
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1101/2012 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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) Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego 
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz 
w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 2 ) nowe kody CN 
mają zastosowanie do olejów napędowych i opałowych 
zawierających biodiesel. Zmiany te mogą wpłynąć na 
przemysł olejów mineralnych, ponieważ niektóre 
operacje mieszania w ramach procedury składu celnego 
i w wolnych obszarach celnych nie są już dozwolone 
jako „zwyczajowe zabiegi”, gdyż powodują zmianę 
ośmiocyfrowego kodu CN. 

(2) Należy znaleźć rozwiązanie umożliwiające kontynuo
wanie procesu mieszania olejów napędowych lub opało
wych niezawierających biodiesla z olejami napędowymi 
lub opałowymi zawierającymi biodiesel, klasyfikowanymi 
do działu 27 Nomenklatury scalonej, w ramach proce
dury składu celnego i w wolnych obszarach celnych, jak 
miało to miejsce przed wejściem w życie rozporządzenia 
(UE) nr 1006/2011 w dniu 1 stycznia 2012 r. 

(3) Należy zezwolić na mieszanie olejów napędowych lub 
opałowych z biodieslem, aby nie było konieczne 
oddzielne składowanie obydwu rodzajów towaru. 
Jednakże uwzględniając uwagę dodatkową 2 do działu 
27 Nomenklatury scalonej, otrzymana mieszanina musi 
zawierać mniej niż 0,5 % objętościowo odpowiednio 
biodiesla lub olejów napędowych lub opałowych. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik 72 do 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ( 3 ). 

(5) Aby umożliwić wygaśnięcie długów celnych, które 
powstały od dnia 1 stycznia 2012 r. w wyniku wprowa
dzenia nowych kodów CN, zmiana powinna obowią
zywać z mocą wsteczną. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik 72 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 327/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.11.2012 

( 1 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1. ( 3 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku 72 akapit drugi po pkt 14 wprowadza się pkt 14a i 14b w brzmieniu: 

„14a. mieszanie olejów napędowych lub opałowych niezawierających biodiesla z olejami napędowymi lub opało
wymi zawierającymi biodiesel, klasyfikowanymi do działu 27 Nomenklatury scalonej, w celu otrzymania stałej 
jakości lub jakości wymaganej przez klienta, bez zmiany rodzaju towarów, nawet jeśli skutkiem tych zabiegów 
jest inny ośmiocyfrowy kod CN; 

14b. mieszanie olejów napędowych lub opałowych z biodieslem tak, aby otrzymana mieszanina zawierała mniej 
niż 0,5 % objętościowo biodiesla, oraz mieszanie biodiesla z olejami napędowymi lub opałowymi tak, aby 
otrzymana mieszanina zawierała mniej niż 0,5 % objętościowo olejów napędowych lub opałowych.”.
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