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Intensyfikacja działań UE na rzecz walki z
oszustwami celnymi
W 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała zmiany do istniejącego prawodawstwa w celu
skuteczniejszej walki z naruszeniami przepisów celnych UE. Negocjatorzy z ramienia PE i Rady
wprowadzili do tej propozycji zmiany mające na celu wyjaśnienie i uściślenie zawartych w niej
przepisów, a powstały nowy tekst musi obecnie zostać zatwierdzony przez Parlament.

Kontekst
Walka z naruszeniami przepisów celnych UE ma coraz większe znaczenie z uwagi na rozwój handlu
międzynarodowego. Do naruszeń tych przepisów dochodzi w wyniku takich praktyk jak unikanie ceł,
nieuprawnione korzystanie z niższych stawek celnych lub obchodzenie ceł antydumpingowych i/lub unikanie
ilościowych limitów przywozowych (np. poprzez celowe przedstawienie nieprawdziwego opisu
przywożonych towarów, zgłoszenie nieprawdziwego pochodzenia towarów lub zgłoszenie faktycznego
przywozu towarów jako tranzytu towarów). W 2011 r. same wykryte przypadki nierzetelnego zgłaszania
towarów (1905 przypadków) spowodowały straty w wysokości 108 mln EUR (niewykrytych przypadków
naruszeń może być nawet 30 000 rocznie). Zwalczanie tych naruszeń wymaga szeroko zakrojonej wymiany
informacji zarówno między państwami członkowskimi, jak i między państwami członkowskimi a Komisją
Europejską.

Wniosek Komisji Europejskiej
Po konsultacjach z organami celnymi i branżą żeglugową Komisja Europejska zaproponowała siedem
następujących działań: (i) likwidacja luk w istniejących systemach wykrywania oszustw celnych,
(ii) wzmocnienie zarządzania ryzykiem celnym i bezpieczeństwa łańcucha dostaw, (iii) rozwiązanie problemu
opóźnień w dochodzeniach OLAF, (iv) umożliwienie państwom członkowskim wprowadzania ograniczeń
dotyczących tego, kto może korzystać z informacji zawartych w systemach informatycznych służących walce
z nadużyciami, (v) usprawnienie nadzoru ochrony danych, (vi) wyjaśnienie kwestii wykorzystania dowodów
gromadzonych w ramach wzajemnej pomocy przez prokuratorów krajowych oraz (vii) utworzenie
Prokuratury Europejskiej. Aby zrealizować te działania, Komisja Europejska zaproponowała w 2013 r. zmiany
do rozporządzenia (WE) nr 515/97 w sprawie stosowania przepisów prawa celnego. Zmiany te polegają na:
(i) dodaniu do definicji pojęcia przepisów prawa celnego odniesień do wprowadzenia i wyprowadzenia
towarów, (ii) uściśleniu definicji dopuszczalnego dowodu dla prokuratorów, (iii) zobowiązaniu przewoźników
do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o przewozie kontenerów, (iv) stworzeniu centralnej bazy
danych dotyczących przywozu i wywozu, (v) stworzeniu centralnego repozytorium danych dotyczących
tranzytu, (vi) umożliwieniu Komisji Europejskiej pozyskiwania dokumentów celnych bezpośrednio od
przedsiębiorstw, (vii) wprowadzeniu możliwości ograniczania dostępu do baz danych służących zwalczaniu
nadużyć oraz (viii) uproszczeniu i harmonizacji przepisów dotyczących nadzoru ochrony danych.

Parlament Europejski
W dniu 15 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie tego wniosku. Europosłowie
podkreślili, że UE ma obowiązek walczyć z oszustwami celnymi, aby zagwarantować ochronę konsumentów.
Wprowadzili poprawkę wymagającą od Komisji Europejskiej corocznego przekazywania PE i Radzie wyników
uzyskanych dzięki zbiorowi danych dotyczących przywozu i tranzytu towarów. PE zwrócił się również do
Komisji Europejskiej o informowanie państw członkowskich przed wystąpieniem o bezpośrednie przekazanie
dokumentów do podmiotów gospodarczych (które mają trzy tygodnie na ich dostarczenie). Ponadto
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europosłowie podkreślili, że organy krajowe muszą przekazać Komisji Europejskiej, z własnej inicjatywy lub
na jej wniosek, wszelkie stosowne informacje na temat ewentualnych oszustw w terminie trzech tygodni.
Zaproponowali również, by okres przechowywania danych w systemie informatycznym wynosił maksymalnie
dziesięć lat. W czerwcu 2015 r. PE i Rada wynegocjowały porozumienie zmieniające częściowo tekst:
zmieniono definicję „przepisów prawa celnego” w celu dostosowania jej do unijnego kodeksu celnego;
dodano definicje „obszaru celnego Unii” i „przewoźników”; jeszcze bardziej uściślono przepisy dotyczące
dopuszczalności dowodów, ochrony danych i korzystania ze zbiorów danych (dostęp jedynie dla Komisji i
państw członkowskich); ograniczono okres przechowywania danych do pięciu lat; oraz przewidziano, że
państwa członkowskie dostarczą Komisji Europejskiej na jej wniosek wymaganą dokumentację w terminie
czterech tygodni. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) (sprawozdawczyni Liisa
Jaakonsaari, ALDE, Finlandia) zaproponowała przyjęcie tego aktu.
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