych oraz innych
należności.

6. Posiadacz pozwolenia spełnia warunki i kryteria
ustalone w niniejszym rozdziale oraz wywiązuje się ze
zobowiązań wynikających z pozwolenia, bez uszczerbku
dla obowiązków zgłaszającego oraz dla zasad obowiązują-
cych w przypadku powstania długu celnego.

7. Posiadacz pozwolenia informuje zezwalający organ
celny o wszelkich okolicznościach, które wystąpią po
udzieleniu pozwolenia, a które mogą mieć wpływ na jego
utrzymanie lub zakres.

8. Zezwalający organ celny dokonuje ponownej oceny
pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub
procedury w miejscu, w przypadku:

a) poważnych zmian w stosownych przepisach wspól-
notowych;

b) wystąpienia wyraźnych oznak, że odpowiednie
warunki nie są spełnione przez posiadacza pozwole-
nia.

W przypadku pozwolenia na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, wydanego dla
wnioskodawcy prowadzącego działalność przez okres
krótszy niż trzy lata, w pierwszym roku po wydaniu
pozwolenia podlega on ścisłej kontroli.”;

15) w art. 253a dodaje się akapit w brzmieniu:

„Warunkiem pozwolenia na stosowanie zgłoszenia upro-
szczonego lub procedury w miejscu jest składanie zgłoszeń
celnych oraz powiadomień drogą elektroniczną.”;
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16) w części I tytuł IX rozdział 1 po art. 253a dodaje się
sekcję 2 w brzmieniu:

„ S e k c j a 2

Udz i e l e n i e , z aw i e s z en i e , c o f n i ę c i e po -
zwo l eń n a s t o s owan i e z g ło s z en i a
up ro s z c zon e go l u b p ro c e du r y w mi e j s c u

Artykuł 253b

1. Wnioski o pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu składa się, stosując
wzór formularza wniosku zgodny z załącznikiem 67 lub
w odpowiednim formacie elektronicznym.

2. Jeżeli zezwalający organ celny uzna, że wniosek nie
zawiera wszystkich wymaganych danych, zwraca się w ciągu
30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do
wnioskodawcy o dostarczenie określonych informacji,
uzasadniając swoją prośbę.

3. Wniosek nie zostaje przyjęty, jeżeli:

a) jest niezgodny z przepisami ust. 1;

b) nie został złożony do właściwych organów celnych;

c) wnioskodawca został skazany za poważne przestęp-
stwo karne związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą;

d) w momencie składania wniosku w stosunku do
wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie upad-
łościowe.

4. Przed udzieleniem pozwolenia na stosowanie zgłosze-
nia uproszczonego lub procedury w miejscu organy celne
dokonują audytu ewidencji wnioskodawcy, chyba że można
wykorzystać wyniki poprzedniego audytu.

Artykuł 253c

1. Pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
udziela się w przypadku spełnienia warunków i kryteriów
określonych w art. 14h z wyjątkiem ust. 1 lit. c), w art. 14i
lit. d), e) i g) oraz w art. 14j.

Pozwolenia na stosowanie procedury w miejscu udziela się
w przypadku spełnienia warunków i kryteriów określonych
w art. 14h z wyjątkiem ust. 1 lit. c), w art. 14i oraz
w art. 14j.

Przy udzielaniu pozwoleń, o których mowa w akapicie
pierwszym i drugim, organy celne stosują art. 14a ust. 2
oraz wykorzystują formularz wniosku określony w załącz-
niku 67.

2. Jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo AEO, o któ-
rym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c), uznaje się, że

warunki i kryteria określone w ust. 1 niniejszego artykułu
są spełnione.

Artykuł 253d

1. Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
lub procedury w miejscu zostaje zawieszone przez
zezwalający organ celny, jeżeli:

a) stwierdzono niezgodności z warunkami lub kryte-
riami określonymi w art. 253c ust. 1;

b) organy celne mają wystarczający powód, aby przy-
puszczać, że posiadacz pozwolenia lub inna osoba
określona w art. 14h ust. 1 lit. a), b) lub d) popełnił
(lub popełniła) czyn skutkujący wszczęciem postępo-
wania karnego i że czyn ten wiąże się z naruszeniem
przepisów celnych.

Jednakże w przypadku, o którym mowa w lit. b) akapitu
pierwszego, zezwalający organ celny może podjąć decyzję
o niezawieszaniu pozwolenia na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, gdy uzna
naruszenie za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości
operacji celnych, do których się ono odnosi, oraz przy
braku wątpliwości co do dobrej wiary posiadacza pozwo-
lenia.

Przed podjęciem decyzji zezwalający organ celny informuje
posiadacza pozwolenia o poczynionych ustaleniach. Posia-
dacz pozwolenia ma prawo do uregulowania sytuacji oraz/
lub do wyrażenia swojego stanowiska w ciągu trzydziestu
dni kalendarzowych od daty otrzymania tej informacji.

2. Jeżeli w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych posia-
dacz pozwolenia nie ureguluje sytuacji, o której mowa
w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), zezwalający organ celny
powiadamia posiadacza pozwolenia o zawieszeniu pozwo-
lenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub proce-
dury w miejscu na okres trzydziestu dni kalendarzowych,
aby umożliwić posiadaczowi pozwolenia podjęcie niezbęd-
nych środków w celu uregulowania sytuacji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 akapit
pierwszy lit. b), zezwalający organ celny zawiesza pozwo-
lenie do czasu zakończenia postępowania sądowego. Organ
ten powiadamia o tym fakcie posiadacza pozwolenia.

4. W przypadku gdy w ciągu trzydziestu dni kalenda-
rzowych posiadacz pozwolenia nie był w stanie uregulować
sytuacji, natomiast może przedstawić dowód, że spełni
warunki, jeżeli okres zawieszenia zostanie przedłużony,
zezwalający organ celny zawiesza pozwolenie na stosowa-
nie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu na
kolejne 30 dni kalendarzowych.
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5. Zawieszenie pozwolenia nie ma wpływu na procedurę
celną, która się już rozpoczęła przed datą zawieszenia, ale
nie została jeszcze zakończona.

Artykuł 253e

1. Jeżeli posiadacz pozwolenia podjął, zgodnie z wymo-
gami zezwalającego organu celnego, środki konieczne do
spełnienia warunków i kryteriów, które muszą być
spełnione w przypadku pozwolenia na stosowanie zgło-
szenia uproszczonego lub procedury w miejscu, zezwala-
jący organ celny cofa zawieszenie i informuje o tym
posiadacza pozwolenia. Zawieszenie można cofnąć przez
upływem terminu określonego w art. 253d ust. 2 lub 4.

2. Jeżeli posiadacz pozwolenia nie podejmuje koniecz-
nych działań w okresie zawieszenia wskazanym w art. 253d
ust. 2 lub 4, stosuje się art. 253 g.

Artykuł 253f

1. W przypadku gdy posiadacz pozwolenia czasowo nie
jest w stanie spełnić któregokolwiek z warunków lub
kryteriów określonych dla pozwolenia na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, może
złożyć wniosek o zawieszenie pozwolenia. W takim
przypadku posiadacz pozwolenia powiadamia zezwalający
organ celny, podając termin, w jakim będzie w stanie
ponownie spełnić dane warunki i kryteria. Powiadamia on
również zezwalający organ celny o wszelkich planowanych
środkach oraz o harmonogramie ich stosowania.

2. Jeżeli posiadacz pozwolenia nie ureguluje sytuacji
w terminie podanym w swoim powiadomieniu, zezwalający
organ celny może odpowiednio przedłużyć ten termin, pod
warunkiem że posiadacz pozwolenia działał w dobrej
wierze.

Artykuł 253g

Bez uszczerbku dla art. 9 Kodeksu i art. 4 niniejszego
rozporządzenia, zezwalający organ celny cofa pozwolenie
na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury
w miejscu w następujących przypadkach:

a) gdy posiadacz pozwolenia nie ureguluje sytuacji,
o której mowa w art. 253d ust. 2 oraz 253f ust. 1;

b) gdy posiadacz pozwolenia lub osoby, o których mowa
w art. 14h ust. 1 lit. a), b) lub d), dopuściły się
poważnych lub powtarzających się naruszeń przepi-
sów celnych i nie ma (lub nie mają) już prawa do
odwołania;

c) na wniosek posiadacza pozwolenia.

Jednakże w przypadku, o którym mowa w akapicie
pierwszym lit. b), zezwalający organ celny może podjąć

decyzję, że nie cofnie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, jeżeli uzna
naruszenia za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości
operacji celnych, do których się ono odnosi, oraz przy
braku wątpliwości co do dobrej wiary posiadacza pozwo-
lenia.”;

17) w części I, tytuł IX, dodaje się rozdział 1 A w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 1 A

Pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu

S e k c j a 1

P ro c e du r a s k ł a d an i a wn i o s ków

Artykuł 253h

1. Wniosek o pojedyncze pozwolenie na stosowanie
zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu składa
się do jednego z organów celnych, o których mowa
w art. 14d ust. 1 i 2.

Jednakże w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na
stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury
w miejscu składany jest w ramach lub w następstwie
wniosku o pojedyncze pozwolenie na końcowe przezna-
czenie bądź o procedurę celną mającą skutki gospodarcze,
stosuje się art. 292 ust. 5 i 6 lub art. 500 i 501.

2. Jeżeli część istotnej ewidencji lub dokumentacji jest
przechowywana w państwie członkowskim innym niż
państwo członkowskie, w którym składany jest wniosek,
wnioskodawca wypełnia odpowiednio pola 5a, 5b i 7
formularza wniosku, którego wzór podany jest w załącz-
niku 67.

3. Wnioskodawca zapewnia łatwo dostępny punkt kon-
taktowy lub wyznacza osobę do kontaktów w administracji
wnioskodawcy w państwie członkowskim, w którym
składany jest wniosek, aby udostępnić organom celnym
wszystkie informacje niezbędne dla udowodnienia zgod-
ności z wymogami związanymi z udzieleniem pojedyn-
czego pozwolenia.

4. Wnioskodawcy przedkładają w miarę możliwości
niezbędne dane organom celnym drogą elektroniczną.

5. Do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu
wymiany danych między zaangażowanymi państwami
członkowskimi, który jest niezbędny dla celów odpowied-
niej procedury celnej, zezwalające organy celne mogą
odrzucić wnioski złożone na mocy ust. 1, jeżeli pojedyncze
pozwolenie spowodowałoby nieproporcjonalne koszty
administracyjne.
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Artykuł 253i

1. Państwa członkowskie podają do wiadomości Komisji
wykaz organów celnych określonych w art. 253h ust. 1, do
których muszą być składane wnioski, oraz informują
o wszelkich zmianach w tym zakresie. Komisja udostępnia
tego rodzaju informacje w internecie. Organy te działają
jako zezwalające organy celne w zakresie pojedynczych
pozwoleń na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub
procedury w miejscu.

2. Państwa członkowskie wyznaczają centralne biura ds.
wymiany informacji między państwami członkowskimi
oraz między państwami członkowskimi i Komisją, oraz
informują Komisję o tych biurach.

S e k c j a 2

P ro c e du r a wyd awan i a

Artykuł 253j

1. W przypadku gdy przedmiotem wniosku jest pojedyn-
cze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
lub procedury w miejscu, zezwalający organ celny
udostępnia innym zainteresowanym organom celnym
następujące informacje:

a) wniosek;

b) projekt pozwolenia;

c) wszelkie informacje konieczne dla udzielenia pozwo-
lenia.

Informacje te są udostępniane z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego, o którymmowaw art. 253m, z chwilą,
gdy jest on dostępny.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), są
udostępniane przez zezwalający organ celny w następują-
cych terminach:

a) 30 dni kalendarzowych, jeżeli wnioskodawcy uprzed-
nio przyznano możliwość korzystania ze zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu, lub świa-
dectwo AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1
lit. a) lub c);

b) 90 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

W przypadku gdy zezwalający organ celny nie jest w stanie
dotrzymać tych terminów, może przedłużyć je o 30 dni
kalendarzowych. W takich przypadkach, przed upływem
ustalonych terminów, zezwalający organ celny informuje
wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia.

Termin biegnie od daty otrzymania przez zezwalający
organ celny wszelkich wymaganych informacji, o których
mowa w ust. 1 lit. a), b) i c). Zezwalający organ celny
informuje wnioskodawcę o przyjęciu wniosku oraz podaje
datę, od której zaczyna się bieg terminu.

3. Do dnia 31 grudnia 2009 r. maksymalne okresy
wynoszące 30 lub 90 dni kalendarzowych przewidziane
w ust. 2 akapit pierwszy wynoszą odpowiednio 90 lub 210
dni kalendarzowych.

Artykuł 253k

1. Zezwalający organ celny państwa członkowskiego,
w którym wniosek został złożony, oraz organy celne
innych państw członkowskich mające związek z pojedyn-
czym pozwoleniem, którego dotyczy wniosek, współpra-
cują przy ustalaniu wymogów operacyjnych i dotyczących
sprawozdawczości, w tym planu kontroli dotyczącego
nadzoru procedury celnej realizowanej w ramach pojedyn-
czego pozwolenia. Jednakże dane wymieniane w celach
procedur celnych pomiędzy zainteresowanymi organami
celnymi nie wykraczają poza zakres ustanowiony w załącz-
niku 30 A.

2. Organy celne innych państw członkowskich, których
dotyczy pojedyncze pozwolenie będące przedmiotem
wniosku, powiadamiają zezwalający organ celny o ewen-
tualnych zastrzeżeniach w ciągu trzydziestu dni kalenda-
rzowych od dnia otrzymania projektu pozwolenia. Jeżeli
powiadomienie to wymaga dodatkowego czasu, zezwala-
jący organ celny jest o tym informowany możliwie jak
najszybciej, a w każdym przypadku w granicach tego
terminu. Dodatkowy termin może zostać przedłużony
o nie więcej niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku
przedłużenia terminu zezwalający organ celny powiadamia
wnioskodawcę o przedłużeniu terminu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń oraz w razie nieosiąg-
nięcia porozumienia między organami celnymi w ciągu
tego okresu wniosek zostaje odrzucony w zakresie, w jakim
zgłoszono zastrzeżenia.

Jeżeli organ celny uczestniczący w konsultacjach nie
odpowiada w terminie określonym w akapicie pierwszym,
zezwalający organ celny może założyć, że brak jest
zastrzeżeń w odniesieniu do wydania tego rodzaju
pozwolenia, na odpowiedzialność organu celnego uczestni-
czącego w konsultacjach.

3. Przed częściowym lub całkowitym odrzuceniem
wniosku zezwalający organ celny informuje wnioskodawcę
o przyczynach będących podstawą takiej decyzji, a wnio-
skodawca ma możliwość wyrażenia swojego stanowiska
w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania tej
informacji.

Artykuł 253l

1. W przypadku gdy o pojedyncze pozwolenie ubiega się
wnioskodawca posiadający świadectwo AEO, o którym
mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c), pozwolenie zostaje
udzielone po przeprowadzeniu koniecznej wymiany infor-
macji między:

a) wnioskodawcą i zezwalającym organem celnym;
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b) zezwalającym organem i innymi organami celnymi,
których dotyczy pojedyncze pozwolenie będące
przedmiotem wniosku.

W przypadkach, w których wnioskodawca nie posiada
świadectwa AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub
c), pozwolenie zostaje udzielone wówczas, gdy zezwalający
organ celny jest przekonany, że wnioskodawca będzie
w stanie spełnić związane z pozwoleniem warunki
i kryteria, określone lub przywołane w art. 253, 253a
i 253c, oraz wówczas, gdy doszło do niezbędnej wymiany
informacji, o której mowa w akapicie pierwszym niniej-
szego ustępu.

