
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/762 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2013 w sprawie zwolnienia z wymogu przedstawiania 
przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych 

korytarzem Neum 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 43, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) nr 479/2013 (1) przewidziano zwolnienie z wymogu przedstawiania 
przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum, 
jeśli całkowita wartość przesyłek unijnych nie przekracza 10 000 EUR oraz jeśli towarom unijnym towarzyszą 
faktury lub dokumenty przewozowe, które spełniają warunki z lit. b) tego artykułu (zwane dalej „zwolnieniem”). 

(2)  Próg 10 000 EUR ustalono poprzez odniesienie do progu równoważnej wartości, określonego w art. 317 ust. 4 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2). 

(3)  Po wejściu w życie unijnego kodeksu celnego ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 952/2013 (3), art. 317 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 został zastąpiony art. 126 ust. 1 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (4), który ustanawia próg 15 000 EUR. Aby zapewnić 
jednolite stosowanie unijnych przepisów prawa celnego, należy zatem odpowiednio uzgodnić zakres zwolnienia 
z tym progiem. 

(4) W interesie pewności i jasności prawa niektóre odniesienia w rozporządzeniu (UE) nr 479/2013 należy zaktua
lizować. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 479/2013, 
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(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z wymogu przedstawiania przywozowych 
i wywozowych deklaracji skróconych dla towarów unijnych przewożonych korytarzem Neum (Dz.U. L 139 z 25.5.2013, 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). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 
(Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 479/2013 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1)  »towary unijne« oznaczają towary Unii określone w art. 5 pkt 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 (*);  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające 
unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).”;  

2) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w lit. a) wartość liczbową 10 000 EUR zastępuje się wartością liczbową 15 000 EUR”; 

b)  lit. b) ppkt (i) otrzymuje brzmienie: 

„(i)  zawierają co najmniej dane, o których mowa w art. 126 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
2015/2446 (*);  

(*) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących 
niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).”. 

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 Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Rady 
I. BORG 

Przewodniczący  
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