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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, 

instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0474), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 33, art. 114 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0273/2018), 

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia xxxx1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Kontroli Budżetowej 

oraz Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-

0460/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

                                                 
1 [Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0]. 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Urzędy celne w łącznej liczbie 

2 14017, które są obecne na granicach 

zewnętrznych Unii Europejskiej, muszą 

być odpowiednio wyposażone, by móc 

zapewnić funkcjonowanie unii celnej. 

Potrzeba odpowiednich i jednakowych 

kontroli celnych jest pilniejsza niż 

kiedykolwiek, i to nie tylko ze względu na 

tradycyjną funkcję służb celnych 

polegającą na poborze dochodów, lecz 

także coraz częściej z uwagi na 

konieczność znacznego wzmocnienia 

kontroli towarów wprowadzanych 

i wyprowadzanych na zewnętrznych 

granicach UE w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony. Jednocześnie te 

kontrole dotyczące przepływu towarów 

przez granice zewnętrzne nie powinny 

utrudniać legalnego handlu z państwami 

trzecimi, lecz raczej go ułatwiać. 

(1) Urzędy celne w łącznej liczbie 

2 14017, które są obecne na granicach 

zewnętrznych Unii Europejskiej, muszą 

być odpowiednio wyposażone, by móc 

zapewnić sprawne i skuteczne 

funkcjonowanie unii celnej. Potrzeba 

odpowiednich i jednakowych kontroli 

celnych jest pilniejsza niż kiedykolwiek, i 

to nie tylko ze względu na tradycyjną 

funkcję służb celnych polegającą na 

poborze dochodów, lecz także coraz 

częściej z uwagi na konieczność znacznego 

wzmocnienia kontroli towarów 

wprowadzanych i wyprowadzanych na 

zewnętrznych granicach UE w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony. 

Jednocześnie te kontrole dotyczące 

przepływu towarów przez granice 

zewnętrzne nie powinny utrudniać 

legalnego handlu z państwami trzecimi, 

lecz raczej go ułatwiać, zgodnie z 

kryteriami bezpieczeństwa i ochrony. 

__________________ __________________ 

17 Załącznik do sprawozdania rocznego 

dotyczącego skuteczności unii celnej za 

2016 r., dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_pl. 

17 Załącznik do sprawozdania rocznego 

dotyczącego skuteczności unii celnej za 

2016 r., dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_pl. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Unia celna stanowi fundament 

Unii Europejskiej będącej jednym z 

największych bloków handlowych na 

świecie i ma zasadnicze znaczenie dla 

właściwego funkcjonowania jednolitego 

rynku z korzyścią zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i obywateli. W swojej 
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rezolucji z dnia 14 marca 2018 r.1a 

Parlament Europejski wyraził szczególne 

zaniepokojenie oszustwami celnymi, które 

spowodowały znaczną utratę dochodów w 

budżecie Unii. Parlament Europejski 

przypomniał, że silniejsza i ambitniejsza 

Europa może powstać jedynie pod 

warunkiem zapewnienia większych 

środków finansowych, i w związku z tym 

wezwał do ciągłego wspierania 

istniejących strategii politycznych, do 

zwiększenia zasobów na realizację 

sztandarowych programów Unii, a także 

do przeznaczenia dodatkowych środków 

finansowych na wypełnianie dodatkowych 

zadań. 

 __________________ 

 1a P8_TA(2018)0075 : Następne WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu 

dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Poziom skuteczności kontroli 

celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich jest obecnie niejednakowy. 

Wynika to zarówno z różnic 

geograficznych pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i z różnic w ich 

zdolnościach i zasobach. Zdolność państw 

członkowskich do reagowania na 

wyzwania wynikające ze stale 

zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 

nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 

również od dostępności nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

Udostępnienie jednakowego sprzętu do 

kontroli celnej jest zatem ważnym 

elementem w rozwiązywaniu problemów 

związanych z istniejącymi dysproporcjami. 

Poprawi ono możliwość uzyskania 

(2) Poziom skuteczności kontroli 

celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich jest obecnie niejednakowy. 

Wynika to zarówno z różnic 

geograficznych pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i z różnic w ich 

zdolnościach i zasobach, a także z braku 

ujednoliconych kontroli celnych. 

Zdolność państw członkowskich do 

reagowania na wyzwania wynikające ze 

stale zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 

nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 

również od dostępności i właściwego 

funkcjonowania nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

Inne wyzwania, takie jak dynamiczny 

rozwój handlu elektronicznego, cyfryzacja 

rejestrów dotyczących inspekcji i kontroli, 
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jednakowego poziomu skuteczności 

kontroli celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, co pozwoli na 

powstrzymanie przekierowywania 

przepływu towarów do najsłabszych 

punktów kontroli. 

odporność na cyberataki, sabotaż, 

szpiegostwo przemysłowe oraz nadużycia 

w korzystaniu z danych, zwiększą również 

zapotrzebowanie na lepsze 

funkcjonowanie procedur celnych. 
Udostępnienie jednakowego sprzętu do 

kontroli celnej jest zatem ważnym 

elementem w rozwiązywaniu problemów 

związanych z istniejącymi dysproporcjami. 

Poprawi ono możliwość uzyskania 

jednakowego poziomu skuteczności 

kontroli celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, co pozwoli na 

powstrzymanie przekierowywania 

przepływu towarów do najsłabszych 

punktów kontroli. Wszystkie towary 

wprowadzane na obszar celny Unii 

powinny podlegać starannym kontrolom, 

tak aby uniknąć sytuacji, w której oszuści 

będą wybierać określone porty ze względu 

na łagodniejsze kontrole celne. Aby 

ogólnie wzmocnić system oraz zapewnić 

większą jednolitość kontroli celnych 

przeprowadzanych przez państwa 

członkowskie, konieczna jest jasna 

strategia dotycząca najsłabszych punktów. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Państwa członkowskie 

wielokrotnie wyrażały potrzebę 

skorzystania ze wsparcia finansowego 

i domagały się przeprowadzenia dogłębnej 

analizy dotyczącej niezbędnego sprzętu. 

W swoich konkluzjach18 dotyczących 

finansowania sektora ceł z dnia 23 marca 

2017 r. Rada zwróciła się do Komisji, by 

„oceniła możliwość finansowania potrzeb 

w zakresie wyposażenia technicznego ze 

środków przyszłych programów 

finansowych Komisji oraz usprawniła 

koordynację i (…) współpracę między 

(3) Niektóre państwa członkowskie 

wielokrotnie wyrażały potrzebę 

skorzystania ze wsparcia finansowego 

i domagały się przeprowadzenia dogłębnej 

analizy dotyczącej niezbędnego sprzętu. 

W swoich konkluzjach18 dotyczących 

finansowania sektora ceł z dnia 23 marca 

2017 r. Rada zwróciła się do Komisji, by 

„oceniła możliwość finansowania potrzeb 

w zakresie wyposażenia technicznego ze 

środków przyszłych programów 

finansowych Komisji oraz usprawniła 

koordynację i (…) współpracę między 
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organami celnymi a innymi organami 

ścigania do celów finansowania”. 

organami celnymi a innymi organami 

ścigania do celów finansowania”. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W związku z tym należy ustanowić 

nowy instrument wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej. 