2. Po otrzymaniu zgody lub nieotrzymaniu uzasadnio-
nych zastrzeżeń od innych zainteresowanych organów
celnych zezwalający organ celny wydaje pozwolenie
zgodnie z formularzem wniosku ustalonym w załącz-
niku 67, w ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie
okresów ustanowionych w art. 253k ust. 2 lub 3.

Zezwalający organ celny udostępnia pozwolenie organom
celnym w uczestniczących państwach członkowskich,
wykorzystując w tym celu system teleinformatyczny,
o którym mowa w art. 253 m, z chwilą, gdy jest on
dostępny.

3. Pojedyncze pozwolenia na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu są uznawane we
wszystkich państwach członkowskich wyszczególnionych
w polu 10 lub w polu 11 pozwolenia, lub – w stosownych
przypadkach – w obu tych polach.

S e k c j a 3

Wymi an a i n fo rma c j i

Artykuł 253m

1. System teleinformatyczny określony w drodze poro-
zumienia przez Komisję i organy celne służy po jego
udostępnieniu do wymiany informacji i do komunikacji
między organami celnymi oraz do informowania Komisji
i przedsiębiorców. Informacje podawane przedsiębiorcom
są ograniczone do danych jawnych określonych w tytule II
punkt 16 wyjaśnień dotyczących formularza wniosku
o stosowanie procedury uproszczonej ustalonego w załącz-
niku 67.

2. Wykorzystując system, o którym mowa w ust. 1,
Komisja i organy celne dokonują wymiany następujących
informacji, przechowują je oraz mają do nich dostęp:

a) dane dotyczące wniosków;

b) informacje wymagane w procesie wydawania pozwo-
leń;

c) pojedyncze pozwolenia wydawane w odniesieniu do
procedur, o których mowa w art. 1 ust. 13 i 14, oraz –

w stosownych przypadkach – w odniesieniu do ich
zmiany, zawieszenia i cofnięcia;

d) wyniki ponownej oceny zgodnie z art. 253 ust. 8.

3. Komisja i państwa członkowskie mogą podawać do
publicznej wiadomości za pośrednictwem internetu wykaz
pojedynczych pozwoleń, jak również dane jawne określone
w tytule II punkt 16 wyjaśnień dotyczących formularza
wniosku o stosowanie procedury uproszczonej ustalonego
w załączniku 67, po uzyskaniu uprzedniej zgody posiada-
cza pozwolenia. Wykaz jest aktualizowany.”;

18) w art. 260 ust. 1 wyraz „zgłaszający” zastępuje się wyrazem
„wnioskodawca”;

19) artykuł 261 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 261

1. Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
zostaje udzielone w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia
warunki i kryteria, o których mowa w art. 253, 253a
i 253c.

2. W przypadku gdy wnioskodawca posiada świadectwo
AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c),
zezwalający organ celny udziela pozwolenia po ustaleniu
sposobu wymiany niezbędnych informacji między wnio-
skodawcą i zezwalającym organem celnym. Wszystkie
warunki i kryteria, o których mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, uznaje się za spełnione.”;

20) artykuł 264 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 264

1. Pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu zostaje
udzielone w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia
warunki i kryteria, o których mowa w art. 253, 253a
i 253c.

2. W przypadku gdy wnioskodawca posiada świadectwo
AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 lit. a) lub c),
zezwalający organ celny udziela pozwolenia po ustaleniu
sposobu wymiany niezbędnych informacji między wnio-
skodawcą i zezwalającym organem celnym. Wszystkie
warunki i kryteria, o których mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, uznaje się za spełnione.”;

21) skreśla się art. 265;

22) w art. 269 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenia na stosowanie procedury zgłoszenia
uproszczonego udziela się wnioskodawcy zgodnie z warun-
kami i kryteriami oraz w sposób określony w art. 253,
253a, 253c i 270.”;
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23) w art. 270 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się akapity 2, 3 i 4;

b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy wnioskodawca posiada świa-
dectwo AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1
lit. a) lub c), zezwalający organ celny udziela
pozwolenia po ustaleniu sposobu wymiany niezbęd-
nych informacji między wnioskodawcą i zezwalającym
organem celnym. Wszystkie warunki i kryteria,
o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, uznaje
się za spełnione.”;

24) w art. 282 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenia na stosowanie procedury zgłoszenia
uproszczonego udziela się wnioskodawcy w przypadku,
gdy spełnione zostały warunki i kryteria, o których mowa
w art. 261 i 262, stosowanych z uwzględnieniem niezbęd-
nych zmian.”;

25) skreśla się art. 288;

26) w art. 291 ust. 2 skreśla się lit. a);

27) w art. 340b dodaje się punkty w brzmieniu:

„6) »tranzytowy dokument towarzyszący«: oznacza doku-
ment drukowany z systemu komputerowego, który jest
oparty na danych ze zgłoszenia tranzytowego i ma
towarzyszyć towarom;

7) »procedura awaryjna«: oznacza procedurę opartą na
stosowaniu dokumentów w formie papierowej w celu
umożliwienia składania i kontroli zgłoszenia tranzytowego
oraz nadzoru nad operacją tranzytową, w przypadku gdy
zwykła procedura drogą elektroniczną nie może zostać
zastosowana.”;

28) w art. 340c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Procedurą wspólnotowego tranzytu wewnętrznego
obejmuje się towary wspólnotowe, które są wysyłane:

a) z części obszaru celnego Wspólnoty, gdzie obowią-
zują przepisy dyrektywy 2006/112/WE, do innej
części obszaru celnego Wspólnoty, gdzie wymienione
przepisy nie obowiązują; lub

b) z części obszaru celnego Wspólnoty, gdzie przepisy
dyrektywy 2006/112/WE nie obowiązują, do innej
części obszaru celnego Wspólnoty, gdzie wymienione
przepisy obowiązują; lub

c) z części obszaru celnego Wspólnoty, gdzie przepisy
dyrektywy 2006/112/WE nie obowiązują, do innej

części obszaru celnego Wspólnoty, gdzie wymienione
przepisy również nie obowiązują.”;

29) w art. 342 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli gwarancja składana jest przez gwaranta w urzę-
dzie składania gwarancji:

a) głównemu zobowiązanemu przydziela się »numer
referencyjny gwarancji« na korzystanie z gwarancji
i w celu identyfikacji każdego zobowiązania gwaranta;

b) głównemu zobowiązanemu przydziela się kod
dostępu przypisany do »numeru referencyjnego
gwarancji«, o którym jest on informowany.”;

30) artykuł 343 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 343

Wszystkie państwa członkowskie wprowadzają do systemu
informatycznego wykaz urzędów celnych właściwych dla
realizacji operacji tranzytu wspólnotowego, ze wskazaniem
ich odpowiednich numerów identyfikacyjnych i zakresu
obowiązków, a także dni i godzin urzędowania. Każda
zmiana jest również umieszczona w systemie informatycz-
nym.

Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom
członkowskim za pomocą systemu informatycznego.”;

31) dodaje się art. 343a w brzmieniu:

„Artykuł 343a

W stosownych przypadkach każde państwo członkowskie
informuje Komisję o utworzeniu centralnych urzędów oraz
o przyznanych im kompetencjach w zakresie zarządzania
i kontroli procedury tranzytu wspólnotowego, a również
w zakresie odbioru i przekazywania dokumentów, wska-
zując rodzaj tych dokumentów.

Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkow-
skie.”;

32) w części II tytuł II rozdział 4 sekcja 1 dodaje się art. 344a
w brzmieniu:

„Artykuł 344a

1. Formalności w ramach procedury tranzytu wspólno-
towego są dokonywane przy wykorzystaniu techniki
elektronicznego przetwarzania danych.

2. Komunikaty między urzędami w ramach wspólnoto-
wej procedury tranzytu są zgodne ze strukturą i zasadami
określonymi wspólnie przez organy celne.”;
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33) w art. 345 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeśli gwarancja pojedyncza składana jest przez
gwaranta, główny zobowiązany nie może zmienić kodu
dostępu przypisanego do »numeru referencyjnego gwaran-
cji«, z wyjątkiem sytuacji, gdy mają zastosowanie przepisy
załącznika 47a pkt 3.”;

34) w art. 346 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gwarancja pojedyncza składana przez gwaranta jest
zgodna ze wzorem formularzem przedstawionym w załącz-
niku 49.

Dokument gwarancyjny jest przechowywany w urzędzie
składania gwarancji.”;

35) artykuł 347 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 347

1. W przypadku określonym w art. 345 ust. 3 gwarancja
pojedyncza jest zgodna z formularzem przedstawionym
w załączniku 50.

Artykuł 346 ust. 2 stosuje się z uwzględnieniem niezbęd-
nych zmian.

2. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez organy celne
gwarant dostarcza do urzędu składania gwarancji wszelkie
wymagane informacje dotyczące karnetów gwarancji
pojedynczej, które wystawił.

Ostateczny termin ich wykorzystania nie może być
późniejszy niż jeden rok, licząc od dnia ich wystawienia.

3. Gwarant informuje głównego zobowiązanego o »nume-
rze referencyjnym gwarancji« dla każdego karnetu gwaran-
cji pojedynczej, który jest mu przydzielony. Przypisany kod
dostępu nie może być przez głównego zobowiązanego
zmieniony.

4. Do celów stosowania art. 353 ust. 2 lit. b) gwarant
wystawia głównemu zobowiązanemu karnety gwarancji
pojedynczej na formularzu zgodnym z formularzem przed-
stawionym w załączniku 54, a numer identyfikacyjny
wskazany jest w tytule.

5. Gwarant może wystawiać karnety gwarancji pojedyn-
czej, które są nieważne dla operacji wspólnotowego
tranzytu dotyczących towarów znajdujących się na liście
znajdującej się w załączniku 44c. W tym celu gwarant
umieszcza ukośnie na karnecie lub karnetach gwarancji
pojedynczej następujący wpis:

— Ograniczona ważność – 99200.

6. Główny zobowiązany przekazuje do urzędu wyjścia
karnety gwarancji pojedynczej w ilości odpowiadającej
wielokrotności 7 000 EUR wymaganej dla pokrycia

całkowitej kwoty określonej w art. 345 ust. 1. Do celów
stosowania art. 353 ust. 2 lit. b) karnety w formie
papierowej są przekazywane do urzędu wyjścia i zatrzy-
mane przez ten urząd, który powiadamia o numerze
identyfikacyjnym każdego karnetu urząd składania gwa-
rancji wskazany na karnecie.”;

36) w art. 348 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacja o cofnięciu lub unieważnieniu oraz dniu,
kiedy stają się skuteczne, jest niezwłocznie wprowadzana
do systemu informatycznego przez organy celne państwa
członkowskiego urzędu składania gwarancji.”;

37) skreśla się art. 350;

38) artykuł 351 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 351

W przypadku przesyłek zawierających jednocześnie towary,
które mają zostać objęte procedurą zewnętrznego tranzytu
wspólnotowego, i towary, które mają zostać objęte
procedurą wewnętrznego tranzytu wspólnotowego, zgło-
szenie tranzytowe oznaczone symbolem »T« uzupełnia się
w odniesieniu do każdej pozycji towarowej atrybutem »T1«,
»T2« lub »T2F«.”;

39) skreśla się art. 352;

40) artykuł 353 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 353

1. Zgłoszenia tranzytowe są zgodne ze strukturą oraz
szczegółowymi wytycznymi zawartymi w załączniku 37a.

2. Organy celne w następujących przypadkach przyjmują
pisemne zgłoszenie tranzytowe zgodnie z procedurą okreś-
loną w drodze porozumienia między organami celnymi, na
formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załącz-
niku 31:

a) jeżeli towary są przewożone przez podróżnych,
którzy nie mają bezpośredniego dostępu do systemu
informatycznego organów celnych na zasadach okreś-
lonych w art. 353a;

b) jeżeli jest stosowana procedura awaryjna na warun-
kach i zasadach określonych w załączniku 37d.

3. Złożenie pisemnego zgłoszenia tranzytowego zgodnie
z ust. 2 lit. b) wymaga zgody właściwych organów
w przypadku, gdy aplikacja głównego zobowiązanego
i/lub sieć nie działa/nie działają.

4. Zgłoszenie tranzytowe może być uzupełnione formu-
larzem lub formularzami uzupełniającymi zgodnie ze
wzorem znajdującym się w załączniku 33. Formularze
stanowią integralną część zgłoszenia.
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5. Listy towarowe opracowane zgodnie z załącznikiem44a
i według wzoru znajdującego się w załączniku 45 mogą
być wykorzystywane, w miejsce formularzy uzupełniają-
cych, jako część opisowa zgłoszenia tranzytowego sporzą-
dzonego ręcznie i stanowią one jego integralną część.”;

41) w części II tytuł II rozdział 4 sekcja 2 podsekcja 2 dodaje się
art. 353a w brzmieniu:

„Artykuł 353a

1. Do celów stosowania art. 353 ust. 2 lit. a) podróżny
sporządza zgłoszenie tranzytowe zgodnie z art. 208
i załącznikiem 37.

2. Organy celne dokładają starań, aby dane tranzytowe
mogły być przekazywane między tymi organami za
pośrednictwem technologii informatycznych i sieci kom-
puterowych.”;

42) w art. 356 skreśla się ust. 3;

43) w art. 357 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bez uszczerbku dla ust. 4 towary, które mają
zostać objęte procedurą tranzytu wspólnotowego, nie
mogą być zwolnione, o ile nie zostały nałożone
zamknięcia celne. Urząd wyjścia podejmuje środki
identyfikacyjne, jakie uzna za konieczne, i umieszcza
odpowiednie informacje w zgłoszeniu tranzytowym.”;

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Urząd wyjścia może odstąpić od nałożenia
zamknięć, jeżeli tożsamość towarów może być
stwierdzona przez ich opis w zgłoszeniu tranzyto-
wym lub w załączonych dokumentach, z uwzględnie-
niem ewentualnych innych środków służących
zapewnieniu tożsamości.

Opis towarów można uznać za umożliwiający
ustalenie tożsamości towarów, jeżeli jest wystarcza-
jąco szczegółowy, aby można było łatwo zidentyfi-
kować ilość i rodzaj towarów.”;

44) artykuły 358 i 359 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 358

1. Zwalniając towary, urząd wyjścia powiadamia dekla-
rowany urząd przeznaczenia o procedurze tranzytu
wspólnotowego, stosując »Komunikat informujący wyprze-
dzająco o dostarczeniu towaru«, oraz każdy deklarowany
urząd tranzytowy, stosując »Komunikat informujący
wyprzedzająco o przewozie towaru przez granicę«. Komu-
nikaty te są oparte na danych zgłoszenia tranzytowego,
w razie konieczności sprostowanych.

2. Po zwolnieniu towarów towarom objętym procedurą
tranzytu wspólnotowego towarzyszy tranzytowy doku-
ment towarzyszący. Jego wzór i odnośne uwagi

wyjaśniające znajdują się w załączniku 45a. Powyższy
dokument jest udostępniany podmiotowi w następujący
sposób:

a) jest przekazywany głównemu zobowiązanemu przez
urząd wyjścia lub, za zgodą organów celnych,
wydrukowany z systemu informatycznego głównego
zobowiązanego;

b) jest drukowany przez system informatyczny upoważ-
nionego nadawcy, po otrzymaniu komunikatu o zwol-
nieniu towarów, przesłanego przez urząd wyjścia.

3. W odpowiednim przypadku towarzyszący dokument
tranzytowy jest uzupełniany o listę elementów odpowiada-
jących wzorowi i uwagom w załączniku 45b. Wykaz ten
stanowi integralną część tranzytowego dokumentu towa-
rzyszącego.

