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POPRAWKI 001-006 
Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie
Jasenko Selimovic A8-0342/2018
Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Całkowite przejście na stosowanie 
systemów teleinformatycznych w 
kontaktach między przedsiębiorstwami a 
organami celnymi oraz między organami 
celnymi pozwoli wprowadzić 
uproszczenia, o których mowa w kodeksie; 
usprawni to wymianę informacji między 
podmiotami, rejestrację przywozu, 
tranzytu i wywozu towarów, 
scentralizowaną odprawę celną i 
zharmonizowane kontrole celne na całym 
terytorium Unii, ograniczając tym samym 
nadużycia finansowe, biurokrację, błędy, 
oszustwa w deklaracjach celnych i 
szkodliwe wykorzystywanie mniej 
rygorystycznych procedur portowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zarówno Komisja, jak i państwa 
członkowskie napotykają wiele wyzwań na 
drodze do utworzenia wszystkich 
niezbędnych systemów 
teleinformatycznych do 2020 r. Po 
pierwsze, w niektórych przypadkach 
harmonizacja danych na podstawie 
przyjętych na poziomie międzynarodowym 
modeli danych zgodnie z wymogami 
kodeksu wymaga pełnego 
przeprogramowania istniejących systemów 
teleinformatycznych oraz inwestycji, które 
zarówno pod względem finansowym, jak 
i pod względem czasowym są większe, niż 
przewidywano w chwili przyjęcia kodeksu. 
Po drugie, ponieważ systemy 
teleinformatyczne są ze sobą ściśle 
powiązane, należy wprowadzać je 
w odpowiedniej kolejności. Opóźnienia 
w opracowaniu jednego systemu będą 
zatem w sposób nieunikniony prowadziły 
do opóźnień w opracowywaniu innych. Po 
trzecie, kodeks (w tym data zakończenia 
obowiązywania środków przejściowych 
w dniu 31 grudnia 2020 r.) został przyjęty 
w 2013 r., natomiast przepisy 
uzupełniające i wykonawcze, a mianowicie 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2015/244610, rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2015/244711 
i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2016/34112, zostały przyjęte dopiero 
w latach 2015 i 2016. Dyskusje na temat 
tych przepisów trwały znacznie dłużej, niż 
oczekiwano, co spowodowało opóźnienie 
w określeniu specyfikacji funkcjonalnych 
i technicznych, niezbędnych dla 
opracowania systemów 
teleinformatycznych.

(6) Utworzenie systemów 
teleinformatycznych wymaga od Komisji i 
państw członkowskich harmonizacji 
danych na podstawie przyjętych na 
poziomie międzynarodowym modeli 
danych zgodnie z wymogami kodeksu, a w 
niektórych przypadkach – pełnego 
przeprogramowania istniejących systemów 
teleinformatycznych oraz inwestycji 
zarówno pod względem finansowym, jak i 
pod względem czasowym. Państwa 
członkowskie nadają temu dostosowaniu 
różne priorytety, a przez to systemy 
wprowadzane są w państwach 
członkowskich w różnym czasie. Systemy 
teleinformatyczne są ze sobą ściśle 
powiązane, dlatego należy je wprowadzać 
w odpowiedniej kolejności. Opóźnienia 
w opracowaniu jednego systemu będą 
zatem w sposób nieunikniony prowadziły 
do opóźnień w opracowywaniu innych. 
Kodeks (w tym data zakończenia 
obowiązywania środków przejściowych w 
dniu 31 grudnia 2020 r.) został przyjęty w 
2013 r., natomiast przepisy uzupełniające i 
wykonawcze, a mianowicie rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) 2015/244610, 
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2015/244711 i rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2016/34112, zostały przyjęte 
dopiero w latach 2015 i 2016, co 
spowodowało opóźnienie w określeniu 
specyfikacji funkcjonalnych i 
technicznych, niezbędnych do opracowania 
systemów teleinformatycznych.

