
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1223/2014 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do uproszczonego zakończenia 
procedury uszlachetniania czynnego 

(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)  Artykuł 544 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) przewiduje uproszczenie w zakończeniu procedury 
uszlachetniania czynnego. W ramach tego uproszczenia niektóre towary przywożone są uważane za powrotnie 
wywiezione lub wywiezione, mimo że zostały rzeczywiście wprowadzone na rynek Unii bez późniejszego zgło
szenia celnego i uiszczenia należności celnych przywozowych. 

(2)  Artykuł 544 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 obejmuje dostarczanie cywilnych statków powietrznych. 
Uproszczenie w zakończeniu procedury uszlachetniania czynnego w odniesieniu do cywilnych statków powietrz
nych przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności przemysłu lotniczego na szczeblu międzynarodowym oraz 
wpływa korzystnie na tworzenie wartości dodanej w Unii. 

(3)  Zakres stosowania art. 544 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać rozszerzony na wojskowe 
statki powietrzne, tak aby mogły one skorzystać z uproszczonego zakończenia procedury uszlachetniania czyn
nego w taki sam sposób, jak cywilne statki powietrzne. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 544 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  dostarczenie statku powietrznego; jednakże urząd kontrolny zezwala na zakończenie procedury, kiedy towary 
przywożone zostaną zastosowane po raz pierwszy do wytworzenia, naprawy, modyfikacji lub przebudowy 
statku powietrznego lub jego części, pod warunkiem że ewidencja posiadacza umożliwia zweryfikowanie, że 
procedura jest stosowana i prowadzona w sposób poprawny;”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). 
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