(6) W związku z tym należy ustanowić 

nowy instrument wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej, który 

zapewni wykrywanie na przykład 

podrabiania produktów i innych 

nielegalnych praktyk handlowych. Należy 

rozważyć już istniejące modele wsparcia 

finansowego. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ponieważ organy celne państw 

członkowskich przejmują coraz więcej 

obowiązków, które dotyczą często 

dziedziny bezpieczeństwa i są 

wykonywane na granicach zewnętrznych, 

zapewnienie jednakowego poziomu 

przeprowadzania kontroli granicznej 

i kontroli celnej na granicach zewnętrznych 

powinno być realizowane poprzez 

udzielanie państwom członkowskim 

odpowiedniego wsparcia finansowego 

Unii. Równie ważne jest propagowanie 

współpracy międzyagencyjnej na granicach 

Unii w odniesieniu do kontroli towarów 

i kontroli osób między organami 

krajowymi w każdym państwie 

członkowskim, które są odpowiedzialne za 

kontrolę graniczną lub inne zadania 

wykonywane na granicy. 

(7) Ponieważ organy celne państw 

członkowskich przejmują coraz więcej 

obowiązków, które dotyczą często 

dziedziny bezpieczeństwa i są 

wykonywane na granicach zewnętrznych, 

zapewnienie jednakowego poziomu 

przeprowadzania kontroli granicznej 

i kontroli celnej na granicach zewnętrznych 

powinno być realizowane poprzez 

udzielanie państwom członkowskim 

odpowiedniego wsparcia finansowego 

Unii. Równie ważne jest propagowanie 

współpracy międzyagencyjnej na granicach 

Unii, z uwzględnieniem kwestii 

cyberbezpieczeństwa, w odniesieniu do 

kontroli towarów i kontroli osób między 

organami krajowymi w każdym państwie 

członkowskim, które są odpowiedzialne za 

kontrolę graniczną lub inne zadania 

wykonywane na granicy. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Niniejsze rozporządzenie określa 

pulę środków finansowych na instrument, 

które stanowią główną kwotę odniesienia 

w rozumieniu pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 

2013 r. pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 

dyscypliny budżetowej, współpracy 

w kwestiach budżetowych i należytego 

zarządzania finansami21 dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady podczas rocznej 

procedury budżetowej. 

(11) Niniejsze rozporządzenie określa 

pulę środków finansowych na instrument, 

które stanowią główną kwotę odniesienia 

w rozumieniu pkt 17 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 

2013 r. pomiędzy Parlamentem 

Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 

dyscypliny budżetowej, współpracy 

w kwestiach budżetowych i należytego 

zarządzania finansami21 dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady podczas rocznej 

procedury budżetowej. Aby zapewnić 

dyscyplinę budżetową, należy jasno 

określić warunki pierwszeństwa 

przyznawania dotacji, zdefiniować je i 

oprzeć na ustalonych potrzebach w 

zakresie zadań realizowanych przez 

punkty kontroli celnej. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu powinien spełniać wymogi 

optymalnego poziomu zabezpieczeń, w tym 

normy cyberbezpieczeństwa, 

bezpieczeństwa, ochrony środowiska i 

zdrowia. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Dane uzyskane dzięki sprzętowi do 

kontroli celnej sfinansowanemu w 

ramach niniejszego instrumentu powinny 

być udostępniane wyłącznie należycie 

uprawnionym pracownikom organów i 

przetwarzane wyłącznie przez tych 

pracowników oraz powinny być 

odpowiednio chronione przed 

nieuprawnionym dostępem lub 

przekazaniem. Państwa członkowskie 

powinny sprawować pełną kontrolę nad 

tymi danymi. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu powinien przyczynić się do 

zapewnienia optymalnego zarządzania 

ryzykiem celnym. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13d) Przy zastępowaniu starego sprzętu 

do kontroli celnej środkami w ramach 

niniejszego instrumentu państwa 

członkowskie powinny być odpowiedzialne 

za przyjazne dla środowiska usuwanie 

starego sprzętu do kontroli celnej. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Większość sprzętu do kontroli 

celnej może być tak samo lub częściowo 

przydatna do kontroli przestrzegania 

innych przepisów, takich jak przepisy 

dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 

współpracy policyjnej. W związku z tym 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami składa się z dwóch wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów o dwóch 

różnych, ale wzajemnie powiązanych 

zakresach zakupu sprzętu. Z jednej strony 

w ramach instrumentu na rzecz zarządzania 

granicami i wiz ustanowionego 

rozporządzeniem [2018/XXX]25 

wykluczony będzie zakup sprzętu, który 

może być stosowany zarówno do 

zarządzania granicami, jak i kontroli 

celnej. Z drugiej strony w ramach 

instrumentu wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej 

ustanowionego niniejszym 

rozporządzeniem wsparcie finansowe 

będzie udzielane na sprzęt, którego 

głównym celem jest kontrola celna, ale 

będzie istnieć możliwość jego 

wykorzystania do dodatkowych celów, 

takich jak kontrola granic 

i bezpieczeństwo. Taki podział zadań 

będzie sprzyjał współpracy 

międzyagencyjnej będącej komponentem 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami, o której mowa w art. 4 lit. e) 

rozporządzenia (UE) 2016/162426, a tym 

samym umożliwi współpracę organów 

celnych i granicznych oraz maksymalizację 

wpływu budżetu Unii poprzez wspólne 

korzystanie ze sprzętu do kontroli i jego 

interoperacyjność. 

(15) Większość sprzętu do kontroli 

celnej może być tak samo lub częściowo 

przydatna do kontroli przestrzegania 

innych przepisów, takich jak przepisy 

dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 

współpracy policyjnej. W związku z tym 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami składa się z dwóch wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów o dwóch 

różnych, ale wzajemnie powiązanych 

zakresach zakupu sprzętu. Z jednej strony 

w ramach instrumentu na rzecz zarządzania 

granicami i wiz ustanowionego 

rozporządzeniem [2018/XXX]25 

wykluczony będzie zakup sprzętu, który 

może być stosowany zarówno do 

zarządzania granicami, jak i kontroli 

celnej. Z drugiej strony w ramach 

instrumentu wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej 

ustanowionego niniejszym 

rozporządzeniem wsparcie finansowe 

będzie udzielane na sprzęt, którego 

głównym celem jest kontrola celna, ale 

będzie istnieć możliwość jego 

wykorzystania do dodatkowych, 

powiązanych celów, takich jak 

bezpieczeństwo, ochrona i kontrola 

granic. Taki podział zadań będzie sprzyjał 

współpracy międzyagencyjnej będącej 

komponentem europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, 

o której mowa w art. 4 lit. e) 

rozporządzenia (UE) 2016/162426, a tym 

samym umożliwi współpracę organów 

celnych i granicznych oraz maksymalizację 

wpływu budżetu Unii poprzez wspólne 

korzystanie ze sprzętu do kontroli i jego 

interoperacyjność. Aby zagwarantować, że 

każdy instrument lub sprzęt finansowany 

przez fundusz będą w stałym posiadaniu 

określonego punktu kontroli celnej, który 

jest właścicielem tego sprzętu, wspólne 

korzystanie ze sprzętu i interoperacyjność 

między organami celnymi i służbami 



 

RR\1172053PL.docx 13/85 PE628.634v02-00 

 PL 

granicznymi należy zdefiniować jako 

niesystematyczne i nieregularne. 

__________________ __________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473. 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 

i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 

i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Na zasadzie odstępstwa od 

rozporządzenia finansowego finansowanie 

działania przez kilka unijnych programów 

lub instrumentów powinno być możliwe, 

by umożliwić i wspierać, w stosownych 

przypadkach, współpracę 

i interoperacyjność pomiędzy 

poszczególnymi dziedzinami. W takich 

przypadkach jednak wkłady nie mogą 

pokrywać tych samych kosztów zgodnie 

z zasadą zakazu podwójnego finansowania 

określoną w rozporządzeniu finansowym. 