_________________ _________________
10 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 

10 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 
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dotyczących niektórych przepisów 
unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 
z 29.12.2015, s. 1). 

dotyczących niektórych przepisów 
unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 
z 29.12.2015, s. 1).

11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania niektórych przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego 
unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 
z 29.12.2015, s. 558).

11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania niektórych przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego 
unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 
z 29.12.2015, s. 558).

12 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
w odniesieniu do przepisów przejściowych 
dotyczących niektórych przepisów 
unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy 
nie działają jeszcze odpowiednie systemy 
teleinformatyczne, i zmieniające 
rozporządzenie delegowane (UE) 
2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

12 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
w odniesieniu do przepisów przejściowych 
dotyczących niektórych przepisów 
unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy 
nie działają jeszcze odpowiednie systemy 
teleinformatyczne, i zmieniające 
rozporządzenie delegowane (UE) 
2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Stało się jasne, że większość 
systemów będzie wprawdzie do 2020 r. 
wdrożonych, ale inne mogą być do tego 
czasu ukończone jedynie częściowo.

(7) Mimo że art. 278 kodeksu określa 
jeden termin, upływający 31 grudnia 2020 
r., na wdrożenie wszystkich systemów, o 
których mowa w tym artykule, i pomimo 
wysiłków czynionych przez Unię i niektóre 
państwa członkowskie na poziomie 
budżetowym i operacyjnym w celu 
zakończenia prac w określonym terminie, 
stało się jasne, że niektóre systemy zostaną 
wdrożone jedynie częściowo, co oznacza, 
że nadal stosowane będą systemy inne niż 
teleinformatyczne, a w przypadku braku 
zmian ustawodawczych wydłużających ten 
termin przedsiębiorstwa i organy celne nie 
będą w stanie wykonywać swoich zadań i 
obowiązków prawnych w zakresie operacji 
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celnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W celu umożliwienia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie monitorowania 
wdrożenia wszystkich systemów 
teleinformatycznych niezbędnych do 
stosowania przepisów kodeksu, o których 
mowa w art. 278 kodeksu, Komisja 
powinna składać regularne sprawozdania 
z poczynionych postępów oraz realizacji 
celów przejściowych w ramach 
planowanego harmonogramu; w tym celu 
odpowiednie organy państw 
członkowskich powinny regularnie 
przesyłać Komisji odpowiednie 
informacje. Po uruchomieniu wszystkich 
systemów teleinformatycznych Komisja 
powinna ocenić ich adekwatność, 
przeprowadzając kontrolę sprawności po 
upływie jednego roku od pierwszego dnia, 
w którym wszystkie systemy będą 
operacyjne.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
 Rozporządzenie (UE) nr 952/2013
Artykuł 278 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki inne niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1, można 
wykorzystywać przejściowo najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2025 r., w sytuacji gdy 
nie zostały jeszcze wdrożone systemy 
elektroniczne niezbędne do stosowania 

2. Najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. 
środki przechowywania i wymiany 
informacji inne niż techniki 
elektronicznego przetwarzania danych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1, można 
wykorzystywać przejściowo, w sytuacji 
gdy nie zostały jeszcze wdrożone systemy 
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następujących przepisów kodeksu: teleinformatyczne niezbędne do 
stosowania przepisów kodeksu:

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 952/2013
Artykuł 278 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie później niż rok po wejściu w 
życie rozporządzenia (UE) 2018[XXX]+, a 
następnie co roku, aż do momentu 
pełnego wdrożenia systemów 
teleinformatycznych, o których mowa w 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja 
składa Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie roczne sprawozdanie dotyczące 
postępów we wprowadzaniu tych 
systemów. W tym celu państwa 
członkowskie przekazują Komisji w 
odpowiednim czasie aktualne informacje.
_______________
+ Dz.U.: Proszę wstawić w tekście numer 
niniejszego rozporządzenia zmieniającego, 
a w przypisie tytuł, datę i dane dotyczące 
publikacji niniejszego rozporządzenia 
zmieniającego.