Artykuł 359

1. Towary i tranzytowy dokument towarzyszący przed-
stawia się w każdym urzędzie tranzytowym.

2. Urząd tranzytowy rejestruje fakt przekroczenia granicy,
o którym został uprzedzony przesłanym przez urząd
wyjścia »Komunikatem informującym wyprzedzająco
o przewozie towaru przez granicę«. Urząd wyjścia zostaje
poinformowany o przekroczeniu granicy za pomocą
»Komunikatu o przekroczeniu granicy«.

3. Urzędy tranzytowe dokonują kontroli towarów, jeżeli
uznają to za stosowne. Ewentualna kontrola towarów jest
przeprowadzana w szczególności na podstawie »Komuni-
katu informującego wyprzedzająco o przewozie towaru
przez granicę«.

4. Jeżeli przewozu dokonuje się poprzez inny urząd
tranzytowy aniżeli urząd zadeklarowany w tranzytowym
dokumencie towarzyszącym, urząd tranzytowy, przez który
odbywa się przewóz, występuje do urzędu wyjścia
o przekazanie »Komunikatu informującego wyprzedzająco
o przewozie towaru przez granicę« i powiadamia o prze-
wozie urząd wyjścia, wysyłając »Komunikat o przekroczeniu
granicy«.”;

45) w art. 360 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Przewoźnik jest zobowiązany dokonać wymaganych
wpisów w tranzytowym dokumencie towarzyszącym
i przedstawić go wraz z przesyłką organom celnym
państwa członkowskiego, na którego terytorium
znajduje się środek transportu.”;

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli organy celne stwierdzą, że procedura
tranzytu wspólnotowego może być kontynuowana
w sposób normalny, podejmą wszelkie kroki, jakie
mogą być niezbędne, i naniosą adnotacje na tranzy-
towym dokumencie towarzyszącym.
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Właściwe informacje są wprowadzane do systemu
komputerowego przez organy celne urzędu tranzyto-
wego lub urzędu przeznaczenia, w zależności od
przypadku.”;

46) artykuły 361, 362 i 363 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 361

1. Towary oraz wymagane dokumenty przedstawia się
w urzędzie przeznaczenia w dniach i godzinach urzędo-
wania. Jednakże urząd przeznaczenia może, na wniosek
i koszt zainteresowanej strony, zezwolić na przedstawienie
dokumentów i towarów poza ustalonymi dniami i godzi-
nami urzędowania. Podobnie urząd przeznaczenia może,
na wniosek i koszt zainteresowanej strony, zezwolić na
przedstawienie towarów oraz wymaganych dokumentów
w innym miejscu.

2. Jeżeli towary są zgłaszane w urzędzie przeznaczenia po
upływie terminu wyznaczonego przez urząd wyjścia,
a przekroczenie tego terminu spowodowane zostało
okolicznościami, które zostały odpowiednio uzasadnione
przez przewoźnika i zaakceptowane przez urząd przezna-
czenia, a są niezależne od przewoźnika lub głównego
zobowiązanego, uznaje się, że ten ostatni dotrzymał
wyznaczonego terminu.

3. Urząd przeznaczenia zachowuje tranzytowy dokument
towarzyszący, a kontrolę towarów przeprowadza się
w szczególności w oparciu o »Komunikat informujący
wyprzedzająco o dostarczeniu towaru« otrzymany z urzędu
wyjścia.

4. Na wniosek głównego zobowiązanego i dla potwier-
dzenia, że procedura została zakończona, zgodnie z art. 366
ust. 1, urząd przeznaczenia poświadcza kopię tranzyto-
wego dokumentu towarzyszącego, umieszczając następu-
jącą adnotację:

— Alternatywny dowód – 99202.

5. Operacja tranzytowa może zakończyć się w innym
urzędzie celnym niż wpisany w zgłoszeniu tranzytowym.
Urząd ten staje się wówczas urzędem przeznaczenia.

Jeżeli nowy urząd przeznaczenia należy do innego państwa
członkowskiego niż to, do którego należy pierwotnie
wyznaczony urząd, nowy urząd przeznaczenia zwraca się
do urzędu wyjścia o przekazanie »Komunikatu informują-
cego wyprzedzająco o dostarczeniu towaru«.

Artykuł 362

1. Na wniosek osoby, która przedstawia towary i wyma-
gane dokumenty, urząd przeznaczenia wystawia poświad-
czenie odbioru.

2. Formularz poświadczenia odbioru jest zgodny z for-
mularzem określonym w załączniku 47.

3. Poświadczenie odbioru jest uprzednio wypełniane
przez zainteresowanego. Może ono zawierać, obok części
zastrzeżonej dla urzędu przeznaczenia, jeszcze inne dane
dotyczące towarów. Poświadczenie odbioru nie może być
uznane za dowód zakończenia procedury w rozumieniu
postanowień art. 366 ust. 1.

Artykuł 363

1. Urząd przeznaczenia informuje urząd wyjścia o przy-
byciu towarów tego samego dnia, w którym są one
przedstawione w urzędzie przeznaczenia, za pomocą
»Zawiadomienia o przybyciu towaru«.

2. Jeśli operacja tranzytowa zostaje zakończona w innym
urzędzie niż zadeklarowany pierwotnie w zgłoszeniu
tranzytowym, nowy urząd przeznaczenia informuje urząd
wyjścia o przybyciu towarów za pomocą »Zawiadomienia
o przybyciu towaru«.

Urząd wyjścia informuje o przybyciu towarów pierwotnie
deklarowany urząd przeznaczenia poprzez komunikat
»Przekazane zawiadomienie o przybyciu towaru«.

3. »Zawiadomienie o przybyciu towaru«, określone
w ust. 1 i 2, nie może stanowić dowodu zakończenia
procedury w rozumieniu art. 366 ust. 1.

4. Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, urząd prze-
znaczenia przekazuje komunikat »Wyniki kontroli« do
urzędu wyjścia najpóźniej trzeciego dnia po dniu, w którym
towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia.
Jeżeli jednak stosuje się art. 408, urząd przeznaczenia
wysyła komunikat »Wyniki kontroli« do urzędu wyjścia
najpóźniej szóstego dnia następującego po dniu przedsta-
wienia towarów.”;

47) skreśla się art. 364;

48) w części II tytuł II rozdział 4 sekcja 2 nagłówek podsekcji 6
otrzymuje brzmienie:

„Po s t ępowan i e po s zuk iwawcz e ”;

49) artykuł 365 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 365

1. Jeżeli organy celne państwa członkowskiego wyjścia
nie otrzymały »Zawiadomienia o przybyciu towaru«
w terminie, w którym towary muszą być przedstawione
w urzędzie przeznaczenia, lub jeżeli nie otrzymały
komunikatu »Wyniki kontroli« w terminie sześciu dni od
odebrania »Zawiadomienia o przybyciu towaru«, rozważają
możliwość wszczęcia postępowania poszukiwawczego
w celu zgromadzenia informacji koniecznych do zamknię-
cia procedury, lub w razie ich braku w celu:

— ustalenia, czy powstał dług celny,
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— identyfikacji dłużnika, oraz

— określenia organów celnych właściwych w zakresie
zaksięgowania długu celnego.

2. Postępowanie poszukiwawcze zostaje wszczęte najpóź-
niej w terminie siedmiu dni po upływie jednego z terminów
określonych w ust. 1, z wyjątkiem przypadków szczegól-
nych, określonych w drodze porozumienia przez państwa
członkowskie. W przypadku gdy organy celne zostaną
wcześniej powiadomione lub podejrzewają, że procedura
nie została zakończona, niezwłocznie wszczynają postępo-
wanie poszukiwawcze.

3. Jeżeli organy celne państwa członkowskiego wyjścia
otrzymały wyłącznie »Zawiadomienie o przybyciu towaru«,
wszczynają postępowanie poszukiwawcze, wzywając urząd
przeznaczenia, który wysłał »Zawiadomienie o przybyciu
towaru«, do przesłania komunikatu »Wyniki kontroli«.

4. Jeżeli organy celne państwa członkowskiego wyjścia
nie otrzymały »Zawiadomienia o przybyciu towaru«,
wszczynają postępowanie poszukiwawcze, wysyłając zapy-
tanie do głównego zobowiązanego w celu uzyskania
informacji koniecznych do zamknięcia procedury lub
wysyłając zapytanie do urzędu przeznaczenia, o ile infor-
macje niezbędne do prowadzenia postępowania poszuki-
wawczego dostępne są w urzędzie przeznaczenia.

Od głównego zobowiązanego żąda się podania informacji
koniecznych do zamknięcia procedury najpóźniej dwa-
dzieścia osiem dni po wszczęciu postępowania poszukiwa-
wczego w urzędzie przeznaczenia, jeżeli procedura
tranzytowa nie może zostać zamknięta.

5. Urząd przeznaczenia i główny zobowiązany odpowia-
dają na wniosek, o którym mowa w ust. 4, w terminie
dwudziestu ośmiu dni. Jeżeli główny zobowiązany przed-
stawi w tym okresie dostateczne informacje, organy celne
państwa wyjścia uwzględniają te informacje lub zamykają
procedurę, o ile dostarczone informacje na to pozwalają.

6. Jeżeli informacje przekazane przez głównego zobo-
wiązanego nie są wystarczające do zamknięcia procedury,
ale są uznane przez organy celne państwa członkowskiego
wyjścia za wystarczające do kontynuowania postępowania
poszukiwawczego, wysyłają one niezwłocznie zapytanie do
właściwego urzędu celnego.

7. Jeżeli w wyniku postępowania poszukiwawczego
zostanie ustalone, że procedura tranzytowa została pra-
widłowo zakończona, organy celne państwa członkow-
skiego wyjścia zamykają procedurę i niezwłocznie
powiadamiają o tym głównego zobowiązanego oraz,
w zależności od przypadku, organy celne, które mogły
wszcząć procedurę odzyskania należności celnych zgodnie
z art. 217–232 Kodeksu.”;

50) dodaje się art. 365a w brzmieniu:

„Artykuł 365a

1. Jeśli po wszczęciu postępowania poszukiwawczego
i przed upływem terminu określonego w art. 450a tiret

pierwsze dowód dotyczący miejsca, gdzie miały miejsce
zdarzenia, które doprowadziły do powstania długu celnego,
jest dostarczany w jakikolwiek sposób do organów celnych
państwa członkowskiego wyjścia, zwanych dalej »organami
składającymi wniosek«, oraz miejsce to jest sytuowane na
terenie innego państwa członkowskiego, organy te dostar-
czają niezwłocznie wszystkie dostępne informacje właści-
wym dla tego miejsca organom, zwanym dalej »organami
wezwanymi«.

2. Organy wezwane potwierdzają otrzymanie przekaza-
nych informacji oraz określają, czy są właściwe dla
odzyskania długu. W przypadku braku odpowiedzi w ter-
minie dwudziestu ośmiu dni organy składające wniosek
niezwłocznie wznawiają postępowanie poszukiwawcze.”;

51) artykuły 366 i 367 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 366

1. Dowód, że procedura zakończyła się w terminie
określonym w zgłoszeniu, może zostać dostarczony przez
głównego zobowiązanego organom celnym, zgodnie z ich
wymogami, w formie dokumentu poświadczonego przez
organy celne państwa członkowskiego przeznaczenia,
potwierdzającego tożsamość danych towarów i stwierdzają-
cego, że zostały one przedstawione w urzędzie przezna-
czenia, lub – przypadku stosowania art. 406 –

u upoważnionego odbiorcy.

2. Procedurę tranzytu wspólnotowego uważa się za
zakończoną także wtedy, gdy główny zobowiązany przed-
stawi organom celnym, zgodnie z ich wymogami, jeden
z poniższych dokumentów potwierdzających tożsamość
towarów:

a) dokument celny wystawiony w kraju trzecim, doty-
czący objęcia towarów przeznaczeniem celnym;

b) dokument sporządzony w państwie trzecim, poświad-
czony przez organy celne tego państwa i potwierdza-
jący, że towary są uznane za znajdujące się
w swobodnym obrocie w tym państwie.

3. Dokumenty wyszczególnione w ust. 2 mogą być
zastąpione przez ich kopie lub fotokopie, odpowiednio
poświadczone przez organ, który poświadczył oryginalny
dokument, przez organy danego państwa trzeciego albo
organy jednego z państw członkowskich.

Artykuł 367

Przepisów dotyczących wymiany między organami celnymi
komunikatów zawierających dane dotyczące tranzytu przy
wykorzystaniu technologii informatycznych oraz sieci
komputerowych nie stosuje się do procedur uproszczonych
właściwych dla niektórych rodzajów transportu i innych
procedur uproszczonych na podstawie art. 97 ust. 2
Kodeksu, o których mowa w art. 372 ust. 1 lit. f) oraz g).”;
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52) skreśla się art. 368a, 369, 369a, 370 i 371;

53) artykuł 372 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 372

1. Organy celne, na wniosek głównego zobowiązanego
lub, odpowiednio, odbiorcy, mogą wyrazić zgodę na
następujące uproszczenia:

a) stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie
z obowiązku składania gwarancji;

b) wykorzystywanie specjalnego rodzaju zamknięć cel-
nych;

c) zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą;

d) występowanie jako upoważniony nadawca;

e) występowanie jako upoważniony odbiorca;

f) stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla
przewozu towarów:

(i) koleją lub z wykorzystaniem dużych kontene-
rów;

(ii) drogą powietrzną;

(iii) drogą morską;

(iv) rurociągami;

g) stosowanie innych procedur uproszczonych na pod-
stawie art. 97 ust. 2 Kodeksu.

2. O ile przepisy niniejszej sekcji lub pozwolenie nie
stanowią inaczej, w przypadku wydania pozwolenia na
korzystanie z uproszczeń określonych w ust. 1 lit. a) i f),
uproszczenia stosuje się we wszystkich państwach człon-
kowskich. W przypadku wydania pozwolenia na korzys-
tanie z uproszczeń określonych w ust. 1 lit. b), c) i d),
uproszczenia stosuje się tylko do procedur tranzytu
wspólnotowego rozpoczynających się w państwie człon-
kowskim, w którym wydane zostało pozwolenie. W przy-
padku pozwolenia na korzystanie z uproszczenia
określonego w ust. 1 lit. e), uproszczenie stosuje się
wyłącznie w państwie członkowskim, w którym wydane
zostało pozwolenie.”;

54) w art. 373 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) regularnie korzystają z tranzytu wspólnotowego lub
o których organy celne wiedzą, że są w stanie
wypełnić zobowiązania wynikające z ustaleń lub,
w związku z uproszczeniami określonymi w art. 372

ust. 1 lit. e), regularnie odbierają towary objęte
procedurą tranzytu wspólnotowego; i”;

55) w art. 374 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o pozwolenie na korzystanie z uproszczeń,
zwany dalej wnioskiem, zostaje opatrzony datą i podpisany.
Może być sporządzony w formie pisemnej lub złożony
przy wykorzystaniu techniki elektronicznego przetwarzania
danych, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi
przez organy celne.”;

56) w art. 376 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uproszczeń określonych w art. 372
ust. 1 lit. b), c) i f) pozwolenie przedstawia się na żądanie
urzędowi wyjścia.”;

57) artykuł 379 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 379

1. Główny zobowiązany może korzystać z gwarancji
generalnej albo zwolnienia z obowiązku składania gwaran-
cji do wysokości kwoty referencyjnej.

2. Kwota referencyjna jest identyczna z kwotą długu
celnego, który może powstać wobec towarów umieszcza-
nych przez głównego zobowiązanego pod procedurą
tranzytu wspólnotowego w okresie co najmniej jednego
tygodnia.

Kwotę tę określa urząd składania gwarancji we współpracy
ze stroną zainteresowaną:

a) na podstawie danych dotyczących towarów przewo-
żonych w przeszłości i szacunku ilości zamierzonych
operacji tranzytu wspólnotowego, wykazywanych
między innymi w jej dokumentacji handlowej i księ-
gowej;

b) w celu określenia kwoty referencyjnej bierze się pod
uwagę najwyższe stawki dla towarów w państwie
członkowskim urzędu składania gwarancji. Dla tych
wyliczeń towary wspólnotowe, które są przewożone
lub mają być przewożone zgodnie z Konwencją
o wspólnej procedurze tranzytowej, są traktowane
jak towary niewspólnotowe.