(16) Na zasadzie odstępstwa od 

rozporządzenia finansowego finansowanie 

działania przez kilka unijnych programów 

lub instrumentów powinno być możliwe, 

by umożliwić i wspierać, w stosownych 

przypadkach, współpracę 

i interoperacyjność pomiędzy 

poszczególnymi dziedzinami. W takich 

przypadkach jednak wkłady nie mogą 

pokrywać tych samych kosztów zgodnie 

z zasadą zakazu podwójnego finansowania 

określoną w rozporządzeniu finansowym. 

Jeżeli państwu członkowskiemu 

przyznano już wkład z innego programu 

unijnego lub wsparcie z funduszu 

unijnego na zakup tego samego sprzętu, 

lub gdy państwo to otrzymało już taki 

wkład lub wsparcie, ten wkład lub 

wsparcie powinny być wymienione we 

wniosku. 

 



 

PE628.634v02-00 14/85 RR\1172053PL.docx 

PL 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Komisja powinna zachęcać 

państwa członkowskie do wspólnych 

zamówień sprzętu do kontroli celnej i jego 

wspólnego testowania. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Z uwagi na szybko zmieniające się 

priorytety polityki celnej, zagrożenia 

i technologie, programy prac nie powinny 

obejmować dłuższych okresów. 

Jednocześnie opracowywanie rocznych 

programów prac pociągnęłoby za sobą 

zwiększenie obciążenia administracyjnego 

zarówno dla Komisji, jak i dla państw 

członkowskich, a nie byłoby to konieczne 

dla wdrażania instrumentu. W związku 

z tym programy prac powinny zasadniczo 

obejmować więcej niż jeden rok 

budżetowy. 

(17) Z uwagi na szybko zmieniające się 

priorytety polityki celnej, zagrożenia 

i technologie, programy prac nie powinny 

obejmować dłuższych okresów. 

Jednocześnie opracowywanie rocznych 

programów prac pociągnęłoby za sobą 

zwiększenie obciążenia administracyjnego 

zarówno dla Komisji, jak i dla państw 

członkowskich, a nie byłoby to konieczne 

dla wdrażania instrumentu. W związku 

z tym programy prac powinny zasadniczo 

obejmować więcej niż jeden rok 

budżetowy. Ponadto, aby chronić 

integralność strategicznych interesów 

Unii, zachęca się państwa członkowskie, 

by w procedurze przetargowej na nowy 

sprzęt do kontroli celnej należycie 

uwzględniły kwestię cyberbezpieczeństwa i 

ryzyka potencjalnego narażenia na wyciek 

danych sensytywnych poza Unię. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonywania programu prac 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

należy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/201127. 

skreśla się 

__________________  

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 

s. 13). 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Mimo że centralne wdrażanie 

instrumentu jest niezbędne do tego, by 

osiągnąć cel szczegółowy polegający na 

zapewnieniu równorzędnych kontroli 

celnych, to ze względu na techniczny 

charakter omawianego instrumentu 

konieczne są prace przygotowawcze na 

szczeblu technicznym. W związku z tym 

wdrażanie należy wesprzeć ocenami 

potrzeb, które przeprowadza się poprzez 

zaangażowanie organów celnych państw 

członkowskich przy wykorzystaniu wiedzy 

fachowej i doświadczeń na szczeblu 

krajowym. Te oceny potrzeb powinny 

opierać się na jasnej metodologii, w tym na 

minimalnej liczbie kroków zapewniających 

gromadzenie wymaganych informacji. 

(19) Mimo że centralne wdrażanie 

instrumentu jest niezbędne do tego, by 

osiągnąć cel szczegółowy polegający na 

zapewnieniu równorzędnych kontroli 

celnych, to ze względu na techniczny 

charakter omawianego instrumentu 

konieczne są prace przygotowawcze na 

szczeblu technicznym. W związku z tym 

wdrażanie należy wesprzeć 

indywidualnymi ocenami potrzeb, które 

przeprowadza się poprzez zaangażowanie 

organów celnych państw członkowskich 

przy wykorzystaniu wiedzy fachowej i 

doświadczeń na szczeblu krajowym. Te 

oceny potrzeb powinny opierać się na 

jasnej metodologii, w tym na minimalnej 

liczbie kroków zapewniających 

gromadzenie wymaganych odpowiednich 

informacji. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zapewnić regularne 

monitorowanie i sprawozdawczość, należy 

stworzyć odpowiednie ramy dla 

monitorowania osiąganych przez 

instrument rezultatów i działań w ramach 

niego prowadzonych. Takie monitorowanie 

i sprawozdawczość powinny opierać się na 

wskaźnikach, służących do zmierzenia 

skutków działań w ramach instrumentu. 

Wymogi dotyczące sprawozdawczości 

powinny obejmować przekazywanie 

określonych informacji w przypadku 

sprzętu do kontroli celnej, którego koszt 

przekracza odpowiedni próg. 

(20) Aby zapewnić regularne 

monitorowanie i sprawozdawczość, należy 

stworzyć odpowiednie ramy dla 

monitorowania osiąganych przez 

instrument rezultatów i działań w ramach 

niego prowadzonych. Takie monitorowanie 

i sprawozdawczość powinny opierać się na 

wskaźnikach ilościowych i jakościowych 

służących do pomiaru skutków działań w 

ramach instrumentu. Państwa 

członkowskie powinny zapewnić 

przejrzystą i jasną procedurę udzielania 

zamówień publicznych. Wymogi 

dotyczące sprawozdawczości powinny 

obejmować przekazywanie szczegółowych 

informacji w przypadku sprzętu do kontroli 

celnej i procedury udzielania zamówień 

publicznych powyżej pewnego progu 

kosztów, a także uzasadnienie wydatków. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmieniające się priorytety polityki, 

zagrożenia i technologie, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian celów kontroli celnej 

w odniesieniu do działań kwalifikowalnych 

w ramach instrumentu oraz zmian 

w wykazie wskaźników służących 

mierzeniu realizacji szczegółowych celów 

programu. Szczególnie ważne jest, aby 

(22) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmieniające się priorytety polityki, 

zagrożenia i technologie, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian niniejszego 

rozporządzenia z myślą o określaniu 

programów prac, zmian celów kontroli 

celnej w odniesieniu do działań 

kwalifikowalnych w ramach instrumentu 

oraz zmian w wykazie wskaźników 
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w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

służących mierzeniu realizacji 

szczegółowych celów programu. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne i w pełni przejrzyste konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z 

zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Do niniejszego rozporządzenia 

mają zastosowanie horyzontalne przepisy 

finansowe przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę na podstawie art. 322 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przepisy te zostały określone 

w rozporządzeniu finansowym i dotyczą 

w szczególności procedury ustanawiania 

i wykonywania budżetu w formie dotacji, 

zamówień, nagród, zarządzania 

pośredniego oraz przewidują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów działań 

finansowych. Przepisy przyjęte na 

podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 

ochrony budżetu Unii w przypadku 

systemowych niedociągnięć w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, gdyż poszanowanie 

praworządności jest niezbędnym 

(24) Do niniejszego rozporządzenia 

mają zastosowanie horyzontalne przepisy 

finansowe przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę na podstawie art. 322 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przepisy te zostały określone 

w rozporządzeniu finansowym i dotyczą 

w szczególności procedury ustanawiania 

i wykonywania budżetu w formie dotacji, 

zamówień, nagród, zarządzania 

pośredniego oraz przewidują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów działań 

finansowych. Przepisy przyjęte na 

podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 

ochrony budżetu Unii w przypadku 

systemowych niedociągnięć w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, gdyż poszanowanie 

praworządności jest niezbędnym 
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warunkiem należytego zarządzania 

finansami i skutecznego finansowania 

unijnego. 

warunkiem należytego zarządzania 

finansami i skutecznego finansowania 

unijnego. Finansowanie w ramach 

niniejszego instrumentu powinno być 

zgodne z zasadami przejrzystości, 

proporcjonalności, równego traktowania i 

niedyskryminacji. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Rodzaje finansowania i metody 

wdrażania na podstawie niniejszego 

rozporządzenia należy wybierać na 

podstawie ich potencjału osiągania celu 

szczegółowego działań i możliwości 

uzyskania wyników, z uwzględnieniem 

w szczególności kosztów kontroli, 

obciążeń administracyjnych oraz ryzyka 

naruszenia przepisów. Należy uwzględniać 

przy tym zastosowanie płatności 

ryczałtowych, stawek zryczałtowanych 

i kosztów jednostkowych oraz 

finansowania niepowiązanego z kosztami, 

o czym mowa w art. 125 ust. 1 

rozporządzenia finansowego. 

