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Ustanowienie instrumentu wsparcia
finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

Podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej w 2021 r. Parlament Europejski ma przeprowadzić debatę i
głosowanie (w drugim czytaniu) nad tymczasowym porozumieniem osiągniętym w negocjacjach
międzyinstytucjonalnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej w ramach Funduszu
Zintegrowanego Zarządzania Granicami.

Wniosek Komisji Europejskiej
W ramach wniosku z 2018 r. w sprawie Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG), w
kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz mając na celu wsparcie państw
członkowskich w zarządzaniu wspólnymi granicami zewnętrznymi UE, Komisja zaproponowała – obok
instrumentu dotyczącego zarządzania granicami i wiz – instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu
do kontroli celnej. Instrument ten ma na celu wypełnienie luk w istniejącym programie „Cła”
(funkcjonującym od 1991 r.), który zapewnia finansowanie współpracy między organami celnymi,
systemów elektronicznych i budowania potencjału administracyjnego oraz istniejących inicjatyw
krajowych, ale nie przewiduje możliwości i środków finansowania sprzętu wykorzystywanego do kontroli
celnych na granicach zewnętrznych UE. W szczególności instrument ten umożliwiłby zakup, konserwację i
modernizację kwalifikującego się sprzętu do wykrywania substancji podczas kontroli celnej, choć objąłby
też sprzęt wykorzystywany do szerszych celów kontrolnych (np. kontrola graniczna i bezpieczeństwo).
Uzupełniłby on działania prowadzone w ramach programu „Cła”, który w dalszym ciągu nadzoruje ocenę
potrzeb w zakresie sprzętu oraz szkolenia z użytkowania takiego sprzętu po jego zakupie.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego przyjęła
sprawozdanie w sprawie tego instrumentu, które zostało odesłanedo komisji po sesji plenarnej w styczniu
2019 r. Następnie podczas sesji plenarnej w kwietniu 2019 r. przegłosowano poprawki w pierwszym
czytaniu. Dotyczyły one m.in. zapewnienia optymalnych standardów cyberbezpieczeństwa i
bezpieczeństwa urządzeń oraz optymalnego zarządzania ryzykiem celnym, a także przejrzystości za
pomocą wymogów sprawozdawczych ze strony Komisji. W październiku 2019 r., po wyborach europejskich,
komisja IMCO podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych, a wspólne porozumienie
osiągnięto na posiedzeniu trójstronnym w listopadzie 2019 r.
Po uzgodnieniu danych liczbowych dotyczących wieloletnich ram finansowych pod koniec 2020 r. odbyły

się kolejne posiedzenia trójstronne, a w marcu 2021 r. współprawodawcy osiągnęli tymczasowe
porozumienie w sprawie rozporządzenia. W porozumieniu tymczasowym uwzględniono poprawki
Parlamentu dotyczące optymalnego bezpieczeństwa cybernetycznego i norm bezpieczeństwa urządzeń
oraz przewidziano wejście w życie rozporządzenia z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r., aby
umożliwić rozpoczęcie wdrażania od początku obowiązywania WRF na lata 2021-2027. W dniu 31 marca
2021 r. Coreper zatwierdził, w imieniu Rady, kompromisowe porozumienie w sprawie wniosku, które
zostało następnie zatwierdzone przez komitet IMCO w dniu 14 kwietnia 2021 r. W dniu 27 maja 2021 r. Rada
przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst w drugim
czytaniu, a głosowanie zaplanowano na czerwcową sesję plenarną, na podstawie zalecenia komisji IMCO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0474
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0460_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0384_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7234-2021-REV-1/pl/pdf
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