Dla każdej procedury tranzytowej oblicza się kwotę długu
celnego, który może powstać. W przypadku braku
niezbędnych danych kwota ta określana jest w wysokości
7 000 EUR, chyba że na podstawie innych informacji
dostępnych organom celnym kwotę tę można ustalić
w innej wysokości.
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3. Urząd składania gwarancji dokonuje analizy kwoty
referencyjnej, w szczególności na wniosek głównego
zobowiązanego, i w razie potrzeby dokonuje korekty tej
kwoty.

4. Główny zobowiązany zapewnia, by kwoty, co do
których złożył zobowiązanie, nie przekraczały kwoty
referencyjnej, z uwzględnieniem operacji tranzytowych,
które nie zostały jeszcze zakończone.

Kwoty referencyjne są obsługiwane i mogą być monitoro-
wane przez system informatyczny organów celnych
w odniesieniu do każdej operacji tranzytowej.”;

58) dodaje się art. 380a w brzmieniu:

„Artykuł 380a

W celu korzystania z gwarancji generalnej i/lub ze
zwolnienia z obowiązku składania gwarancji:

a) głównemu zobowiązanemu jest przydzielany »numer
referencyjny gwarancji« związany z określoną kwotą
referencyjną;

b) głównemu zobowiązanemu jest przyznawany począt-
kowy kod dostępu przypisany »numerowi referencyj-
nemu gwarancji«, o którym jest on informowany
przez urząd składania gwarancji.

Główny zobowiązany może przydzielić jeden lub kilka
kodów dostępu do gwarancji, do wykorzystywania przez
siebie lub swoich przedstawicieli.”;

59) artykuł 382 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 382

1. Gwarancja generalna jest składana przez gwaranta.

2. Dokument gwarancyjny jest zgodny ze wzorem
przedstawionym w załączniku 48. Dokument gwarancyjny
przechowuje urząd składania gwarancji.

3. Artykuł 346 ust. 2 stosuje się z uwzględnieniem
niezbędnych zmian.”;

60) w art. 383 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres ważności poświadczenia nie może prze-
kroczyć dwóch lat. Jednakże urząd składania gwaran-
cji może jednorazowo przedłużyć ten okres o nie
więcej niż dwa lata.”;

b) skreśla się ust. 3;

61) w art. 384 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cofnięcie pozwolenia na korzystanie z gwarancji
generalnej lub zwolnienia z obowiązku składania
gwarancji przez właściwe organy oraz data obowią-
zywania cofnięcia przez urząd składania gwarancji
decyzji, na mocy której urząd składania gwarancji
przyjął zobowiązanie gwaranta, lub data obowiązy-
wania unieważnienia zobowiązania przez gwaranta
zostają wprowadzone do systemu informatycznego
przez urząd składania gwarancji.”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od dnia uprawomocnienia się cofnięcia lub
unieważnienia żadne poświadczenie wydane w ramach
wykonywania art. 353 ust. 2 lit. b) nie może już być
wykorzystywane w celu objęcia towarów procedurą
tranzytu wspólnotowego i główny zobowiązany
zwraca je bezzwłocznie do urzędu składania gwaran-
cji.

Wszystkie państwa członkowskie informują Komisję
o sposobach identyfikacji nadal ważnych, a jeszcze
niezwróconych poświadczeń lub poświadczeń,
w odniesieniu do których zgłoszono kradzież,
zagubienie lub sfałszowanie. Komisja informuje
o tym inne państwa członkowskie.”;

c) skreśla się ust. 4;

62) skreśla się art. 385;

63) artykuł 386 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Główni zobowiązani wpisują rodzaj, ilość i znaki
nałożonych zamknięć w zgłoszeniu tranzytowym.

Główny zobowiązany nakłada zamknięcia nie później niż
z chwilą zwolnienia towarów.”;

64) w art. 387 skreśla się ust. 2;

65) w art. 398, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Osobie zamierzającej realizować przewozy we wspólnej
procedurze tranzytowej bez konieczności przedstawiania
w urzędzie wyjścia lub innym zatwierdzonym miejscu
towarów i towarzyszącego im zgłoszenia tranzytowego
może zostać przyznany status upoważnionego nadawcy.”;

66) w art. 399 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) termin, w jakim organy celne mogą przeprowadzić
ewentualną kontrolę towarów, po złożeniu zgłoszenia
przez upoważnionego nadawcę, a przed wysyłką
towarów;”;
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67) artykuł 400 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 400

Upoważniony nadawca składa zgłoszenie tranzytowe
w urzędzie wyjścia. Zwolnienie towarów nie może mieć
miejsca przed upływem terminu określonego w art. 399
lit. b).”;

68) skreśla się art. 401;

69) artykuł 402 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 402

W stosownych przypadkach upoważniony nadawca wpro-
wadza do systemu informatycznego trasę przewozu
wyznaczoną zgodnie z art. 355 ust. 2, termin wyznaczony
zgodnie z art. 356, w którym towary muszą być
przedstawione w urzędzie przeznaczenia, oraz liczbę,
rodzaj i znaki zamknięć.”;

70) skreśla się art. 403 i 404.

71) artykuł 406 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 406

1. Osobom, które zamierzają odbierać w swoich pomie-
szczeniach lub w innym określonym miejscu towary objęte
wspólnotową procedurą tranzytową bez konieczności
przedstawiania tych towarów i towarzyszącego im zgło-
szenia tranzytowego w urzędzie przeznaczenia, może być
przyznany status upoważnionego odbiorcy.

2. Główny zobowiązany wypełnia ciążące na nim,
zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 lit. a) Kodeksu,
zobowiązania, a procedura tranzytu wspólnotowego zos-
taje uznana za zakończoną, gdy tranzytowy dokument
towarzyszący, który towarzyszył przesyłce, jak również
towary w nienaruszonym stanie zostaną dostarczone
w wyznaczonym terminie upoważnionemu odbiorcy do
jego pomieszczeń lub miejsc określonych w pozwoleniu
oraz przestrzegane będą w sposób należyty środki
pozwalające na stwierdzenie tożsamości towarów.

3. Dla każdej przesyłki, która zostanie dostarczona
zgodnie z ust. 2, upoważniony odbiorca, na żądanie
przewoźnika, wystawia poświadczenie odbioru przewi-
dziane w art. 362, który stosuje się z uwzględnieniem
niezbędnych zmian.”;

72) w art. 407 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W pozwoleniu określa się w szczególności:

a) właściwy urząd lub urzędy przeznaczenia odpowie-
dzialne za towary dostarczane do upoważnionych
odbiorców;

b) termin, w jakim upoważniony odbiorca otrzymuje
z urzędu przeznaczenia za pomocą komunikatu
»Pozwolenie na rozładunek towarów« istotne dane
»Komunikatu informującego wyprzedzająco o dostar-
czeniu towaru« w celu zastosowania z uwzględnieniem
niezbędnych zmian art. 361 ust. 3;

c) wyłączone kategorie lub przewozy towarów.”;

73) artykuł 408 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 408

1. Po dostarczeniu towarów do jego pomieszczeń lub
miejsc określonych w pozwoleniu upoważniony odbiorca
podejmuje następujące czynności:

a) niezwłocznie powiadamia właściwy urząd przezna-
czenia o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w czasie
przewozu, za pomocą »Zawiadomienia o przybyciu
towaru«;

b) przed rozpoczęciem rozładunku czeka na komunikat
»Pozwolenie na rozładunek«;

c) po otrzymaniu komunikatu »Pozwolenie na rozładu-
nek« wysyła do urzędu przeznaczenia w terminie
trzech dni po przybyciu towarów komunikat »Uwagi
dotyczące rozładunku«, zawierający wszelkie niezgod-
ności, zgodnie z procedurą określoną w pozwoleniu;

d) pozostawia do dyspozycji urzędu przeznaczenia lub
dostarcza mu tranzytowy dokument towarzyszący,
który dołączony był do towarów, zgodnie z postano-
wieniami pozwolenia.

2. Urząd przeznaczenia wprowadza dane stanowiące
komunikat »Wyniki kontroli« do systemu informatycz-
nego.”;

74) skreśla się art. 408a;

75) w art. 441 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. Artykuł 353 ust. 5 oraz załącznik 37d pkt 23 mają
zastosowanie do list towarowych, które mogłyby być
załączone do listu przewozowego CIM lub wykazu
zdawczego TR.”;

76) w art. 442 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy stosowana jest wspólnotowa
procedura tranzytowa, art. 412–441 nie wykluczają
możliwości stosowania procedur ustanowionychw art. 344–
362, art. 367 i w pkt 22 załącznika 37d, niemniej jednak
obowiązują również art. 415 i 417 lub 429 i 432.”;
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77) artykuł 450a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 450a

Termin określony w art. 215 ust. 1 tiret trzecie Kodeksu
wynosi:

— siedem miesięcy, licząc od ostatniego dnia, w którym
towary powinny być przedstawione w urzędzie
przeznaczenia, chyba że został wysłany wniosek
o egzekucję zgodnie z art. 365a, w takim przypadku
okres jest przedłużany maksymalnie o jeden miesiąc,
lub

— jeden miesiąc od upływu terminu określonego
w art. 365 ust. 5, jeżeli główny zobowiązany nie
dostarczył informacji lub dostarczył niewystarczające
informacje.”;

78) w art. 450c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli procedura nie została zamknięta, organy celne
państwa członkowskiego wyjścia, w ciągu dziewięciu
miesięcy, licząc od dnia, w którym towary miały zostać
przedstawione w urzędzie przeznaczenia, powiadamiają
gwaranta, że procedura nie została zamknięta.”;

79) w art. 450d akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Organy te powiadamiają urząd wyjścia i urząd składania
gwarancji o wszystkich przypadkach, w których dług celny
powstał w związku ze zgłoszeniami do tranzytu wspólno-
towego, które zostały przyjęte przez urząd wyjścia, oraz
o działaniach podjętych wobec dłużnika w celu odzyskania
należnych kwot. Ponadto powiadamiają one urząd wyjścia
o pobraniu należności celnych i innych opłat w celu
umożliwienia urzędowi zamknięcie procedury tranzytu.”;

80) w art. 453 ust. 2 słowa „artykuły od 314b” zastępuje się
słowami „artykuły od 314”;

81) artykuł 454 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 454

1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się do transportu
towarów na podstawie karnetów TIR na obszarze celnym
Wspólnoty.

2. Układ i dane komunikatów, o których mowa w niniej-
szej sekcji, są określane przez organy celne w drodze
wspólnych uzgodnień.

3. Posiadacz karnetu TIR przekazuje w formie elektro-
nicznej dane karnetu TIR odpowiadające układowi i danym
określonym w załącznikach 37a i 37c do urzędu celnego
wprowadzenia lub urzędu celnego wyjścia.

4. Z chwilą zwolnienia towarów do operacji TIR urząd
celny wyjścia lub urząd celny wprowadzenia drukuje
tranzytowy dokument towarzyszący, który zostaje

dołączony do odcinka nr 2, oraz przekazuje dane w formie
elektronicznej do zadeklarowanego urzędu celnego prze-
znaczenia lub urzędu celnego wyprowadzenia, stosując
»Komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu
towaru«.

5. Dane karnetu TIR wykorzystuje się do ustalenia
wszelkich skutków prawnych wynikających z rozbieżności
między danymi karnetu TIR w formie elektronicznej
a danymi w karnecie TIR.

6. Zwolnienie z obowiązku przekazania danych karnetu
TIR w formie elektronicznej jest dopuszczalne jedynie
w następujących, wyjątkowych przypadkach:

a) gdy skomputeryzowany system tranzytowy stosowany
przez organy celne nie działa;

b) gdy nie działa program do przekazywania danych
karnetu TIR w formie elektronicznej;

c) gdy nie działa połączenie sieciowe między programem
do przekazywania danych karnetu TIR w formie
elektronicznej a organami celnymi.

7. Zwolnienie przewidziane w ust. 6 lit. b) i c) wymaga
zatwierdzenia przez organy celne.”;

82) w art. 454a ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) stosują elektroniczne formy łączności z urzędem
celnym przeznaczenia.”;

83) artykuł 454b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 454b

1. W odniesieniu do towarów odbieranych w siedzibie lub
w miejscu określonym w pozwoleniu, o którym mowa
w art. 454a, upoważniony odbiorca przestrzega, zgodnie
z procedurą przewidzianą w pozwoleniu, następujących
obowiązków:

a) informuje niezwłocznie organy celne urzędu przezna-
czenia o przybyciu towarów za pomocą »Zawiado-
mienia o przybyciu towarów«, zawierającego
informacje o wszystkich nieprawidłowościach lub
zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie transportu;

b) przed rozładunkiem czeka na komunikat »Pozwolenie
na rozładunek«;

c) niezwłocznie odnotowuje wyniki rozładunku w swo-
ich rejestrach;

d) najpóźniej trzeciego dnia po przybyciu towarów
przesyła do organów celnych urzędu przeznaczenia
komunikat »Uwagi dotyczące rozładunku«, zawiera-
jący informacje o wszelkich nieprawidłowościach.
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2. Upoważniony odbiorca zapewnia, że karnet TIR oraz
tranzytowy dokument towarzyszący zostają niezwłocznie
przedłożone organom celnym w urzędzie przeznaczenia.
Organy te wypełniają grzbiet odcinka nr 2 karnetu TIR
i zapewniają zwrot karnetu TIR posiadaczowi karnetu TIR
lub osobie działającej w jego imieniu. Urząd celny
przeznaczenia lub wyprowadzenia zachowuje odcinek nr 2.

3. Datą zakończenia operacji TIR jest data zapisu
w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 lit. c).

Jednakże w przypadku gdy podczas transportu miały
miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości lub zdarzenia, datą
zakończenia operacji TIR jest data komunikatu »Wyniki
kontroli«, o którym mowa w art. 455 ust. 4.

4. Na wniosek posiadacza karnetu TIR upoważniony
odbiorca wystawia dowód odbioru poświadczający przy-
bycie towarów do siedziby upoważnionego odbiorcy
i zawierający odniesienie do tranzytowego dokumentu
towarzyszącego oraz karnetu TIR. Poświadczenie odbioru
nie może być wykorzystywane jako dowód zakończenia
operacji TIR w rozumieniu art. 1 lit. d) konwencji TIR.

5. Urząd celny przeznaczenia wprowadza do systemu
skomputeryzowanego komunikat »Wyniki kontroli«.

Organy celne przesyłają również dane przewidziane
w załączniku 10 do konwencji TIR.

6. Jeżeli nie działa program komputerowy stosowany
przez upoważnionego odbiorcę, właściwe organy mogą
zezwolić na stosowanie innych form łączności z organami
celnymi urzędu przeznaczenia.”;

84) w art. 454c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakończenie operacji TIR, w rozumieniu art. 1
lit. d) konwencji TIR, nastąpiło, gdy spełnione zostały
wymogi art. 454b ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze.”;

85) artykuł 455 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 455

1. Urząd celny przeznaczenia lub urząd celny wyjścia
wypełnia grzbiet odcinka nr 2, zatrzymuje odcinek nr 2
oraz tranzytowy dokument towarzyszący i w dniu, w któ-
rym towary zostały przedstawione w urzędzie celnym
przeznaczenia lub w urzędzie celnym wyprowadzenia,
powiadamia za pomocą »Zawiadomienia o przybyciu
towaru« urząd celny wyjścia lub urząd celny wprowadzenia
o przybyciu towarów.