(25) Rodzaje finansowania i metody 

wdrażania na podstawie niniejszego 

rozporządzenia należy wybierać na 

podstawie ich potencjału osiągania celu 

szczegółowego działań i możliwości 

uzyskania wyników, z uwzględnieniem 

w szczególności kosztów kontroli, 

obciążeń administracyjnych oraz ryzyka 

naruszenia przepisów. Należy uwzględniać 

przy tym zastosowanie płatności 

ryczałtowych, stawek zryczałtowanych 

i kosztów jednostkowych oraz 

finansowania niepowiązanego z kosztami, 

o czym mowa w art. 125 ust. 1 

rozporządzenia finansowego. Poprawa 

wdrażania i jakości wydatkowania 

powinna stanowić wiodącą zasadę 

osiągnięcia celów instrumentu przy 

jednoczesnym zapewnieniu optymalnego 

wykorzystania środków finansowych. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ponieważ instrument jest częścią 

Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami, jego ogólnym celem jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych 

1. Mając na uwadze, że instrument 

jest częścią Funduszu Zintegrowanego 

Zarządzania Granicami, a 

długoterminowym celem jest 
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w chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 

Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 

handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 

legalnej działalności gospodarczej. 

standaryzacja wszystkich kontroli celnych 

w Unii, ogólnym celem instrumentu jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych 

w chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

propagowanie współpracy między 

służbami na granicach Unii w odniesieniu 

do kontroli towarów i osób, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 

Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 

handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 

legalnej działalności gospodarczej. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Celem szczegółowym instrumentu 

jest przyczynianie się do odpowiednich 

i równoważnych kontroli celnych poprzez 

zakup, konserwację i modernizację 

odpowiedniego, nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

2. Celem szczegółowym instrumentu 

jest przyczynianie się do odpowiednich i 

równoważnych kontroli celnych poprzez w 

pełni przejrzysty zakup, konserwację i 

modernizację odpowiedniego, 

nowoczesnego, zabezpieczonego, 

cyberodpornego, bezpiecznego, 

przyjaznego dla środowiska i 

niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

Dodatkowym celem jest poprawa jakości 

kontroli celnych we wszystkich państwach 

członkowskich, aby uniknąć 

przekierowywania towarów do słabszych 

punktów kontroli granicznej w Unii. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Instrument przyczynia się do 

realizacji europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami w drodze 

wspierania współpracy międzyagencyjnej, 
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wspólnego korzystania przez agencje z 

nowego sprzętu nabytego za 

pośrednictwem instrumentu i wspierania 

interoperacyjności tego sprzętu. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację instrumentu na lata 2021–2027 

wynosi 1 300 000 000 EUR w cenach 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację instrumentu na lata 2021–2027 

wynosi 1 149 175 000 w cenach z 2018 r. 

(1 300 000 000EUR w cenach bieżących). 

Uzasadnienie 

Proponuje się zmianę puli środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z 14 marca i 30 

maja w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, w oparciu o wstępny podział 

techniczny dla każdego programu, który może podlegać dalszym korektom, przy jednoczesnym 

poszanowaniu ogólnego stanowiska PE określonego w tych rezolucjach oraz utrzymaniu 

ogólnego poziomu 1,3 % DNB UE-27. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 

można również pokrywać wydatki na 

przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 

audyt, ocenę i inne działania związane 

z zarządzaniem instrumentem oraz na 

ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej 

można ponadto pokrywać wydatki 

związane z badaniami, spotkaniami 

ekspertów, działaniami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi, o ile są one związane 

z celami instrumentu, jak również wydatki 

związane z sieciami informatycznymi 

w zakresie przetwarzania i wymiany 

informacji, w tym z narzędziami 

informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz 

2. Z kwoty, o której mowa w ust.1, 

można również pokrywać uzasadnione i 

zweryfikowane wydatki na przygotowanie, 

monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę i 

inne działania związane z zarządzaniem 

instrumentem oraz na ocenę jego 

funkcjonowania i realizacji jego celów. 

Z kwoty tej można ponadto pokrywać 

uzasadnione i zweryfikowane wydatki 

związane z badaniami, spotkaniami 

ekspertów, działaniami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi oraz wymianą danych 

między zaangażowanymi państwami 

członkowskimi, o ile są one związane 

z celami szczegółowymi instrumentu 
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z innego rodzaju pomocą techniczną 

i administracyjną niezbędną w związku 

z zarządzaniem instrumentem. 

służącymi realizacji celu ogólnego, jak 

również wydatki związane z sieciami 

informatycznymi w zakresie przetwarzania 

i wymiany informacji, w tym 

z narzędziami informatycznymi dla 

przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju 

pomocą techniczną i administracyjną 

niezbędną w związku z zarządzaniem 

instrumentem. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeśli finansowane działanie 

dotyczy zakupu lub modernizacji sprzętu, 

Komisja ustanawia odpowiednie 

zabezpieczenia i środki awaryjne, aby we 

wszystkich stosownych przypadkach cały 

sprzęt zakupiony przy pomocy wsparcia z 

programów i instrumentów unijnych był 

wykorzystywany przez właściwe organy 

celne. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeśli finansowane działanie dotyczy 

zakupu lub modernizacji sprzętu, Komisja 

ustanawia mechanizm koordynacji 

zapewniający wydajność 

i interoperacyjność całego sprzętu 

zakupionego przy pomocy wsparcia 

z programów i instrumentów unijnych. 

3. Jeśli finansowane działanie dotyczy 

zakupu lub modernizacji sprzętu, Komisja 

ustanawia mechanizm koordynacji 

zapewniający wydajność i 

interoperacyjność całego sprzętu 

zakupionego przy pomocy wsparcia z 

programów i instrumentów unijnych, co 

powinno umożliwić konsultacje z 

odpowiednimi agencjami unijnymi, w 

szczególności Europejską Agencją Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, oraz udział 

tych agencji. Mechanizm koordynacji 

obejmuje udział Europejskiej Agencji 
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Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 

konsultacje z tą agencją w celu 

zmaksymalizowania unijnej wartości 

dodanej w dziedzinie zarządzania 

granicami. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeśli finansowane działanie 

dotyczy zakupu lub modernizacji sprzętu, 

Komisja ustanawia odpowiednie 

zabezpieczenia i środki awaryjne, aby cały 

sprzęt zakupiony przy pomocy wsparcia z 

programów i instrumentów unijnych 

spełniał uzgodnione normy dotyczące 

regularnej konserwacji. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

działania te mogą w należycie 

uzasadnionych przypadkach obejmować 

również zakup, konserwację 

i modernizację sprzętu do kontroli celnej 

do celów przetestowania nowego sprzętu 

lub nowych funkcjonalności w warunkach 

eksploatacyjnych. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

działania te mogą w należycie 

uzasadnionych przypadkach obejmować 

również w pełni przejrzysty zakup, 

konserwację i modernizację sprzętu do 

kontroli celnej do celów przetestowania 

nowego sprzętu lub nowych 

funkcjonalności w warunkach 

eksploatacyjnych. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 14 w celu zmiany celów kontroli 

celnej określonych w ust. 1 lit. b), jak 

również załącznika 1, jeżeli taka zmiana 

jest uważana za konieczną. 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 14 w celu zmiany celów kontroli celnej 

określonych w ust. 1 lit. b), jak również 

załącznika 1, jeżeli taka zmiana jest 

uważana za konieczną oraz aby nadążać za 

rozwojem technologicznym, 

zmieniającymi się metodami przemytu 

towarów, a także aby być na bieżąco z 

nowymi, inteligentnymi i innowacyjnymi 

rozwiązaniami na potrzeby kontroli 

celnych. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu może być wykorzystywany 

dodatkowo do celów innych niż kontrola 

celna, w tym do kontroli osób w celu 

wsparcia krajowych organów zarządzania 

granicami oraz do dochodzeń. 

4. Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu powinien być przede 

wszystkim wykorzystywany do kontroli 

celnej, może być jednak wykorzystywany 

dodatkowo do celów innych niż kontrola 

celna, w tym do kontroli osób w celu 

wsparcia krajowych organów zarządzania 

granicami oraz do dochodzeń, jeśli jest to 

konieczne do realizacji ogólnych i 

szczegółowych celów instrumentu 

wymienionych w art. 3. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja zachęca państwa 

członkowskie do wspólnych zamówień 

sprzętu do kontroli celnej i jego 

wspólnego testowania. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Finansowanie przekraczające ten 

pułap może zostać przyznane państwom 

członkowskim, które wspólnie zamawiają i 

testują sprzęt do kontroli celnej. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Wyjątkowe okoliczności, o których 

mowa w ust. 2, mogą obejmować zakup 

nowego sprzętu do kontroli celnej i 

przekazanie go do rezerwy wyposażenia 

technicznego Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej. 

Dopuszczalność przekazania sprzętu do 

rezerwy wyposażenia technicznego jest 

ustalana zgodnie z art. 5 ust. 3. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do finansowania w ramach instrumentu 

nie kwalifikują się następujące koszty: 
Wszystkie koszty związane z działaniami, o 

których mowa w art. 6, kwalifikują się do 

finansowania w ramach instrumentu, z 

wyjątkiem następujących kosztów: 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 9 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) koszty związane ze szkoleniem lub 

podnoszeniem kwalifikacji niezbędnych 

do korzystania ze sprzętu; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) koszty związane z systemami 

elektronicznymi, z wyjątkiem 

oprogramowania bezpośrednio 

niezbędnego do używania sprzętu do 

kontroli celnej; 

c) koszty związane z systemami 

elektronicznymi, z wyjątkiem 

oprogramowania i aktualizacji 

oprogramowania bezpośrednio 

niezbędnego do używania sprzętu do 

kontroli celnej oraz z wyjątkiem 

elektronicznego oprogramowania i 

programowania niezbędnych do 

wzajemnego połączenia istniejącego 

oprogramowania ze sprzętem do kontroli 

celnej; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) koszty dotyczące sieci, takich jak 

zabezpieczone lub niezabezpieczone 

kanały komunikacji, lub subskrypcji; 

d) koszty dotyczące sieci, takich jak 

zabezpieczone lub niezabezpieczone 

kanały komunikacji, lub subskrypcji, z 

wyjątkiem sieci lub subskrypcji 

bezpośrednio niezbędnych do korzystania 

ze sprzętu do kontroli celnej; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Programy prac są przyjmowane 

przez Komisję w drodze aktu 

wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest 

przyjmowany zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 15. 

2. Zgodnie z art. 14 Komisja jest 

uprawniona do przyjmowania aktów 

delegowanych zmieniających załącznik 2a 

w celu określenia programów prac. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przygotowywanie programów prac, 

o których mowa w ust. 1, opiera się na 

ocenie potrzeb, która składa się co 

najmniej z następujących elementów: 

Przygotowywanie programów prac, 

o których mowa w ust. 1, opiera się na 

indywidualnej ocenie potrzeb, która składa 

się z następujących elementów: 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pełnego wykazu dostępnego sprzętu 

do kontroli celnej; 

b) pełnego wykazu dostępnego i 

funkcjonalnego sprzętu do kontroli celnej; 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspólnej definicji minimalnego 

i optymalnego standardu sprzętu do 

kontroli celnej poprzez odniesienie do 

kategorii przejść granicznych oraz 

c) wspólnej definicji 

minimalnego technicznego standardu 

sprzętu do kontroli celnej poprzez 

odniesienie do kategorii przejść 

granicznych; 
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) oceny optymalnego poziomu sprzętu 

do kontroli celnej poprzez odniesienie do 

kategorii przejść granicznych; oraz 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) szczegółowego oszacowania 

potrzeb finansowych. 

d) szczegółowego oszacowania 

potrzeb finansowych w zależności od 

wielkości operacji celnych i względnego 

obciążenia pracą. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji instrumentu 

w odniesieniu do celów ogólnych 

i szczegółowych określonych w art. 3 

przedstawiono w załączniku 2. 

1. Zgodnie z wymogiem dotyczącym 

sprawozdawczości określonym w art. 38 

ust. 3 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia 

finansowego Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

informacje o wynikach programu. 

Sprawozdania Komisji z wyników 

zawierają informacje dotyczące zarówno 

postępów, jak i niedociągnięć. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu zapewnienia skutecznej 

oceny postępów w realizacji instrumentu 

w odniesieniu do jego celów Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 14, aby 

zmienić załącznik 2 w celu dokonania 

przeglądu lub uzupełnienia wskaźników, 

jeśli to konieczne, oraz w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia przepisami 

dotyczącymi ustanowienia ram 

monitorowania i oceny. 

2. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji instrumentu 

w odniesieniu do celów ogólnych 

i szczegółowych określonych w art. 3 

przedstawiono w załączniku 2. W celu 

zapewnienia skutecznej oceny postępów 

w realizacji instrumentu w odniesieniu do 

jego celów Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 14, aby zmienić załącznik 2 w celu 

dokonania przeglądu lub uzupełnienia 

wskaźników, jeśli to konieczne, oraz 

w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia przepisami dotyczącymi 

ustanowienia ram monitorowania i oceny, 

aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie aktualne 

informacje jakościowe i ilościowe na 

temat wyników programu. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji instrumentu 

i jego rezultatów. W tym celu na 

odbiorców środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi dotyczące 

sprawozdawczości. 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie porównywalnych i 

kompletnych danych na potrzeby 

monitorowania realizacji instrumentu 

i jego rezultatów. W tym celu na 

odbiorców środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi dotyczące 

sprawozdawczości. Komisja przekazuje 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

rzetelne informacje o jakości 

wykorzystywanych przez nią danych 

dotyczących wyników. 

 

Poprawka  49 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) informacji na temat obecności i 

stanu finansowanych z budżetu Unii 

elementów sprzętu 5 lat po oddaniu do 

eksploatacji; 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) informacji dotyczących 

przypadków konserwacji sprzętu do 

kontroli celnej; 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) informacji na temat procedury 

udzielania zamówień publicznych; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c d (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cd) uzasadnienia wydatków. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oceny przeprowadza się w terminie 

pozwalającym na uwzględnienie ich 

wyników w procesie decyzyjnym. 

1. Oceny działań finansowanych w 

ramach instrumentu, o których mowa w 

art. 6, obejmują wyniki, skutki i 

efektywność instrumentu, a przeprowadza 

się je w odpowiednim terminie, tak aby 

zapewnić ich efektywne wykorzystanie w 

procesie decyzyjnym. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena śródokresowa instrumentu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji instrumentu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji instrumentu. 

