
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2013 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny 
(zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 33, 114 i 207, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks 
celny) ( 3 ) ma na celu zastąpienie rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. usta
nawiającego wspólnotowy kodeks celny ( 4 ). Rozporzą
dzenie (WE) nr 450/2008 weszło w życie w dniu 
24 czerwca 2008 r., ale zgodnie z jego art. 188 ust. 2 
rozpoczęcie jego stosowania nastąpi dopiero z chwilą 
rozpoczęcia stosowania jego przepisów wykonawczych, 
jednak nie później niż w dniu 24 czerwca 2013 r. 

(2) W dniu 20 lutego 2012 r. Komisja przedstawiła Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący rozporzą
dzenia ustanawiającego unijny kodeks celny, w formie prze
kształcenia rozporządzenia (WE) nr 450/2008, mający na 
celu jego zastąpienie przed upływem ostatecznego terminu 
rozpoczęcia jego stosowania przypadającego na dzień 
24 czerwca 2013 r. Zakończenie zwykłej procedury usta
wodawczej w czasie umożliwiającym przyjęcie i wejście 
w życie proponowanego rozporządzenia przed tym dniem 
jest jednak niemożliwe. W razie niepodjęcia korygujących 
działań o charakterze ustawodawczym, rozporządzenie 
(WE) nr 450/2008 zacznie być zatem stosowane w dniu 

24 czerwca 2013 r., a rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 
utraci moc. Taka sytuacja prowadziłaby do powstania 
niepewności prawnej co do tego, jakie przepisy celne 
miałyby być faktycznie stosowane od tego dnia i do czasu 
przyjęcia proponowanego rozporządzenia stanowiłaby 
przeszkodę dla utrzymania kompleksowych i spójnych 
ram prawnych Unii w zakresie zagadnień celnych. 

(3) W celu zapobieżenia takim poważnym trudnościom 
dotyczącym przepisów celnych Unii oraz aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wystarczająco 
dużo czasu na zakończenie procedury przyjmowania 
przekształocnego unijnego kodeksu celnego, należy odro
czyć ostateczną datę rozpoczęcia stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 450/2008, wskazaną w jego art. 188 
ust. 2 akapit drugi. Nowa data rozpoczęcia stosowania 
tego rozporządzenia, którą uznaje się za właściwą dla 
powyższego celu, przypada na dzień 1 listopada 2013 r. 

(4) Z uwagi na pilność sprawy konieczne jest odstąpienie od 
ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w art. 4 
Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych 
w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej, Traktatu o funkcjonowani Unii Europejskiej 
oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 450/2008, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 188 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 
450/2008, datę „24 czerwca 2013 r.” zastępuje się datą „1 listo
pada 2013 r.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Strasburgu dnia 12 czerwca 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

L. CREIGHTON 
Przewodniczący

PL L 165/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.6.2013 

( 1 ) Opinia z dnia 22 maja 2013 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r. 

( 3 ) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
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