2. Jeżeli operacja TIR zostaje zakończona w urzędzie
celnym innym niż zadeklarowany pierwotnie w zgłoszeniu
tranzytowym, nowy urząd celny przeznaczenia lub nowy
urząd celny wyprowadzenia powiadamia o przybyciu
towarów urząd celny wyjścia lub urząd celny wprowadze-
nia za pomocą »Zawiadomienia o przybyciu towaru«.

Urząd celny wyjścia lub urząd celny wprowadzenia
powiadamia o przybyciu towarów pierwotnie zadeklaro-
wany urząd celny przeznaczenia lub urząd celny

wyprowadzenia przy pomocy komunikatu »Przekazane
zawiadomienie o przybyciu towaru«.

3. »Zawiadomienie o przybyciu towaru«, o którym mowa
w ust. 1 i 2, nie może być wykorzystywane jako dowód
zakończenia procedury w rozumieniu art. 455b.

4. Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, urząd celny
przeznaczenia lub urząd celny wyprowadzenia przekazuje
komunikat »Wyniki kontroli« do urzędu celnego wyjścia lub
urzędu celnego wprowadzenia najpóźniej trzeciego dnia
następującego po dniu, w którym towary zostały przed-
stawione w urzędzie celnym przeznaczenia lub urzędzie
celnym wyprowadzenia. Jednakże gdy zastosowanie ma
art. 454b, urząd celny przeznaczenia przekazuje komuni-
kat »Wyniki kontroli« do urzędu celnego wyjścia lub urzędu
celnego wprowadzenia najpóźniej szóstego dnia następują-
cego po dniu przybycia towarów do siedziby upoważnio-
nego odbiorcy.

Organy celne przesyłają również dane przewidziane
w załączniku 10 do Konwencji TIR.

5. W przypadku gdy zastosowanie ma art. 454 ust. 6,
organy celne państwa członkowskiego przeznaczenia lub
wyprowadzenia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu
ośmiu dni od daty zakończenia operacji TIR, zwracają
odpowiednią część odcinka nr 2 karnetu TIR organom
celnym państwa członkowskiego wyjścia lub wprowadze-
nia.”;

86) artykuł 455a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 455a

1. W przypadku gdy organy celne państwa członkow-
skiego wyjścia lub wprowadzenia nie otrzymały »Zawiado-
mienia o przybyciu towaru« w terminie, w jakim towary
muszą zostać przedstawione w urzędzie celnym przezna-
czenia lub urzędzie celnym wyprowadzenia, lub nie
otrzymały komunikatu »Wyniki kontroli« w ciągu sześciu
dni po otrzymaniu »Zawiadomienia o przybyciu towaru«,
organy te rozważają wszczęcie postępowania poszukiwa-
wczego w celu uzyskania informacji potrzebnych do
zamknięcia operacji TIR lub, jeżeli nie jest to możliwe,
w celu:

— ustalenia, czy powstał dług celny,

— identyfikacji dłużnika, oraz

— określenia organów celnych odpowiedzialnych za
zaksięgowanie.

2. Procedurę poszukiwawczą wszczyna się najpóźniej
siódmego dnia po upływie jednego z terminów, o których
mowa w ust. 1, oprócz przypadków wyjątkowych okreś-
lonych przez państwa członkowskie w drodze wspólnych
uzgodnień. Organy celne wszczynają bezzwłocznie proce-
durę poszukiwawczą, jeżeli otrzymają wcześniej informa-
cje, że operacja TIR nie została zakończona, lub
podejrzewają, że tak właśnie jest.
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3. Jeżeli organy celne państwa członkowskiego wyjścia
lub wprowadzenia otrzymały jedynie »Zawiadomienie
o przybyciu towaru«, wszczynają one postępowanie
poszukiwawcze, zwracając się o przekazanie komunikatu
»Wyniki kontroli« przez urząd celny przeznaczenia lub
urząd celny wyprowadzenia, który przesłał »Zawiadomienie
o przybyciu towaru«.

4. Jeżeli organy celne w urzędzie celnym wyjścia lub
urzędzie celnym wprowadzenia nie otrzymały »Zawiado-
mienia o przybyciu towaru«, wszczynają one procedurę
poszukiwawczą, zwracając się do urzędu celnego przezna-
czenia lub urzędu celnego wyprowadzenia o informacje
potrzebne do zamknięcia operacji TIR. Urząd ten odpo-
wiada na wniosek w terminie dwudziestu ośmiu dni.

5. Od posiadacza karnetu TIR żąda się, aby dostarczył
urzędowi celnemu przeznaczenia lub urzędowi celnemu
wyprowadzenia informacji potrzebnych do zamknięcia
procedury najpóźniej w terminie dwudziestu ośmiu dni
od wszczęcia postępowania poszukiwawczego, jeżeli ope-
racja TIR nie może zostać zakończona. Posiadacz karnetu
TIR odpowiada na żądanie w terminie dwudziestu ośmiu
dni. Na żądanie posiadacza karnetu TIR okres ten może być
przedłużony o kolejnych dwadzieścia osiem dni.

Organy celne państwa członkowskiego wyjścia lub wpro-
wadzenia informują również właściwe stowarzyszenie
gwarantujące, bez uszczerbku dla powiadomienia, którego
dokonuje się zgodnie z art. 11 ust. 1 konwencji TIR, jak
również proszą je o przedstawienie dowodu zakończenia
operacji TIR.

6. W przypadku gdy zastosowanie ma art. 454 ust. 6,
organy celne państwa członkowskiego wyjścia lub wpro-
wadzenia wszczynają postępowanie poszukiwawcze, o któ-
rym mowa w ust. 1, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od
daty przyjęcia karnetu TIR nie otrzymały dowodu zakoń-
czenia operacji TIR. W tym celu organy te przesyłają
organom celnym państwa członkowskiego przeznaczenia
lub wyprowadzenia odpowiedni wniosek wraz ze wszyst-
kimi potrzebnymi informacjami. Organy niezwłocznie
wszczynają postępowanie poszukiwawcze, jeżeli otrzymają
wcześniej informację, że operacja TIR nie została zakoń-
czona, lub podejrzewają, że tak właśnie jest. Postępowanie
poszukiwawcze zostaje również wszczęte, jeżeli w następ-
stwie okaże się, że dowód zakończenia operacji TIR został
sfałszowany, a postępowanie poszukiwawcze jest
konieczne, aby osiągnąć cele określone w ust. 1.

Procedurę ustanowioną w ust. 5 stosuje się z uwzględnie-
niem niezbędnych zmian.

Organy celne państwa członkowskiego przeznaczenia lub
wyprowadzenia odpowiadają w terminie dwudziestu ośmiu
dni.

7. Jeżeli w trakcie postępowania poszukiwawczego
ustalono, że operacja TIR została zakończona prawidłowo,
organy celne państwa członkowskiego wyjścia lub wpro-
wadzenia zamykają procedurę oraz natychmiast informują
stowarzyszenie gwarantujące i posiadacza karnetu TIR oraz,

w odpowiednim przypadku, organy celne, które właśnie
rozpoczęły procedurę odzyskiwania zgodnie z artyku-
łami 217–232 Kodeksu.”;

87) dodaje się art. 455b w brzmieniu:

„Artykuł 455b

1. Dowód, że operacja TIR została zakończona w terminie
przewidzianym w karnecie TIR, może być przedstawiony
w sposób wymagany przez organy celne w formie
dokumentu poświadczonego przez organy celne państwa
członkowskiego przeznaczenia lub wyprowadzenia, zawie-
rającego dane dotyczące towarów i z którego wynika, że
zostały one przedstawione w urzędzie celnym przezna-
czenia lub urzędzie celnym wyprowadzenia, lub, w przy-
padku gdy zastosowanie ma art. 454a, upoważnionemu
odbiorcy.

2. Operacja TIR jest również uważana za zakończoną,
jeżeli posiadacz karnetu TIR lub stowarzyszenie gwarantu-
jące przedstawi, w sposób wymagany przez organy celne,
jeden z następujących dokumentów identyfikujących
towary:

a) dokument celny wystawiony w kraju trzecim, doty-
czący objęcia towarów przeznaczeniem celnym;

b) dokument wystawiony w państwie trzecim, potwier-
dzony przez organy celne tego państwa i poświadcza-
jący, że towary znajdują się w swobodnym obrocie
w odpowiednim państwie trzecim.

3. Dokumenty wspomniane w lit. a) i b) mogą być
zastąpione kopiami lub fotokopiami poświadczonymi jako
odpisy przez podmiot, który poświadczył oryginalne
dokumenty, przez organy danego państwa trzeciego lub
przez organy jednego z państw członkowskich.”;

88) w art. 456 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Termin, o którym mowa w art. 215 ust. 1 tiret trzecie
Kodeksu celnego, wynosi siedem miesięcy od ostat-
niego dnia, w którym towary powinny zostać
przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia lub
urzędzie celnym wyprowadzenia.”;

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuły 450b i 450d stosuje się z uwzględnieniem
niezbędnych zmian do procedury odzyskania odno-
szącej się do karnetu TIR.”;

89) artykuł 457b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 457b

1. Jeżeli operacja TIR dotyczy tych samych towarów, co
towary określone w art. 340a, lub jeżeli organy celne
uznają to za konieczne, urząd celny wyjścia lub urząd celny
wprowadzenia może wyznaczyć trasę przewozu przesyłki.
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2. Organy celne państwa członkowskiego, w którym
znajduje się przesyłka, odnotowują stosowne dane w tran-
zytowym dokumencie towarzyszącym i na grzbiecie
odcinka nr 1 karnetu TIR, w przypadku gdy:

a) trasa przewozu została zmieniona na wniosek
posiadacza karnetu TIR;

b) przewoźnik dokonał zmiany wyznaczonej trasy
przewozu z uwagi na siłę wyższą.

Urząd celny przeznaczenia lub urząd celny wyprowadzenia
wprowadza stosowne informacje do systemu skomputery-
zowanego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. b),
przesyłkę, tranzytowy dokument towarzyszący i karnet TIR
przedstawia się niezwłocznie najbliższym organom cel-
nym.”;

90) w art. 458 ust. 1 akapit drugi zdanie ostatnie otrzymuje
brzmienie:

„Komisja udostępnia te informacje pozostałym państwom
członkowskim za pośrednictwem portalu internetowego
Unii Europejskiej.”;

91) w art. 496, skreśla się lit. c);

92) w art. 843, skreśla się ust. 2;

93) w załączniku 30 A pkt 1 Uwagi wstępne, Uwaga 5:
Procedury uproszczone, pkt 5.1, skreśla się liczbę „288”;

94) w załączniku 37 tytuł I pkt A lit. c) pierwsze zdanie
otrzymuje brzmienie:

„c) kiedy przepisy wspólnotowe wyraźnie przewidują ich
stosowanie, w szczególności w ramach procedury
tranzytu wspólnotowego w przypadku zgłoszenia
tranzytowego dla podróżnych oraz w przypadku
procedury awaryjnej.”;

95) w załączniku 37a tytuł II pkt B „Dane umieszczone na
zgłoszeniu tranzytowym” wprowadza się następujące
zmiany:

a) w grupie danych „PROCEDURA TRANZYTOWA”
tekst dla danych informacyjnych „Tożsamość przy
przekraczaniu granicy” (pole 21) otrzymuje brzmie-
nie:

„Typ/Długość: an..27

Zgodnie z załącznikiem 37 stosowanie tego atrybutu
przez państwa członkowskie nie jest obowiązkowe.”;

b) tekst dla grupy danych „KODY PRODUKTÓW
WRAŻLIWYCH (SGI)” (pole 31) otrzymuje brzmienie:

„KODY PRODUKTÓW WRAŻLIWYCH (pole 31)

Numer: 9

Tę grupę danych stosuje się do wprowadzenia
identyfikacji wrażliwych towarów, jeżeli zgłoszenie
tranzytowe dotyczy towarów wymienionych w załącz-
niku 44c.

Kod produktów wrażliwych (pole 31)

Typ/Długość: n ..2

Podany w załączniku 37c kod stosuje się w przypadku,
gdy kod towarów nie jest wystarczający dla jedno-
znacznej identyfikacji towarów wymienionych
w załączniku 44c.

Ilość wrażliwa (pole 31)

Typ/Długość: n ..11,3

Ten atrybut stosuje się, jeżeli zgłoszenie tranzytowe
dotyczy towarów wymienionych w załączniku 44c”;

c) w grupie danych „POZYCJA TOWAROWA – OPAKO-
WANIA” (pole 31) tekst dla atrybutów „Znaki
i numery opakowań”, „Rodzaj opakowań” oraz „Liczba
sztuk” otrzymuje brzmienie:

„Znaki i numery opakowań (pole 31)

Typ/Długość: an ..42

Ten atrybut stosuje się, jeżeli atrybut »Rodzaj
opakowań« zawiera kody podane w załączniku 37c
inne niż te używane w odniesieniu do towarów
»Luzem« (VQ, VG, VL, VY, VR lub VO) lub »Towarów
niezapakowanych« (NE, NF, NG). Jeżeli atrybut
»Rodzaj opakowań« zawiera jeden z wyżej wymie-
nionych kodów, jego stosowanie jest fakultatywne.

Rodzaj opakowań (pole 31)

Typ/Długość: a2

Stosuje się kody przewidziane w wykazie »Kody
opakowań« w załączniku 38 dla pola 31.

Liczba sztuk (pole 31)

Typ/Długość: n ..5

Ten atrybut stosuje się, jeżeli atrybut »Rodzaj
opakowań« zawiera kody podane w załączniku 37c
inne niż te używane w odniesieniu do towarów
»Luzem« (VQ, VG, VL, VY, VR lub VO) lub dla
»Towarów niezapakowanych« (NE, NF, NG). Jeżeli
atrybut »Rodzaj opakowań« zawiera jeden z wyżej
wymienionych kodów, atrybutu nie stosuje się.”;
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d) w grupie danych „PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY/
ŚWIADECTWA” (pole 44) tekst dla danych „Numer:
99” otrzymuje brzmienie:

„Tę grupę danych stosuje się dla komunikatów TIR.
W pozostałych przypadkach grupę danych stosuje się
zgodnie z załącznikiem 37. Jeżeli stosuje się grupę
danych, wykorzystuje się przynajmniej jeden z nastę-
pujących atrybutów.”;

96) w załączniku 37c dodaje się punkty 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Dla atrybutu »Typ zgłoszenia« (pole 1): dla zgłoszeń
TIR stosuje się kod »TIR«.

10. Dla atrybutu »Typ gwarancji« (pole 52): dla komuni-
katów TIR stosuje się kod »B«.”;

97) dodaje się załącznik 37d przedstawiony w załączniku I do
niniejszego rozporządzenia;

98) w załączniku 38 wprowadza się zmiany zgodnie z załącz-
nikiem II do niniejszego rozporządzenia;

99) w załączniku 44a tytuł I pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Definicja

1.1. Lista towarowa oznacza dokument posiadający cechy
charakterystyczne opisane w niniejszym załączniku.

1.2. Lista towarowa może być używana wraz ze zgłosze-
niem tranzytowym w ramach stosowania art. 353
ust. 2.”;

100) w załączniku 44b wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1. Formularze drukowane są na papierze wystar-
czająco mocnym, aby przy normalnym użyciu
nie rwał się i nie gniótł. Papier jest w kolorze
białym.”;

b) punkt 4.3 otrzymuje brzmienie:

„4.3. Na formularzu podana jest nazwa i adres
drukarni lub znak pozwalający na jej identyfika-
cję oraz seryjny numer identyfikacyjny.”;

101) załącznik 44c zastępuje się tekstem załącznika III do
niniejszego rozporządzenia;

102) w załączniku 45a wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale I „Wzór tranzytowego dokumentu
towarzyszącego” usuwa się egzemplarz B;

b) rozdział II zostaje zastąpiony tekstem załącznika IV
do niniejszego rozporządzenia;

103) w załączniku 45b wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem
załącznika V do niniejszego rozporządzenia;

104) w załączniku 46b, druga kolumna tabeli, wprowadza się
następujące zmiany:

a) uwagi do kryterium 1) „Wystarczające doświadczenie”
otrzymują brzmienie:

„Wystarczające doświadczenie jest potwierdzone
regularnym i prawidłowym korzystaniem z procedury
tranzytu wspólnotowego, w charakterze głównego
zobowiązanego, w jednym z następujących okresów
przed złożeniem wniosku o obniżkę:

— sześciu miesięcy, do celów stosowania art. 380
ust. 2 lit. a) i art. 381 ust. 1,

— jednego roku, do celów stosowania art. 380
ust. 2 lit. b) i art. 381 ust. 2 lit. a),

— dwóch lat, do celów stosowania art. 380 ust. 3
i art. 381 ust. 2 lit. b).”;

b) uwagi do kryterium 2) „Wysoki poziom współpracy
z organami celnymi” otrzymują brzmienie:

„Główny zobowiązany osiągnął wysoki poziom
współpracy z organami celnymi, wprowadzając do
zarządzania swoimi procedurami szczególne środki
dające organom celnym większe możliwości kontroli
i ochrony interesów.