2. Ocena śródokresowa instrumentu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji instrumentu, jednak nie 

później niż w ciągu trzech lat od 

rozpoczęcia realizacji instrumentu. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zawiera ona ustalenia niezbędne do 

podjęcia decyzji o kontynuacji programu 

po 2027 r. i o jego celach. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po zakończeniu realizacji 

instrumentu, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

3. Po zakończeniu realizacji 

instrumentu, lecz nie później niż trzy lata 

po upływie okresu określonego w art.1, 
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Komisja przeprowadza ocenę końcową 

instrumentu. 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

instrumentu. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami i 

wnioskami na przyszłość, Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 

i Komitetowi Regionów. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja włącza roczne oceny 

częściowe do swojego sprawozdania pt. 

„Ochrona interesów finansowych Unii 

Europejskiej – Zwalczanie nadużyć 

finansowych”. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 6 

ust. 3 i art. 12 ust. 2, powierza się Komisji 

do dnia 31 grudnia 2028 r. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 6 

ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2, 

powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 

2028 r. 
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Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 2, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

ona na ważność żadnych obowiązujących 

już aktów delegowanych. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 6 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 

ust. 2, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja 

o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

ona na ważność żadnych obowiązujących 

już aktów delegowanych. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie 

z art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 2 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuża się o dwa miesiące 

z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady. 

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie 

z art. 6 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 15 skreśla się 

Procedura komitetowa  

1. Komisję wspiera „Komitet ds. 

Programu Cła”, o którym mowa w art. 18 

rozporządzenia (UE) [2018/XXX]38. 

 

2. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) 182/2011. 

 

__________________  

38 COM(2018) 442.  

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej, eksponując tym samym unijną 

wartość dodaną oraz pomagając Komisji 

w gromadzeniu danych w celu 

zwiększenia przejrzystości budżetowej. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z instrumentem, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

2. W celu zapewnienia przejrzystości 

Komisja regularnie podaje do wiadomości 

publicznej informacje dotyczące 

instrumentu, jego działań i rezultatów, 
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przydzielone na instrument przyczyniają 

się również do komunikacji 

instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

politycznych Unii, o ile są one związane 

z celami, o których mowa w art. 3. 

odnosząc się między innymi do 

programów prac, o których mowa w art. 

11. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – kolumna 3 – wiersz 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kontenery, samochody ciężarowe, wagony 

kolejowe 

Kontenery, samochody ciężarowe, wagony 

kolejowe i pojazdy 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – kolumna 3 – wiersz 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Pojazdy 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1– kolumna 2 – wiersz 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bramka ze skanerem wykorzystującym 

technologię rozpraszania wstecznego 

promieniowania rentgenowskiego 

Bramka ze skanerem opartym na 

technologii rozpraszania wstecznego 

promieniowania rentgenowskiego 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 2 – kolumna 2 – wiersz 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Skaner bezpieczeństwa oparty na falach 
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milimetrowych 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 2 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Ochrona i bezpieczeństwo 

 a) Stopień zgodności ze standardami 

zabezpieczeń w odniesieniu do sprzętu do 

kontroli celnej na każdym przejściu 

granicznym, w tym w odniesieniu do 

cyberbezpieczeństwa 

 b) Stopień zgodności ze standardami 

bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu 

do kontroli celnej na każdym przejściu 

granicznym 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 2 – punkt 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Ochrona zdrowia i środowisko 

naturalne 

 a) Stopień zgodności ze standardami 

zdrowia w odniesieniu do sprzętu do 

kontroli celnej na każdym przejściu 

granicznym 

 b) Stopień zgodności ze standardami 

ochrony środowiska w odniesieniu do 

sprzętu do kontroli celnej na każdym 

przejściu granicznym 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik 2a 

 Programy prac 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik 2b 

 Wyjątkowe okoliczności w przypadku 

nadmiernego finansowania 
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UZASADNIENIE 

 

Proponowany instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu kontroli celnej, będący 

częścią nowego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami w WRF na lata 2021-

2027, ma na celu wzmocnienie kontroli towarów wwożonych na teren Unii i wywożonych z 

terenu Unii dzięki zapewnieniu środków finansowych na zakup, utrzymanie i modernizację 

sprzętu do kontroli celnej, takiego jak skanery, systemy automatycznej identyfikacji numerów 

rejestracyjnych oraz laboratoria przenośne do analizy próbek. Instrument jest nowym 

narzędziem finansowym opracowanym w oparciu o wcześniejsze wnioski państw 

członkowskich i w związku z tym bazuje na ich potrzebach w zakresie lepszego zarządzania 

granicami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Po przedstawieniu wniosku przez Komisję w dniu 

3 października 2018 r. sprawozdawca poddał go szczegółowej analizie i generalnie uważa, że 

jest on przydatny i dobrze opracowany. Niemniej ma on kilka uwag i zaleceń, które jego 

zdaniem przyczynią się do zwiększenia przejrzystości i spójności tekstu. 

 

W artykułach 3, 9, 12 i 13 doprecyzowanie sformułowań powinno pozwolić na uniknięcie 

nieporozumień interpretacyjnych. Oprócz tych drobnych zmian proponuje się dwie bardziej 

istotne poprawki. 

 

Po pierwsze należałoby zmienić tekst motywu 15, tak aby wyjaśnić kwestię wykorzystania 

sprzętu, który służy do kontroli celnej, do dodatkowych celów przez inne podmioty. 

Sprawozdawca dostrzega i w pełni popiera ewentualną synergię, uważa jednak, że takie 

wykorzystywanie do dodatkowych celów nie powinno być ani systematyczne, ani regularne, 

aby zapobiec nadużyciom nie utrudniać realizacji celów instrumentu. 

 

Po drugie, w art. 16 przedstawiono uproszczone zasady publikowania informacji na temat 

instrumentu, tak aby nie nakładać zbyt wielu obowiązków na Komisję w odniesieniu do zadań 

dotyczących publikacji i informacji. Dlatego Komisja sama powinna decydować o tym, jaki 

jest najodpowiedniejszy sposób przekazywania informacji na temat instrumentu, i nie należy 

ustanawiać w tym zakresie żadnych rygorystycznych przepisów. 
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5.11.2018 

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument 

wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Georgios Kyrtsos 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Unia celna stanowi fundament 

Unii Europejskiej będącej jednym z 

największych bloków handlowych na 

świecie i ma zasadnicze znaczenie dla 

właściwego funkcjonowania jednolitego 

rynku z korzyścią zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i obywateli UE. W 

swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. 

