
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 197/2010 

z dnia 9 marca 2010 r. 

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

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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) Artykuł 14o ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2454/93 ( 2 ) stanowi, że świadectwo AEO zostaje wydane 
w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
wniosku zgodnie z art. 14c tego rozporządzenia. 
W przypadku gdy organ celny nie jest w stanie 
dotrzymać wyznaczonego terminu, okres ten można 
przedłużyć o kolejnych 30 dni kalendarzowych, o ile 
organ celny poinformuje wnioskodawcę o powodach 
przedłużenia terminu. Jednakże w art. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1875/2006 ( 3 ) zmieniającego rozporzą
dzenie (EWG) nr 2454/93, w okresie przejściowym trwa
jącym 24 miesiące i upływającym dnia 31 grudnia 
2009 r., przedłużono termin 90 dni kalendarzowych 
na wydanie świadectwa AEO do 300 dni kalendarzo
wych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązują 
terminy wyznaczone w art. 14o rozporządzenia (EWG) 
nr 2454/93. 

(2) Praktyczne wdrażanie prawodawstwa w dziedzinie AEO 
wykazało, że w większości przypadków cały proces 
wydania świadectwa zajmuje zazwyczaj więcej niż 90 
dni kalendarzowych, a przypadku niektórych dużych 
przedsiębiorstw – nawet do 150 dni. 

(3) Ponieważ rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2008 ( 4 ) 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 wprowa
dziło system, według którego wnioskujący o pojedyncze 
pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, 
procedury w miejscu, gospodarczej procedury celnej lub 
procedury przeznaczenia końcowego musi spełniać 
kryteria AEO lub kryteria równoważne, znacznie wzrosła 
liczba wniosków o świadectwa AEO ze względu na fakt, 

że większość przedsiębiorstw woli najpierw starać się 
o świadectwo AEO, którego posiadanie oznacza, że 
przedsiębiorstwo spełnia pewne warunki i kryteria wyma
gane do uzyskania pozwolenia na procedury uprosz
czone. W związku z tym wzrostem liczby wniosków 
organy celne mają duże trudności ze spełnieniem 
obowiązku wydawania świadectw AEO w terminie 
wyznaczonym w art. 14o ust. 2 rozporządzenia (EWG) 
nr 2454/93. 

(4) W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu 
AEO począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. konieczne 
jest zatem przedłużenie terminu na wydanie świadectwa 
lub odrzucenie wniosku do 120 dni, a także umożli
wienie przedłużenia tego okresu o dalszych 60 dni. 

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

(6) Ponieważ okres przejściowy przewidziany w roz- 
porządzeniu (WE) nr 1875/2006 wygasa dnia 
31 grudnia 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 14o ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 otrzy
muje brzmienie: 

„2. Organ celny wydaje świadectwo AEO lub odrzuca 
wniosek w terminie 120 dni kalendarzowych od daty otrzy
mania wniosku zgodnie z art. 14c. W przypadku gdy organ 
celny nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, 
okres ten można przedłużyć o kolejnych 60 dni kalendarzo
wych. W takich przypadkach, przed upływem 120 dni kalen
darzowych, organ celny informuje wnioskodawcę o po- 
wodach przedłużenia terminu.”.
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( 1 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64. 
( 4 ) Dz.U. L 329 z 6.12.2008, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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