Środki te, zakładając, że są zgodne z wymogami
organów celnych, mogą dotyczyć między innymi:

— szczególnych metod wypełniania zgłoszeń tran-
zytowych, lub

— treści takich zgłoszeń, nawet jeżeli główny
zobowiązany przekazuje dodatkowe informacje,
których podanie nie jest obowiązkowe, lub

— metod dopełniania formalności umieszczania
towarów pod procedurą (np. główny zobowią-
zany zawsze składa swoje zgłoszenia w tym
samym urzędzie celnym).”;

105) w załączniku 47a wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sytuacje, w których korzystanie z gwarancji generalnej
w obniżonej kwocie lub z gwarancji generalnej może zostać
czasowo zabronione
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1.1. Czasowy zakaz korzystania z gwarancji general-
nej w obniżonej kwocie

W rozumieniu art. 94 ust. 6 Kodeksu »szcze-
gólne okoliczności« oznaczają sytuację, w której
w znacznej liczbie przypadków, gdzie występuje
więcej niż jeden główny zobowiązany i stwarza-
jących zagrożenie dla prawidłowego działania
procedury, stwierdzono, że mimo stosowania
art. 384 i art. 9 Kodeksu gwarancja generalna
w obniżonej kwocie określonej w art. 94 ust. 4
Kodeksu nie jest wystarczająca do zapłaty
w przewidzianym terminie długów celnych
powstałych w wyniku usunięcia z procedury
tranzytu wspólnotowego towarów wymienio-
nych w załączniku 44c.

1.2. Czasowy zakaz korzystania z gwarancji general-
nej

W rozumieniu art. 94 ust. 7 Kodeksu »nadużycia
na wysoką skalę« oznaczają sytuację, w której
stwierdzono, żemimo stosowania art. 384 i art. 9
Kodeksu oraz, w zależności od przypadku,
art. 94 ust. 6 Kodeksu, gwarancja generalna
określona w art. 94 ust. 2 lit. b) Kodeksu nie jest
już wystarczająca do zapłaty w przewidzianym
terminie długu celnego powstałego w wyniku
usunięcia z procedury tranzytu wspólnotowego
towarów wymienionych w załączniku 44c.
W tym przypadku uwzględnia się ilość towarów
usuniętych oraz okoliczności ich usunięcia,
w szczególności jeżeli ma to związek z między-
narodową przestępczością zorganizowaną.”;

b) w pkt 2 skreśla się ppkt 2.2;

c) w pkt 3 skreśla się tiret drugie;

d) w pkt 4 ppkt 4.3 otrzymuje brzmienie:

„4.3. Jeżeli organy celne zezwalają na odstępstwo,
w polu 8 zaświadczenia gwarancji generalnej
umieszczają następujące określenie:

— NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE – 99209”;

106) w załączniku 51b ppkt 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„1.2.1. W przypadku gdy dla towarów wymienionych na
liście znajdującej się w załączniku 44c nie można

wykorzystać gwarancji generalnej, w polu 8
zaświadczenia umieszcza się następujące określenie:

— Ograniczona ważność – 99200”;

107) w załączniku 67 „Formularz wniosku i zezwolenia”
wprowadza się następujące zmiany:

a) w drugim wierszu nagłówka, pomiędzy wyrazami
„art.” i „292” dodaje się numery „253b”, „253c”,
„253h” oraz „253 l”;

b) po uwagach ogólnych, a przed formularzem „Wnio-
sek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej proce-
dury celnej/ostateczne przeznaczenie”, dodaje się
formularze i objaśnienia zamieszczonew załącznikuVI
do niniejszego rozporządzenia;

c) po formularzu „Zezwolenie na stosowanie uszlachet-
niania biernego, Formularz kontynuacyjny”, tytuł
„OBJAŚNIENIA” otrzymuje brzmienie:

„OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA DOTYCZĄ-
CEGO GOSPODARCZYCH PROCEDUR CELNYCH
I OSTATECZNEGO PRZEZNACZENIA”.

Artykuł 2

Do dnia 1 stycznia 2012 r. organy celne dokonują zgodnie
z art. 253 ust. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ponownej
oceny pozwoleń na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub na
procedurę w miejscu udzielonych przed datą określoną w art. 3
ust. 3 niniejszego rozporządzenia oraz wydają nowe pozwolenia
zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93 zmienionym
niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Artykuł 1 pkt 2, 3, 5–12, 27–48, 51–76, 92, 94, 95 lit. a),
b) oraz c), pkt 97–100 oraz pkt 102–106 stosuje się od dnia
1 lipca 2008 r.

3. Artykuł 1 pkt 1, 4, 13, 14, 16–24, 26, 80–85, 87, 89, 90,
91, 95 lit. d), 96, 101 oraz 107 stosuje się od dnia 1 stycznia
2009 r.

4. Artykuł 1 pkt 49, 50, 77, 78, 79, 86 i 88 stosuje się od dnia
1 lipca 2009 r.
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5. Artykuł 1 pkt 15, 25 i 93 stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

6. Artykuł 1 pkt 2 stosuje się do dnia 30 czerwca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK 37d

(określony w art. 353 ust. 2 lit. b)

CZĘŚĆ I

PROCEDURA AWARYJNA

Rozdział I

Przepisy ogólne

1. Niniejszy załącznik określa szczególne zasady, umożliwiające wdrożenie procedury awaryjnej na mocy art. 353
ust. 2, w następujących przypadkach:

a) dla podróżnych:

— jeżeli system komputerowy organów celnych nie działa;

b) dla głównych zobowiązanych, w tym upoważnionych nadawców:

— jeżeli system komputerowy organów celnych nie działa, lub

— jeżeli aplikacja głównego zobowiązanego nie działa, lub

— jeżeli sieć między głównym zobowiązanym i organami celnymi jest niedostępna.

2. Część I tytuły VII, VIII oraz część II, tytuł II rozdział 4 sekcje 1, 2 i 3 podsekcje 1–7 stosuje się do procedury
awaryjnej, chyba że pkt 3–31 niniejszego załącznika stanowią inaczej.

3. Zgłoszenia tranzytowe

3.1. Pisemne zgłoszenia tranzytowe, stosowane w procedurze awaryjnej, muszą być rozpoznawalne przez wszystkie
strony uczestniczące w procedurze tranzytowej, w celu uniknięcia problemów w urzędzie lub urzędach
tranzytowych oraz w urzędzie przeznaczenia. Dlatego też stosowanie dokumentów ogranicza się do następujących
możliwości:

— stosowanie jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD),

— stosowanie dokumentu SAD wydrukowanego na zwykłym papierze z systemu komputerowego
przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem 37, lub

— dokument SAD można zastąpić wzorem tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TDT) za zgodą organów
celnych, jeżeli uznają one wniosek przedsiębiorcy za uzasadniony.

3.2. Dla celów wdrożenia pkt 3.1 tiret trzecie niniejszego załącznika TDT wystawiony jest zgodnie z załącznikami 37
i 45a.

3.3. Jeżeli przepisy tego załącznika odnoszą się do kart zgłoszenia tranzytowego towarzyszącego przesyłce, przepisy te
stosuje się także z uwzględnieniem niezbędnych zmian do TDT.

Rozdział II

Zasady stosowania

4. Niedostępność systemu komputerowego organów celnych

4.1. Szczegółowe zasady stosowania, bez względu na stosowany dokument:

— zgłoszenie jest wypełnione i przedstawione w urzędzie wyjścia w trzech egzemplarzach zgodnie
z załącznikiem 37 w przypadku SAD i sporządzone zgodnie z załącznikami 37 i 45a w przypadku TDT,
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— zgłoszenie jest zarejestrowane przez organy celne w polu C, za pomocą systemu numeracji innego niż
numeracja systemu komputerowego,

— kopia zgłoszenia tranzytowego zawiera informację o procedurze awaryjnej w postaci odcisku pieczęci
określonej w części II niniejszego załącznika, w polu A jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD), lub
w miejscu MRN i kodu kreskowego na dokumencie TDT,

— w przypadku stosowania procedury uproszczonej przedsiębiorca wypełnia wszystkie obowiązki i warunki
dotyczące wpisów, jakie należy nanieść na zgłoszeniu, oraz użycia specjalnej pieczęci, o której mowa w
pkt 26–29, wykorzystując w tym celu odpowiednio pola D i C,

— dokument jest pieczętowany przez urząd wyjścia w przypadku zwykłej procedury lub przez upoważnionego
nadawcę w przypadku procedury uproszczonej,

— w przypadku zastosowania wzoru TDT w zgłoszeniu nie umieszcza się kodu kreskowego ani Numeru
Ewidencyjnego Operacji Tranzytowej (MRN).

4.2. Jeżeli zostaje podjęta decyzja o zastosowaniu procedury awaryjnej, każde zgłoszenie, które zostało wprowadzone
do systemu komputerowego, ale nie zostało jeszcze przetworzone ze względu na awarię systemu, zostaje
anulowane. Przedsiębiorca dostarcza informacji organom celnym za każdym razem, kiedy zgłoszenie jest
przetwarzane przez system, ale następnie stosowana jest procedura awaryjna.

4.3. Organ celny monitoruje stosowanie procedur awaryjnych, by uniknąć nadużywania tych procedur.

5. Niedostępność aplikacji głównych zobowiązanych i/lub sieci

— Stosuje się przepisy pkt 4, z wyłączeniem przepisów dotyczących procedury uproszczonej.

— Główny zobowiązany powiadamia organy celne o ponownej dostępności jego aplikacji i/lub sieci.

6. Niedostępność aplikacji upoważnionego nadawcy i/lub sieci.

Jeżeli aplikacja upoważnionego nadawcy i/lub sieć jest (są) niedostępna(-e), stosuje się następującą procedurę:

— stosuje się przepisy pkt 4,

— upoważniony nadawca powiadamia organy celne o ponownej dostępności jego aplikacji i/lub sieci,

— w takim przypadku lub w przypadku zakłóceń sieci, jeżeli upoważniony nadawca składa rocznie ponad 2 %
zgłoszeń za pomocą procedury awaryjnej, jego zezwolenie jest weryfikowane w celu stwierdzenia, czy nadal
spełnia on warunki do jego otrzymania.

7. Pozyskiwanie danych przez władze krajowe.

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6, krajowe organy celne mogą pozwolić przedsiębiorstwom na złożenie
zgłoszenia tranzytowego w jednym egzemplarzu (przy wykorzystaniu dokumentu SAD lub, w odpowiednich
przypadkach, wzoru dokumentu TDT) w urzędzie wyjścia w celu przetworzenia przez celny system komputerowy.

Rozdział III

Przebieg procedury

8. Przewóz towarów objętych wspólną procedurą tranzytową odbywa się z zastosowaniem kart 4 i 5 SAD lub karty
TDT, wydanych głównemu zobowiązanemu przez urząd wyjścia.

9. Złożenie gwarancji pojedynczej wydanej przez gwaranta

Jeżeli urząd składania gwarancji nie jest urzędem wyjścia dla procedury tranzytowej, zachowuje on kopię
dokumentu, na podstawie którego przyjął zobowiązanie gwaranta. Główny zobowiązany przedstawia oryginał
dokumentu w urzędzie wyjścia, który go zatrzymuje. W miarę potrzeby urząd ten może zażądać jego tłumaczenia
na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych danego państwa.
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10. Przesyłki mieszane

Jeżeli przesyłki zawierają jednocześnie towary, które muszą być przewożone w ramach procedury T1, i towary,
które muszą być przewożone w ramach procedury T2, zgłoszenie tranzytowe, zawierające symbol »T«, uzupełnia
się o następujące dokumenty:

— formularze uzupełniające zawierające, odpowiednio, symbol »T1bis«, »T2bis« lub »T2Fbis«, lub

— listy towarowe zawierające, odpowiednio, symbol »T1«, »T2« lub »T2F«.

11. Domniemanie stosowania procedury T1

Jeżeli w prawej części pola 1 zgłoszenia tranzytowego nie wpisano symbolu »T1«, »T2« lub »T2F« albo w przypadku
przesyłek zawierających jednocześnie towary przewożone w ramach procedury T1 i towary przewożone w ramach
procedury T2 nie uwzględniono przepisów pkt 10, przyjmuje się, że towary przewożone są w ramach
proceduryT1.

12. Podpisanie zgłoszenia tranzytowego i zobowiązanie głównego zobowiązanego

Podpisując zgłoszenie tranzytowe, główny zobowiązany przejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów
art. 199 ust. 1.

13. Środki służące do identyfikacji towarów

W przypadku zastosowania art. 357 ust. 4 urząd wyjścia zaznacza w polu »D. Kontrola urzędu wyjścia« zgłoszenia
tranzytowego, obok rubryki »Nałożone zamknięcia«, następującą adnotację:

— Zwolnienie – 99201.

14. Adnotacje w zgłoszeniu tranzytowym i zwolnienie towarów

— Urząd wyjścia wpisuje wyniki kontroli na każdej karcie zgłoszenia tranzytowego.

— Jeżeli wyniki kontroli są zgodne ze zgłoszeniem, urząd wyjścia zwalnia towary, wpisując datę zwolnienia na
kartach zgłoszenia tranzytowego.

15. Urząd tranzytowy

15.1. W każdym urzędzie tranzytowym przewoźnik przedstawia świadectwo przekroczenia granicy, sporządzone na
formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku 46; urzędy te zatrzymują wspomniane świadectwo.

15.2. Jeżeli przewóz towarów następuje przez inny urząd tranzytowy niż podany na kartach 4 i 5 zgłoszenia
tranzytowego, urząd ten:

— niezwłocznie przesyła świadectwo przekroczenia granicy pierwotnie wskazanemu urzędowi tranzytowemu,
lub

— powiadamia o tranzycie urząd wyjścia w przypadkach wspólnie określonych przez właściwe organy zgodnie
z procedurą wspólnie przez nie określoną.

16. Przedstawienie w urzędzie przeznaczenia

16.1. Urząd przeznaczenia dokonuje rejestracji kart 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego, wpisuje na nich datę dostarczenia
towarów oraz informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli.

16.2. Operacja tranzytowa może zakończyć się w innym urzędzie celnym niż wpisany w zgłoszeniu tranzytowym. Urząd
ten staje się wówczas urzędem przeznaczenia.