Parlament Europejski wyraził szczególne 

zaniepokojenie oszustwami celnymi, które 

spowodowały znaczną utratę dochodów w 

budżecie Unii. Parlament Europejski 

przypomniał, że silniejsza i ambitniejsza 
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Europa może powstać jedynie pod 

warunkiem zapewnienia większych 

środków finansowych, i w związku z tym 

wezwał do ciągłego wspierania 

istniejących polityk, przeznaczenia 

większych zasobów na realizację 

sztandarowych programów Unii, a także 

do przeznaczenia dodatkowych środków 

finansowych na wypełnianie dodatkowych 

zadań. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonywania programu prac 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

należy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/201127. 

skreśla się 

__________________  

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 

s. 13). 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmieniające się priorytety polityki, 

zagrożenia i technologie, należy przekazać 

(22) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmieniające się priorytety polityki, 

zagrożenia i technologie, należy przekazać 
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Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian celów kontroli celnej 

w odniesieniu do działań kwalifikowalnych 

w ramach instrumentu oraz zmian 

w wykazie wskaźników służących 

mierzeniu realizacji szczegółowych celów 

programu. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących przyjmowania programów 

prac, zmian celów kontroli celnej 

w odniesieniu do działań kwalifikowalnych 

w ramach instrumentu oraz zmian 

w wykazie wskaźników służących 

mierzeniu realizacji szczegółowych celów 

programu. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Do niniejszego rozporządzenia 

mają zastosowanie horyzontalne przepisy 

finansowe przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę na podstawie art. 322 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przepisy te zostały określone 

w rozporządzeniu finansowym i dotyczą 

w szczególności procedury ustanawiania 

i wykonywania budżetu w formie dotacji, 

zamówień, nagród, zarządzania 

pośredniego oraz przewidują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów działań 

(24) Do niniejszego rozporządzenia 

mają zastosowanie horyzontalne przepisy 

finansowe przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę na podstawie art. 322 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przepisy te zostały określone 

w rozporządzeniu finansowym i dotyczą 

w szczególności procedury ustanawiania 

i wykonywania budżetu w formie dotacji, 

zamówień, nagród, zarządzania 

pośredniego oraz przewidują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów działań 
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finansowych. Przepisy przyjęte na 

podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 

ochrony budżetu Unii w przypadku 

systemowych niedociągnięć w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, gdyż poszanowanie 

praworządności jest niezbędnym 

warunkiem należytego zarządzania 

finansami i skutecznego finansowania 

unijnego. 

finansowych. Przepisy przyjęte na 

podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 

ochrony budżetu Unii w przypadku 

systemowych niedociągnięć w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, gdyż poszanowanie 

praworządności jest niezbędnym 

warunkiem należytego zarządzania 

finansami i skutecznego finansowania 

unijnego. Finansowanie w ramach 

niniejszego instrumentu powinno być 

zgodne z zasadami przejrzystości, 

proporcjonalności, równego traktowania i 

niedyskryminacji. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Rodzaje finansowania i metody 

wdrażania na podstawie niniejszego 

rozporządzenia należy wybierać na 

podstawie ich potencjału osiągania celu 

szczegółowego działań i możliwości 

uzyskania wyników, z uwzględnieniem 

w szczególności kosztów kontroli, 

obciążeń administracyjnych oraz ryzyka 

naruszenia przepisów. Należy uwzględniać 

przy tym zastosowanie płatności 

ryczałtowych, stawek zryczałtowanych 

i kosztów jednostkowych oraz 

finansowania niepowiązanego z kosztami, 

o czym mowa w art. 125 ust. 1 

rozporządzenia finansowego. 

(25) Rodzaje finansowania i metody 

wdrażania na podstawie niniejszego 

rozporządzenia należy wybierać na 

podstawie ich potencjału osiągania celu 

szczegółowego działań i możliwości 

uzyskania wyników, z uwzględnieniem 

w szczególności kosztów kontroli, 

obciążeń administracyjnych oraz ryzyka 

naruszenia przepisów. Należy uwzględniać 

przy tym zastosowanie płatności 

ryczałtowych, stawek zryczałtowanych 

i kosztów jednostkowych oraz 

finansowania niepowiązanego z kosztami, 

o czym mowa w art. 125 ust. 1 

rozporządzenia finansowego. Poprawa 

wdrażania i jakości wydatkowania 

powinna stanowić wiodącą zasadę 

osiągnięcia celów instrumentu przy 

jednoczesnym zapewnieniu optymalnego 

wykorzystania środków finansowych. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 26 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Uznając pilny charakter walki ze 

zmianą klimatu zgodnie z podjętym przez 

Unię zobowiązaniem do wdrożenia 

porozumienia paryskiego i aby odegrać 

rolę lidera w realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju określonych 

przez ONZ, niniejszy fundusz przyczyni 

się do uwzględniania działań w dziedzinie 

klimatu w głównym nurcie polityki oraz 

do realizacji założenia, zgodnie z którym 

co najmniej 25 % wydatków z budżetu UE 

powinno wspierać realizację celów w 

zakresie klimatu w WRF na lata 2021–

2027 oraz 30 % jak najszybciej, a 

najpóźniej do 2027 r. W ramach prac 

przygotowawczych i w trakcie wdrażania 

Funduszu zostaną określone odpowiednie 

działania, które zostaną poddane 

ponownej ocenie w kontekście procesów 

oceny i przeglądu. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację instrumentu na lata 2021–2027 

wynosi 1 300 000 000 EUR w cenach 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację instrumentu na lata 2021–2027 

wynosi 1 149 175 000 w cenach z 2018 r. 

(1 300 000 000EUR w cenach bieżących). 

Uzasadnienie 

Proponuje się zmienić pulę środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z 14 marca i 30 

maja w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, w oparciu o wstępny podział 

techniczny dla każdego programu, który może podlegać dalszym korektom, przy jednoczesnym 

poszanowaniu ogólnego stanowiska PE określonego w tych rezolucjach oraz ogólnego 

poziomu 1,3 % DNB UE-27. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Programy prac są przyjmowane 

przez Komisję w drodze aktu 

wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest 

przyjmowany zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 15. 

2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania zgodnie z art. 14 aktów 

delegowanych zmieniających załącznik 

IIa w celu określenia programów prac. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena śródokresowa instrumentu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji instrumentu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji instrumentu. 

2. Ocena śródokresowa instrumentu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji instrumentu, jednak nie 

później niż w ciągu dwóch lat od 

rozpoczęcia realizacji instrumentu. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po zakończeniu realizacji 

instrumentu, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

instrumentu. 

3. Po zakończeniu realizacji 

instrumentu, lecz nie później niż dwa lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

instrumentu. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 



 

PE628.634v02-00 44/85 RR\1172053PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 6 

ust. 3 i art. 12 ust. 2, powierza się Komisji 

do dnia 31 grudnia 2028 r. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 6 

ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2, 

powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 

2028 r. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 2, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

ona na ważność żadnych obowiązujących 

już aktów delegowanych. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 6 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 

ust. 2, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja 

o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

ona na ważność żadnych obowiązujących 

już aktów delegowanych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie 

z art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 2 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie 

z art. 6 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 
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Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuża się o dwa miesiące 

z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady. 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 15 skreśla się 

Procedura komitetowa  

1. Komisję wspiera „Komitet ds. 

Programu Cła”, o którym mowa w art. 18 

rozporządzenia (UE) [2018/XXX]38. 

 

2. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) 182/2011. 

 

__________________  

38 COM(2018) 442.  

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej, eksponując tym samym unijną 

wartość dodaną oraz pomagając w 

gromadzeniu danych przez Komisję w celu 

zwiększenia przejrzystości budżetowej. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik IIa 

 Programy prac 
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21.11.2018 

OPINIA KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument 

wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Organy celne przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii i państw 

członkowskich. Ponieważ cła stanowią jeden z ważnych tradycyjnych zasobów własnych 

Unii, pozostają jednym z głównych obszarów zainteresowania Komisji Kontroli Budżetowej. 

Nowy proponowany instrument dotyczący sprzętu do kontroli celnej ma na celu ujednolicenie 

poziomów skuteczności kontroli celnych w poszczególnych państwach członkowskich, tak 

aby przepływy towarów nie były przekierowywane do najsłabszych punktów kontroli. 

Specjalna unijna interwencja dotycząca sprzętu do kontroli celnej umożliwi wspieranie 

zakupu, konserwacji i modernizacji kwalifikującego się sprzętu do wykrywania służącego do 

kontroli celnej w szerokim rozumieniu. Instrument ten powinien również obejmować sprzęt 

do wykrywania wykorzystywany do kontroli innych niż kontrole celne, jeżeli kontrola celna 

stanowi główny cel takich kontroli. 

