


 



 

 

 

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ 

DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I 
SPRAWY KONSTYTUCYJNE 

 
WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY 

WEWNĘTRZNE 
 
 
 

Współpraca celna w zakresie wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

 
Rola organów celnych w zarządzaniu granicą 

zewnętrzną UE 
 
 

 
 
 
     STRESZCZENIE 
 
 

Abstrakt 
W opracowaniu porównano obecną rolę organów celnych na granicach 
zewnętrznych z rolą, jaką organy celne powinny teoretycznie odgrywać. 
Znaczna nierównowaga dostrzegana pomiędzy zaangażowaniem organów 
celnych a zaangażowaniem straży granicznych zakłóca bezproblemowe 
funkcjonowanie kontroli granicznej oraz stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Unii i jej obywateli, również w postaci ataków 
terrorystycznych. W badaniu dokonano analizy przyczyn takiej 
nierównowagi oraz zaproponowano stosowne rozwiązania zgodne z 
międzynarodowymi standardami.  
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STRESZCZENIE 

Kontekst 

Granice, będąc zewnętrzną otoczką Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, mają szczególne znaczenie, gdyż są drzwiami 
prowadzącymi do świata oraz filtrem migracji napływającej i odpływającej. Pełniąc taką 
funkcję, znajdują się one na rozdrożu między dwoma wartościami, mianowicie prawem do 
swobodnego przepływu osób z jednej strony oraz koniecznością zagwarantowania Unii i jej 
obywatelom ochrony przed zagrożeniami z drugiej strony. Zarządzanie granicami 
zewnętrznymi jest delikatnym zadaniem, które w sposób należyty musi uwzględniać 
konieczność osiągnięcia różnorakich celów.  
 
Choć tradycyjnie istniał dokładny rozdział ról straży/policji granicznej (kontrola osób) i 
organów celnych (kontrola towarów), wydaje się, że ten ugruntowany system został nagle 
zakwestionowany pod koniec 2010 r., gdy Europa zaniepokoiła się, że możliwe było 
przewiezienie niewykrytych urządzeń terrorystycznych przez znaczną część terytorium Unii 
nim zostały one zatrzymane w Wielkiej Brytanii („jemeński spisek bombowy”). Okoliczność 
ta nie tylko została uznana przez niektóre organy policyjne za okazję do żądania 
rozszerzenia zakresu kompetencji policji na cały sektor transportu lotniczego, ale także 
przyczyniła się do bardziej dogłębnej analizy obecnej współpracy organów celnych UE, 
która potwierdziła, że organy celne nie zostały zasadniczo uwzględnione w zmianach 
wprowadzanych na szczeblu UE. W głównych dokumentach dotyczących polityki, takich jak 
program sztokholmski czy strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE, praktycznie 
zignorowano istnienie organów celnych podczas planowania przyszłości zintegrowanego 
zarządzania granicami. 
 
Wydaje się, że sytuacja taka jest sprzeczna nie tylko z ugruntowanymi tradycjami 
europejskimi, ale także z obecnymi praktykami w innych częściach świata.  

Cele  

Przedmiotowe opracowanie ma na celu analizę tej dość niezwykłej sytuacji i prowadzących 
do jej powstania przyczyn oraz przedstawienie potencjalnych rozwiązań, które pozwoliłyby 
dostosować zarządzanie granicami UE do nowoczesnych standardów międzynarodowych. W 
związku z tym w opracowaniu zawarto szereg zaleceń dla Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE), które pozwolą PE 
przyjąć stanowisko w sprawie roli organów celnych w nowych ramach zarządzania 
granicami UE określonych w programie sztokholmskim i przyszłej strategii UE w zakresie 
współpracy organów celnych. 

 
Wstępna analiza wskazywałaby na konieczność podjęcia następujących działań: 
 

 określić, jak doszło do odsunięcia organów celnych od zarządzania granicami na 
szczeblu UE;  

 ocenić zdolność administracji celnych UE pod względem spełniania przez nie 
kryteriów w zakresie skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi z punktu 
widzenia uregulowań prawnych i bezpieczeństwa;  

 porównać obecny model zintegrowanego zarządzania granicami UE, określony 
przez Radę w 2006 r., ze standardami wprowadzonymi przez społeczność 
międzynarodową, zwłaszcza Światową Organizację Celną; oraz  
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 zbadać, czy najnowsza historia integracji europejskiej, zakładającej specyficzny 
podział na pierwszy i trzeci filar, mogła przyczynić się do rozwoju właściwego dla 
Europy modelu „tylko policja”. 