Jeżeli nowy urząd przeznaczenia podlega jurysdykcji innego państwa członkowskiego niż to, którego jurysdykcji
podlega pierwotnie wyznaczony urząd, nowy urząd przeznaczenia umieszcza w polu »I. Kontrola urzędu
przeznaczenia« karty 5 zgłoszenia tranzytowego, oprócz zwyczajowych uwag, które jest zobowiązany uczynić,
następującą adnotację:

— Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar ……… (nazwa i kraj) – 99203.
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16.3. Jeżeli zastosowanie ma pkt 16.2 akapit drugi oraz jeżeli zgłoszenie tranzytowe zawiera następującą, wskazaną
poniżej adnotację, wówczas towary pozostają pod dozorem nowego urzędu przeznaczenia i nie mogą zostać
przewiezione do innego państwa członkowskiego niż to, którego jurysdykcji podlega urząd wyjścia, chyba że urząd
wyjścia wyrazi na to zgodę:

— Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/
decyzją nr ... – 99204.

17. Odbiór

Poświadczenie odbioru może być dokonane na odwrotnej stronie karty 5 zgłoszenia tranzytowego na formularzu
SAD, we właściwym polu.

18. Odesłanie karty nr 5

Właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia niezwłocznie odsyłają kartę 5 zgłoszenia tranzytowego
organom celnym państwa członkowskiego wyjścia, a najpóźniej w ciągu ośmiu dni od dnia, w którym procedura
tranzytowa została zakończona. Jeżeli stosowany był dokument TDT, odesłana zostaje kopia przedstawionego TDT,
na tych samych zasadach co karta 5.

19. Powiadamianie głównego zobowiązanego i alternatywny dowód zakończenia procedury

Jeżeli w ciągu miesiąca od upłynięcia terminu, w którym towary powinny być przedstawione w urzędzie
przeznaczenia, karta 5 nie zostanie odesłana organom celnym państwa członkowskiego wyjścia, organy te
powiadamiają głównego zobowiązanego i wzywają go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury.

20. Postępowanie poszukiwawcze

20.1. Jeżeli organy celne w państwie członkowskim wyjścia nie otrzymają, w terminie dwóch miesięcy przewidzianym na
dostarczenie towarów do urzędu przeznaczenia, dowodu zakończenia procedury, wszczynają niezwłocznie
postępowanie poszukiwawcze w celu uzyskania informacji koniecznych do zamknięcia procedury lub, jeżeli nie jest
to możliwe, w celu:

— ustalenia, czy powstał dług celny,

— ustalenia osoby dłużnika,

— określenia organów celnych właściwych w zakresie odzyskania należności.

20.2. Jeżeli organy celne zostaną wcześniej powiadomione lub podejrzewają, że procedura tranzytowa nie została
zakończona, niezwłocznie wszczynają postępowanie poszukiwawcze.

20.3. Postępowanie poszukiwawcze wszczynane jest również w przypadku gdy ex post zostanie stwierdzone, że dowód
zakończenia procedury został sfałszowany, a procedura poszukiwawcza jest niezbędna dla osiągnięcia celów
określonych w pkt 20.1.

21. Gwarancja – kwota referencyjna

21.1. W celu stosowania art. 379 ust. 1 główny zobowiązany oblicza, dla każdej operacji tranzytowej, wysokość
mogącego powstać długu i zapewnia, aby kwoty, co do których złożył zobowiązanie, nie przekroczyły kwoty
referencyjnej, z uwzględnieniem również operacji, dla których procedura nie została jeszcze zakończona.

21.2. Jeżeli kwota referencyjna stanie się niewystarczająca na pokrycie realizowanych przez niego operacji tranzytu
wspólnotowego, główny zobowiązany powiadamia o tym urząd składania gwarancji.

22. Poświadczenie gwarancji generalnej i poświadczenie zwolnienia ze składania gwarancji

Na podstawie pozwolenia zgodnie z art. 372 ust. 1 lit. a), poświadczenia gwarancji generalnej lub zwolnienia ze
złożenia gwarancji, wydane przez organy celne, są przedstawiane w urzędzie wyjścia. Zgłoszenie tranzytowe
zawiera informację o poświadczeniu.

23. Specjalne listy towarowe

23.1. Organy celne mogą wydać głównemu zobowiązanemu, spełniającemu warunki określone w art. 373, pozwolenie
na stosowanie jako list towarowych list, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w załącznikach 44a,
44b i 45.

L 329/28 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.12.2008



Stosowanie takich list może być dopuszczone jedynie wówczas, gdy:

— są przedkładane przez przedsiębiorstwa, których rejestry oparte są na zintegrowanym elektronicznym lub
automatycznym systemie przetwarzania danych,

— są sporządzone i wypełnione w taki sposób, że mogą być bez trudności używane przez organy celne,

— zawierają, dla każdej pozycji towarowej, informacje wymagane w załączniku 44a.

23.2. Listy opisowe, sporządzone dla celów dopełnienia formalności wysyłki/wywozu, mogą być także stosowane jako
listy towarowe, o których mowa w pkt 23.1, nawet jeżeli są sporządzane przez firmy, których rejestry nie są oparte
na zintegrowanym elektronicznym lub automatycznym systemie przetwarzania danych.

23.3. Przedsiębiorstwa, które sporządzają swoje rejestry z zastosowaniem zintegrowanego elektronicznego lub
automatycznego systemu przetwarzania danych i które posiadają już pozwolenie, zgodnie z przepisami
pkt 23.1 i 23.2, na stosowanie list towarowych szczególnego rodzaju, mogą również uzyskać pozwolenie na
stosowanie tych list dla operacji tranzytu wspólnotowego obejmujących tylko jeden rodzaj towarów, o ile to
ułatwienie jest niezbędne ze względu na programy przetwarzania danych używane przez te przedsiębiorstwa.

24. Stosowanie zamknięć celnych specjalnego rodzaju

Główni zobowiązani określają w polu »D. Kontrola urzędu wywozu« zgłoszenia tranzytowego, obok rubryki
»Nałożone zamknięcia«, rodzaj, liczbę i oznakowanie nałożonych zamknięć.

25. Zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą

Posiadacze tego pozwolenia wpisują w polu 44 zgłoszenia tranzytowego następującą adnotację:

— Zwolniony z wiążącej trasy przewozu – 99205.

26. Upoważniony nadawca – uprzednie poświadczanie dokumentów i formalności

26.1. W celu zastosowania pkt 4 i 6, w pozwoleniu określa się, że pole »C. Urząd wyjścia« na zgłoszeniu tranzytowym
zostaje:

— uprzednio opatrzone pieczęcią urzędu wyjścia i podpisem urzędnika tego urzędu, lub

— opatrzone przez upoważnionego nadawcę odciskiem specjalnej metalowej pieczęci zatwierdzonej przez
właściwe organy i zgodnej ze wzorem określonym w załączniku 62. Odcisk takiej pieczęci może być
uprzednio wydrukowany na formularzach, jeżeli druk dokonywany jest przez zatwierdzoną w tym celu
drukarnię.

Upoważniony nadawca wypełnia to pole przez podanie daty wysyłki towarów, a w zgłoszeniu tranzytowym
wpisuje numer, stosownie do zasad określonych w pozwoleniu.

26.2. Organy celne mogą nakazać stosowanie formularzy, które posiadają odróżniające je znaki w celu ich identyfikacji.

27. Upoważniony nadawca – środki bezpieczeństwa dotyczące pieczęci

27.1. Upoważniony nadawca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania
specjalnej pieczęci i/lub formularzy opatrzonych odciskiem pieczęci urzędu wyjścia lub odciskiem specjalnej
pieczęci.

Informuje on organy celne o środkach podjętych w celu realizacji postanowień poprzedniego akapitu.

27.2. W przypadku nadużyć przy stosowaniu formularzy opatrzonych uprzednio pieczęcią urzędu wyjścia lub specjalną
pieczęcią, upoważniony nadawca, niezależnie od postępowania karnego, odpowiada za uiszczenie ceł i innych
opłat należnych w danym kraju za towary przewożone na podstawie tych formularzy, o ile nie udowodni organom
celnym, które udzieliły mu pozwolenia, że przedsięwziął środki, o których mowa w pkt 27.1.
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28. Upoważniony nadawca – obowiązkowe informacje wprowadzane w zgłoszeniach

28.1. Najpóźniej w chwili wysyłki towarów upoważniony nadawca wypełnia zgłoszenie tranzytowe, podając, w miarę
potrzeby, w polu 44 wyznaczoną trasę przewozu zgodnie z art. 355 ust. 2 i, w polu »D. Kontrola urzędu wywozu«,
termin wyznaczony zgodnie z art. 356, w którym towary muszą być zgłoszone w urzędzie przeznaczenia, środki
pozwalające na identyfikację towarów, jak również następującą adnotację:

— Upoważniony nadawca – 99206.

28.2. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego wywozu przeprowadzają kontrolę przesyłki przed wysyłką,
rejestrują ten fakt w polu »D. Kontrola urzędu wywozu« zgłoszenia tranzytowego.

28.3. Po wysłaniu towarów karta 1 zgłoszenia tranzytowego przesyłana jest niezwłocznie do urzędu wyjścia. Organy
celne mogą zastrzec w pozwoleniu, że karta 1 ma zostać przesłana organom celnym państwa członkowskiego
wyjścia niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia tranzytowego. Pozostałe karty towarzyszą przesyłce zgodnie z
pkt 8 niniejszego załącznika.

29. Upoważniony nadawca – zwolnienie ze składania podpisu

29.1. Upoważniony nadawca może uzyskać pozwolenie, aby zgłoszenia tranzytowe opatrzone specjalną pieczęcią
określoną w załączniku 62 i sporządzone w zintegrowanym systemie elektronicznego lub automatycznego
przetwarzania danych nie musiały być przez niego podpisywane. Pozwolenia takiego udziela się pod warunkiem, że
upoważniony nadawca uprzednio zobowiąże się pisemnie wobec organów celnych do występowania jako główny
zobowiązany we wszystkich operacjach tranzytu wspólnotowego, realizowanych z zastosowaniem zgłoszeń
tranzytowych opatrzonych odciskiem specjalnej pieczęci.

29.2. Zgłoszenia tranzytowe, sporządzone zgodnie z postanowieniami pkt 29.1, muszą zawierać w polu przewidzianym
na podpis głównego zobowiązanego następującą adnotację:

— Zwolniony ze składania podpisu – 99207.

30. Upoważniony odbiorca – obowiązki

30.1. W przypadku towarów, które przybywają do jego pomieszczeń lub innych miejsc określonych w pozwoleniu,
upoważniony odbiorca zobowiązany jest przesłać do urzędu przeznaczenia TDT lub karty 4 i 5 zgłoszenia
tranzytowego, które towarzyszyło towarom, wskazując datę przybycia przesyłki, stan ewentualnie nałożonych
zamknięć celnych oraz wszelkie nieprawidłowości.

30.2. Na przesłanych mu kartach nr 4 i nr 5 SAD urząd przeznaczenia zamieszcza odpowiednie adnotacje, o których
mowa w pkt 16 niniejszego załącznika.

31. Czasowy zakaz korzystania z gwarancji generalnej w obniżonej kwocie lub z gwarancji generalnej

Szczegółowe zasady stosowania przepisów art. 381 ust. 4, które włączone są do załącznika 47a, zostają
uzupełnione następującymi postanowieniami:

31.1. W odniesieniu do operacji przewozowych obejmujących towary, których dotyczą decyzje zakazujące korzystania
z gwarancji generalnej:

— na wszystkich kartach zgłoszenia tranzytowego nanoszona jest po przekątnej poniższa adnotacja w kolorze
czerwonym i o wymiarach co najmniej 100 × 10 mm:

— ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ – 99208,

— na zasadzie odstępstwa od wyżej wymienionego pkt 18, urząd przeznaczenia zwraca kartę 5 zgłoszenia
tranzytowego z naniesioną określoną powyżej adnotacją nie później niż w dniu roboczym następującym po
dniu, w którym przesyłka i odpowiadające jej karty zgłoszenia tranzytowego zostały przedstawione w tym
urzędzie. W przypadku gdy tego rodzaju przesyłka zostaje dostarczona do upoważnionego odbiorcy
w rozumieniu art. 406, przesyła on kartę 5 SAD do swojego właściwego urzędu przeznaczenia nie później
niż w dniu roboczym następującym po dniu, w którym otrzymał przesyłkę.

L 329/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.12.2008



31.2. Środki mające na celu złagodzenie skutków finansowych zakazu korzystania z gwarancji generalnej

W przypadku czasowego zakazu korzystania z gwarancji generalnej dla towarów wymienionych w liście
znajdującej się w załączniku 44c korzystający z gwarancji generalnych mogą, na swój wniosek, stosować gwarancję
pojedynczą. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

— gwarancja pojedyncza może być stosowana w ramach procedury awaryjnej wyłącznie w urzędzie wyjścia
określonym w instrumencie gwarancyjnym.

CZĘŚĆ II

WZÓR PIECZĘCI

PROCEDURA AWARYJNA NCTS

DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE

OTWARTO W DNIU ____________________

(data/godzina)

(wymiary: 26 × 59 mm, tusz czerwony)”
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ZAŁĄCZNIK II

W załączniku 38 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, dodaje się tytył III w brzmieniu:

„TYTUŁ III

TABELA ODNIESIEŃ JĘZYKOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM KODÓW

Wpisy językowe Kody

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derīgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényű

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnosť

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Ograniczona ważność – 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

Zwolnienie – 99201
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Wpisy językowe Kody

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse

— EN Waiver

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Alternatywny dowód – 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени
(наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název
a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name
und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …… (nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και
χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y
país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……
(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un
valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

Niezgodności: urząd, w którym przedsta-
wiono towar …… (nazwa i kraj) – 99203
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Wpisy językowe Kody

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és
ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam
en land)

— PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i
kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia…… (nome e país)

— RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume şi ţara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in
država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a
krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented …… (name and
country)

— BG Излизането от …………… подлежи на ограничения или такси
съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle
nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i
henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss
Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE … territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele
vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

— EL Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε
επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …………… sometida a restricciones o imposiciones en
virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— FR Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des
impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— IT Uscita dalla …………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a
norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— LV Izvešana no…………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus
saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr …,

— LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai,
nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …,

— HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/irányelv/határozat
szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill-……………suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt
Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL Bij uitgang uit de …………… zijn de beperkingen of heffingen van
Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom
zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/Directiva/Decisão n.o …

— RO Ieşire din …………… supusă restricţiilor sau impozitelor prin
Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

— SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na
podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …………… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa
nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

— FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o
… mukaisia rajoituksia tai maksuja

Wyprowadzenie z …… podlega ogranicze-
niom lub opłatom zgodnie z rozpo-
rządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … –
99204
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Wpisy językowe Kody

— SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i
enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/Decision No …

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived

Zwolniony z wiążącej trasy przewozu –
99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtorizzat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor agreat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Upoważniony nadawca – 99206
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Wpisy językowe Kody

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Zwolniony ze składania podpisu – 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI
GENERALNEJ – 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE –
99209
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Wpisy językowe Kody

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITÉE

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverşi

— SL Razno

— SK Rôzni

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Różne – 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

Luzem – 99212
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Wpisy językowe Kody

— ES A granel

— FR Vrac

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Aποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor”

Nadawca – 99213
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ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK 44c

WYKAZ TOWARÓW O PODWYŻSZONYM STOPNIU RYZYKA WYSTĄPIENIA NADUŻYĆ

(o których mowa w art. 340a)

1 2 3 4 5

Kod HS Opis towarów Minimalna ilość

Kod towarów
o podwyższonym
stopniu ryzy-

ka (1)

Minimalna stawka
gwarancji
pojedynczej

0207 12 Mięso i podroby jadalne z drobiu objętego
pozycją 0105, ptactwo z gatunku Gallus
Domesticus, zamrożone

3 000 kg —

0207 14

1701 11 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicz-
nie czysta sacharoza, w postaci stałej

7 000 kg —

1701 12 —

1701 91 —

1701 99 —

2208 20 Wódki, likiery i pozostałe napoje spirytu-
sowe

5 hl 2 500 EUR/hl
czysty alkohol

2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70

ex 2208 90 1

2402 20 Papierosy zawierające tytoń 35 000 sztuk 120 EUR/1 000
sztuk

2403 10 Tytoń do palenia, nawet zawierający
namiastki tytoniu w każdej proporcji

35 kg —

(1) Jeśli dane dotyczące tranzytu przekazuje się za pomocą elektronicznego przetwarzania danych i kod HS nie wystarcza do jednoznacznej
identyfikacji towarów wymienionych w kolumnie 2, należy zastosować zarówno kod towarów o podwyższonym stopniu ryzyka podany
w kolumnie 4, jak i kod HS podany w kolumnie 1.”
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ZAŁĄCZNIK IV

„Rozdział II

Uwagi wyjaśniające i dane szczegółowe dotyczące tranzytowego dokumentu towarzyszącego

Papier stosowany w przypadku tranzytowego dokumentu towarzyszącego może być koloru zielonego.

Tranzytowy dokument towarzyszący jest drukowany na podstawie danych dostarczonych w zgłoszeniu tranzytowym,
w stosownym przypadku sprostowanym przez głównego zobowiązanego i/lub zweryfikowanym przez urząd wyjścia,
uzupełnionych o następujące informacje:

1. MRN (numer referencyjny operacji tranzytowej)

Informacja jest podana alfanumerycznie w postaci 18 cyfr wg następującego wzoru:

Pole Zawartość Rodzaj pola Przykłady

1 Dwie ostatnie cyfry roku formalnego przy-
jęcia procedury tranzytowej (YY)

Numeryczne 2 97

2 Określenie kraju, w którym rozpoczęła się
procedura tranzytowa (kod kraju ISO
alpha 2)

Alfabetyczne 2 IT

3 Unikalny identyfikator procedury tranzyto-
wej dla danego roku i kraju

Alfanumeryczne 13 9876AB8890123

4 Cyfra kontrolna Alfanumeryczne 1 5

Pole 1 i 2 wypełnia się, jak wyjaśniono powyżej.

W polu 3 podaje się identyfikator operacji tranzytowej. Sposób wypełniania pola zależy od administracji krajowych,
ale każda operacja tranzytowa realizowana w ciągu jednego roku w określonym kraju zostaje oznaczona unikalnym
numerem.

Administracje krajowe, które chcą umieścić numer referencyjny urzędu celnego w MRN, mogą wykorzystać nie więcej
niż sześć pierwszych znaków w tym celu.

W polu 4 podaje się wartość znaku kontrolnego dla pełnego MRN. Pole to umożliwia wykrycie błędu przy
wprowadzaniu pełnego numeru MRN.

MRN jest również drukowane jako kod kreskowy z wykorzystaniem normy »kodu 128«, zestaw znaku »B«.

2. Pole nr 3:

— w pierwszej części pola: numer seryjny aktualnego arkusza wydruku,

— w drugiej części pola: ogólna liczba arkuszy wydruku (włącznie z wykazami pozycji),

— nie stosuje się w przypadku jednej pozycji towarowej.

3. W miejscu znajdującym się po prawej stronie pola 8:

nazwa i adres urzędu celnego, do którego należy zwrócić egzemplarz tranzytowego dokumentu towarzyszącego,
w przypadku stosowania procedury awaryjnej.

4. Pole C:

— nazwa urzędu wyjścia,

— numer referencyjny urzędu wyjścia,
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— data przyjęcia zgłoszenia tranzytowego,

— nazwa i numer pozwolenia upoważnionego nadawcy (jeżeli występuje).

5. W polu D:

— wyniki kontroli,

— nałożone zamknięcia celne lub adnotacja »- -« identyfikująca »Zwolnienie – 99201«,

— wskazanie »Wiążąca trasa«, jeżeli występuje.

Tranzytowy dokument towarzyszący nie może być zmieniany, nie mogą być na nim umieszczane dodatkowe
informacje lub dokonywane skreślenia, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej.

6. Formalności podczas transportu

Pomiędzy czasem, w którym towar opuszcza urząd wyjścia, a czasem, kiedy przybywa on do urzędu przeznaczenia,
może zaistnieć konieczność uzupełnienia niektórych danych w tranzytowym dokumencie towarzyszącym towarom.
Dane te dotyczą operacji transportu i muszą być podane na dokumencie, w przypadku przewozu przez przewoźnika
odpowiedzialnego za środki transportu, na które towary są bezpośrednio załadowane. Te dane szczegółowe,
wpisywane na bieżąco, mogą być zapisane odręcznie w czytelny sposób, w tym przypadku karty muszą być
wypełnione tuszem, drukowanymi literami.

Przewoźnik może dokonać przeładunku towaru jedynie po uzyskaniu pozwolenia organów celnych kraju, na
terytorium którego ma być dokonany przeładunek.

W przypadku gdy organy te uznają, że operacja tranzytu wspólnotowego może być kontynuowana w normalnym
trybie, po podjęciu odpowiednich działań dokonują one stosownych adnotacji na tranzytowym dokumencie
towarzyszącym.

Organy celne urzędu tranzytowego lub urzędu przeznaczenia, w zależności od okoliczności, mają obowiązek
wprowadzić do systemu dodatkowe dane umieszczone na tranzytowym dokumencie towarzyszącym. Dane te mogą
również zostać wprowadzone przez upoważnionego odbiorcę.

Dane te dotyczą następujących pól i działań:

— Przeładunek: stosować pole 55.

Pole nr 55: Przeładunek

Przewoźnik wpisuje dane w pierwszych trzech wierszach tego pola, jeżeli w czasie omawianej operacji towar jest
przeładowywany z jednego środka transportu na drugi lub z jednego kontenera do drugiego.

Jednakże w przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów
drogowych, państwa członkowskie mogą zezwolić, by główny zobowiązany nie wypełniał pola 18, jeżeli sytuacja
logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków
i przynależności państwowej środka transportu oraz jeżeli państwa członkowskie są w stanie zapewnić, że wymagane
informacje, dotyczące tych środków transportu, będą później umieszczone w polu 55.

— Inne zdarzenia: stosować pole 56.

Pole nr 56: Inne zdarzenia podczas przewozu

Pole wypełniane zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami w ramach procedury tranzytu wspólnotowego.

Ponadto jeżeli towary zostały załadowane na naczepę, a w trakcie podróży został zmieniony wyłącznie ciągnik (bez
przenoszenia lub przeładowywania towarów), wpisuje się w tym polu numer rejestracyjny i przynależność państwową
nowego ciągnika. W takich przypadkach złożenie podpisów przez władze celne nie jest konieczne.”
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ZAŁĄCZNIK V

W załączniku 45b do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 rozdział II otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ II

Uwagi wyjaśniające i dane szczegółowe dotyczące wykazu pozycji

Jeżeli przedmiotem procedury jest więcej niż jedna pozycja, karta A wykazu pozycji jest zawsze drukowana w systemie
komputerowym i dołączana do egzemplarza tranzytowego dokumentu towarzyszącego.

Pola wykazu pozycji mogą zostać pionowo rozszerzone.

Dane szczegółowe drukuje się w sposób następujący:

1. W polu identyfikacyjnym (w lewym górnym rogu):

a) wykaz pozycji;

b) numer seryjny aktualnej karty i całkowita liczba kart (w tym tranzytowy dokument towarzyszący).

2. UrzWyj – nazwa urzędu wyjścia.

3. Data – data przyjęcia zgłoszenia tranzytowego.

4. MRN – numer referencyjny operacji tranzytowej odpowiadający opisowi w załączniku 45a.

5. Dane szczegółowe w różnych polach na poziomie pozycji towarowej muszą być drukowane w następujący sposób:

a) pozycja nr – numer seryjny aktualnej pozycji;

b) procedura – jeżeli status towarów objętych całym zgłoszeniem jest jednolity, nie stosuje się tego pola;

c) w przypadku przesyłki mieszanej drukuje się rzeczywisty status T1, T2 lub T2F.”
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ZAŁĄCZNIK VI
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„WYJAŚNIENIA DO FORMULARZY WNIOSKÓW W SPRAWIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ

TYTUŁ 1

Dane szczegółowe, które podaje się w poszczególnych polach formularzy wniosków

Uwaga ogólna:

W razie potrzeby wymagane informacje można przedstawić w oddzielnym załączniku do formularza wniosku, ze
wskazaniem pola odpowiedniego wniosku.

Państwa członkowskie mogą żądać informacji dodatkowych.

1. Wpisać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest osoba, dla której ma zostać wystawione
pozwolenie.

1.a. Wpisać numer identyfikacyjny osoby dokonującej obrotu towarowego.

1.b. Wpisać ewentualny wewnętrzny numer referencyjny, dzięki któremu w pozwoleniu można powołać się na ten
wniosek.

1.c. Wpisać odpowiednie dane kontaktowe (osoba kontaktowa, adres do kontaktu, numer telefonu, numer faksu,
adres e-mail).

1.d. Wskazać rodzaj przedstawicielstwa przy składaniu zgłoszenia, wstawiając znak »X« w odpowiednim polu.

2. Podać rodzaj procedury uproszczonej (procedura w miejscu i/lub zgłoszenie uproszczone), której dotyczy
wniosek, oraz która procedura celna (dotycząca przywozu i/lub wywozu) ma być stosowana, wstawiając znak
»X« w odpowiednim polu.

2.a i b. W odniesieniu do procedury uszlachetniania czynnego wpisać kod 1 w przypadku systemu zawieszeń, a kod 2
w przypadku systemu ceł zwrotnych.

W odniesieniu do powrotnego wywozu wnioski o procedury uproszczone będą składane w przypadku, gdy
wymagane jest zgłoszenie celne.

3. Wpisać odpowiedni kod:

1 pierwszy wniosek o pozwolenie inne niż pojedyncze pozwolenie

2 wniosek o zmianę lub przedłużenie pozwolenia (podać również numer odpowiedniego pozwolenia)

3 pierwszy wniosek o pojedyncze pozwolenie.

4.a. Wypełnić w przypadku posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy; jeżeli »TAK«, wpisać odpowiedni
numer.

4.b. Wpisać rodzaj, numer referencyjny oraz – w stosownych przypadkach – termin ważności odpowiednich
pozwoleń, w związku z którymi stosowane będą procedury uproszczone, których dotyczy wniosek;
w przypadku gdy przedmiotem wniosku są właśnie dane pozwolenia, wpisać rodzaj pozwoleń, których
dotyczy wniosek, oraz datę wniosku.

W odniesieniu do pozwolenia wpisać jeden z następujących kodów

Kod Procedura dozwolona

1 Procedura składu celnego
2 Uszlachetnianie czynne
3 Odprawa czasowa
4 Końcowe przeznaczenie
5 Przetwarzanie pod kontrolą celną
6 Uszlachetnianie bierne

5. Informacje dotyczące głównych ksiąg rachunkowych

— handlowych, podatkowych lub innych dokumentów księgowych.

5.a. Wpisać dokładny adres miejsca przechowywania głównych ksiąg rachunkowych.

6.12.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/49



5.b. Wpisać rodzaj księgowości (w wersji elektronicznej lub papierowej oraz rodzaj stosowanego systemu
i oprogramowania).

6. Wpisać liczbę formularzy kontynuacyjnych załączonych do tego wniosku.

TYTUŁ II

Dane szczegółowe, które podaje się w poszczególnych polach formularza kontynuacyjnego dotyczącego

przywozu i wywozu

7. Informacje na temat ewidencji (księgowość związana ze sprawami celnymi).

7.a. Wpisać dokładny adres miejsca przechowywania ewidencji.

7.b. Wpisać rodzaj ewidencji (w wersji elektronicznej lub papierowej oraz rodzaj stosowanego systemu
i oprogramowania).

7.c. Wpisać w stosownych przypadkach inne istotne informacje dotyczące ewidencji.

8. Informacje na temat rodzaju towarów i transakcji.

8.a. Wpisać, w stosownych przypadkach, odpowiedni kod CN; w innym przypadku wpisać przynajmniej działy
w taryfie celnej i opis towarów.

8.b–e. Wpisać odpowiednie informacje w układzie miesięcznym.

8.f. W przywozie wnioskodawca ma możliwość podania, że zamierza przyjąć kurs stosowany pierwszego dnia
okresu objętego zgłoszeniem, zgodnie z art. 172.

W razie takiego żądania wstawia się znak »X« w odpowiednim polu.

9. Wpisać odpowiednie kody odnośnie do procedur celnych w sposób ustalony w załączniku 38 (np. kod 40
w przypadku dopuszczenia do swobodnego obrotu i użytku domowego).

10. Informacja na temat miejsc, w których stosowana będzie procedura uproszczona, oraz urzędu celnego
właściwego dla tych miejsc.

10.a. W przypadku procedury w miejscu wpisać uczestniczące państwo członkowskie, stosując kod kraju (ISO
alpha 2), w którym zlokalizowane są towary wymienione w polu 10.b.

10.b. W przypadku procedury w miejscu wpisać dokładny adres lokalizacji towarów.

10.c. Wpisać dokładną nazwę, adres i dane kontaktowe miejscowego urzędu celnego właściwego ze względu na
lokalizację towarów wymienionych w polu 10.b.

11. Wpisać dokładną nazwę, adres i dane kontaktowe odpowiednich urzędów celnych, w których ma być złożone
zgłoszenie uproszczone.

12. Wpisać w stosownych przypadkach odpowiednie informacje na temat firm objętych pojedynczym
pozwoleniem, które działają w imieniu posiadacza pojedynczego pozwolenia.

12.a. Wpisać uczestniczące państwo członkowskie, stosując kod kraju (ISO alpha 2).

12.b. Wpisać dokładną nazwę i adres firmy, która działa w imieniu posiadacza pojedynczego pozwolenia w państwie
członkowskim wymienionym w polu 12.a.

13. Wpisać w stosownych przypadkach dokładną nazwę, adres i dane kontaktowe urzędu nadzorującego.

14. Podać, wstawiając znak »X« w odpowiednim polu, rodzaj zgłoszenia uproszczonego; w przypadku stosowania
dokumentów handlowych lub administracyjnych wyszczególnia się rodzaj dokumentów.

15. Wpisać w stosownych przypadkach dodatkowe informacje lub warunki, które mogą mieć znaczenie w danej
procedurze uproszczonej, np. procedurę i termin złożenia zgłoszenia uzupełniającego.
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16. Przy składaniu wniosku o pojedyncze pozwolenie, wnioskodawca:

zgadza się na wymianę wszelkich informacji z organami celnymi dowolnego państwa członkowskiego oraz
z Komisją;

może wyrazić zgodę na podanie danych jawnych do wiadomości publicznej za pośrednictwem internetu,
wstawiając znak »X« w odpowiednim polu.

Dane jawne dostępne dla szerszego grona odbiorców:

Dostęp dla szerszego grona odbiorców umożliwia uzyskanie następujących danych (z odniesieniem do numeru pola
w formularzu wniosku):

— nazwa i adres posiadacza pojedynczego pozwolenia na korzystanie z procedur uproszczonych (pole 1),

— numer pozwolenia (nadany przez organ celny),

— kody procedury zgodnie z załącznikiem 38 (pole 9),

— wskazanie, czy procedura uproszczona została przyznana w odniesieniu do przywozu czy wywozu (pole 2.a lub 2.b),

— kod kraju ISO alpha-2 dotyczący państw członkowskich, których dotyczy pozwolenie, zgodnie z załącznikiem 38
(pole 10.a),

— nazwy i adresy firm objętych pozwoleniem pojedynczym, które działają w imieniu posiadacza pozwolenia
pojedynczego (pole 12.b).”
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