Wychodząc poza samą diagnozę problemu, opracowanie zawiera również opis rozwiązań, 
które mogłyby pomóc w przywracaniu znaczenia roli organów celnych i harmonizowaniu 
zarządzania granicami UE ze standardami międzynarodowymi. 
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ZALECENIA 

 Zalecenie 1. Parlament Europejski powinien uważnie śledzić rozwój wydarzeń w 
odniesieniu do koncepcji zintegrowanego zarządzania granicami w UE. Obecnie 
stosowane podejście wywodzi się jeszcze z okresu poprzedzającego przyjęcie Traktatu z 
Lizbony, tj. inspirowane jest metodami współpracy międzyrządowej w ramach dawnego 
Tytułu VI Traktatu UE i nie uwzględnia należycie kontroli wykonywanej przez PE i 
Trybunał Sprawiedliwości. Jako że podejście takie koncentruje się jednostronnie na 
kontroli osób przeprowadzanej przez organy policyjne - zaniedbując bezpieczeństwo 
związane z towarami, które ma być zapewniane przez organy celne - podejście to ani 
nie jest zgodne z międzynarodowymi standardami, ani nie zapewnia (przy braku 
właściwego zaangażowania organów celnych) zadowalającej ochrony i zarządzania 
granicą zewnętrzną.  

 Zalecenie 2. Parlament Europejski powinien zwrócić się do Komisji i Rady o objaśnienie 
sposobu przeprowadzenia planowanej rewizji obecnej koncepcji zintegrowanego 
zarządzania granicami, określonej przez Radę w grudniu 2006 r., w celu uwzględnienia 
pełnego zaangażowania organów celnych. Ostatnie wydarzenia, takie jak jemeński 
spisek bombowy z października 2010 r. czy obawy związane z wybuchem „brudnej 
bomby” we włoskim porcie Genua w lutym 2011 r., wyraźnie pokazały, że 
europejskiemu bezpieczeństwu zagraża nie tylko wjazd terrorystów na terytorium UE, 
ale także wprowadzenie na terytorium UE urządzeń terrorystycznych ukrytych w 
przesyłkach towarowych, którym nie towarzyszy żadna osoba. Ponadto zastosowanie 
przez organy celne podejścia zorientowanego w większym stopniu na 
obywateli/przedsiębiorstwa (kontrole wybiórcze i oparte na analizie ryzyka, aniżeli 
100% kontroli rutynowych), mogłoby stać się inspiracją do opracowania 
„inteligentniejszych” koncepcji w zakresie bezpieczeństwa granic. 

 Zalecenie 3. Parlament Europejski powinien skorzystać z bieżącej oceny Europejskiej 
Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) oraz trwającej procedury zmiany 
rozporządzenia 2007/2004 w sprawie FRONTEX, ażeby wspierać wyraźne dążenie 
FRONTEX do znalezienia kompetentnego partnera po stronie organów celnych. Partner 
taki powinien być w stanie reprezentować organy celne w pełnym zakresie swoich 
kompetencji, tzn. pod względem regulacyjnym oraz zapewniania bezpieczeństwa. W 
związku z tym powołana przez Radę Grupa Robocza ds. Współpracy Celnej nie byłaby 
odpowiednim kandydatem. 

 Zalecenie 4. W tym kontekście konieczne byłoby parlamentarne wsparcie w celu 
ustanowienia odpowiedniego organu, który byłby odpowiednikiem FRONTEX po stronie 
organów celnych, tzn. funkcjonowałby albo jako samodzielna agencja europejska 
(Europejska Agencja Celna), albo - jeśli nie byłoby to możliwe ze względów 
budżetowych - jako wspólne przedsięwzięcie z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF). Silna obecność prounijnych organów celnych w 
strukturze zintegrowanego zarządzania granicami przyczyniłaby się również do dalszego 
rozwoju europejskiej straży granicznej w duchu wyraźnej tożsamości europejskiej. 
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