Nowy instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej musi być spójny z 

innymi unijnymi programami działania i funduszami o podobnych celach, w szczególności z 

programem celnym, oraz musi wykorzystywać wszelkie synergie z tymi programami i 

funduszami. 

POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek:  

 

Poprawka  1 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Urzędy celne w łącznej liczbie 

2 14017, które są obecne na granicach 

zewnętrznych Unii Europejskiej, muszą 

być odpowiednio wyposażone, by móc 

zapewnić funkcjonowanie unii celnej. 

Potrzeba odpowiednich i jednakowych 

kontroli celnych jest pilniejsza niż 

kiedykolwiek, i to nie tylko ze względu na 

tradycyjną funkcję służb celnych 

polegającą na poborze dochodów, lecz 

także coraz częściej z uwagi na 

konieczność znacznego wzmocnienia 

kontroli towarów wprowadzanych 

i wyprowadzanych na zewnętrznych 

granicach UE w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony. Jednocześnie te 

kontrole dotyczące przepływu towarów 

przez granice zewnętrzne nie powinny 

utrudniać legalnego handlu z państwami 

trzecimi, lecz raczej go ułatwiać. 

(1) Wszystkie urzędy celne17, które są 

obecne na granicach zewnętrznych Unii 

Europejskiej (lądowych, powietrznych i 

morskich oraz w centrach pocztowych), 

muszą być odpowiednio wyposażone, by 

móc zapewnić  sprawne i skuteczne 

funkcjonowanie unii celnej. Potrzeba 

odpowiednich i jednakowych kontroli 

celnych jest pilniejsza niż kiedykolwiek, i 

to nie tylko ze względu na tradycyjną 

funkcję służb celnych polegającą na 

poborze dochodów, lecz także coraz 

częściej z uwagi na konieczność znacznego 

wzmocnienia kontroli towarów 

wprowadzanych i wyprowadzanych na 

zewnętrznych granicach UE w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

interesów finansowych Unii. Jednocześnie 

te kontrole dotyczące przepływu towarów 

przez granice zewnętrzne nie powinny 

utrudniać legalnego handlu z państwami 

trzecimi, lecz raczej go ułatwiać. 

_________________ _________________ 

17 Załącznik do sprawozdania rocznego 

dotyczącego skuteczności unii celnej 

za 2016 r., dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_pl. 

17 Załącznik do sprawozdania rocznego 

dotyczącego skuteczności unii celnej 

za 2016 r., dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_pl. 

Uzasadnienie 

Określanie dokładnej liczby nie ma sensu – co jeśli ich liczba ulegnie zwiększeniu, albo nawet 

zmniejszeniu? 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Unia celna stanowi fundament 
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Unii Europejskiej, która jest jednym z 

największych bloków handlowych na 

świecie, i ma zasadnicze znaczenie dla 

właściwego funkcjonowania jednolitego 

rynku z korzyścią zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i obywateli. W swojej 

rezolucji z dnia 14 marca 2018 r.17a 

Parlament Europejski wyraził szczególne 

zaniepokojenie oszustwami celnymi, które 

spowodowały znaczną utratę dochodów w 

budżecie Unii. Parlament Europejski 

przypomniał, że silniejsza i ambitniejsza 

Europa może powstać jedynie pod 

warunkiem zapewnienia większych 

środków finansowych, i w związku z tym 

wezwał do ciągłego wspierania 

istniejących polityk, przeznaczenia 

większych zasobów na realizację 

sztandarowych programów Unii, a także 

do przeznaczenia dodatkowych środków 

finansowych na wypełnianie dodatkowych 

zadań. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Poziom skuteczności kontroli 

celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich jest obecnie niejednakowy. 

Wynika to zarówno z różnic 

geograficznych pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i z różnic w ich 

zdolnościach i zasobach. Zdolność państw 

członkowskich do reagowania na 

wyzwania wynikające ze stale 

zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 

nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 

również od dostępności nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

Udostępnienie jednakowego sprzętu do 

kontroli celnej jest zatem ważnym 

elementem w rozwiązywaniu problemów 

(2) Poziom skuteczności kontroli 

celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich jest obecnie niejednakowy. 

Wynika to zarówno z różnic 

geograficznych pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i z różnic w ich 

zdolnościach i zasobach oraz z braku 

zharmonizowanych i ujednoliconych 

kontroli celnych. Zdolność państw 

członkowskich do reagowania na 

wyzwania wynikające ze stale 

zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 

nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 

również od dostępności i właściwego 

funkcjonowania nowoczesnego i 

niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 
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związanych z istniejącymi dysproporcjami. 

Poprawi ono możliwość uzyskania 

jednakowego poziomu skuteczności 

kontroli celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, co pozwoli na 

powstrzymanie przekierowywania 

przepływu towarów do najsłabszych 

punktów kontroli. 

Inne wyzwania, takie jak gwałtowny 

rozwój handlu elektronicznego, ogólna 

digitalizacja i potencjalne słabości wobec 

cyberataków, sabotażu, manipulacji 

danymi lub szpiegostwa przemysłowego, 

również zwiększą zapotrzebowanie na 

lepiej funkcjonujące procedury celne. 
Udostępnienie jednakowego sprzętu do 

kontroli celnej jest zatem ważnym 

elementem w rozwiązywaniu problemów 

związanych z istniejącymi dysproporcjami. 

Poprawi ono możliwość uzyskania 

jednakowego poziomu skuteczności 

kontroli celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, co pozwoli na 

powstrzymanie przekierowywania 

przepływu towarów do najsłabszych 

punktów kontroli. Ze względu na różnice 

w dostępności sprzętu do kontroli celnej w 

poszczególnych państwach członkowskich 

należy podjąć środki w szczególności w 

celu zapewnienia jednolitej kontroli 

towarów przy wprowadzaniu na obszar 

celny Unii, tak aby uniknąć sytuacji, w 

której oszuści będą wybierać określone 

porty ze względu na łagodniejsze kontrole 

celne. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Wspieranie osiągnięcia 

odpowiedniego i jednakowego poziomu 

kontroli celnych na zewnętrznych 

granicach Unii umożliwia maksymalizację 

korzyści płynących z unii celnej. Specjalna 

unijna interwencja dotycząca sprzętu do 

kontroli celnej mająca na celu 

skorygowanie obecnych dysproporcji 

przyczyniłaby się ponadto do ogólnej 

spójności między państwami 

członkowskimi. W świetle wyzwań, przed 

którymi stoi świat, w szczególności 

(5) Wspieranie osiągnięcia jednolitego, 

odpowiedniego i jednakowego poziomu 

kontroli celnych na zewnętrznych 

granicach Unii umożliwia maksymalizację 

korzyści płynących z unii celnej z myślą o 

długoterminowym celu, jakim jest ścisła 

współpraca wszystkich administracji 

celnych w Unii, tak jakby były jednym 

organem. Specjalna unijna interwencja 

dotycząca sprzętu do kontroli celnej 

mająca na celu skorygowanie obecnych 

dysproporcji przyczyniłaby się ponadto do 
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nieustannej potrzeby chronienia interesów 

finansowych i gospodarczych Unii 

Europejskiej i jej państw członkowskich, 

a także ułatwiania przepływu legalnego 

handlu, dostępność nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli na 

granicach zewnętrznych ma kluczowe 

znaczenie. 

ogólnej spójności między państwami 

członkowskimi. W świetle wyzwań, przed 

którymi stoi świat, w szczególności 

nieustannej potrzeby chronienia interesów 

finansowych i gospodarczych Unii 

Europejskiej i jej państw członkowskich, a 

także ułatwiania przepływu legalnego 

handlu, dostępność i właściwe 

funkcjonowanie nowoczesnego, 

bezpiecznego, cyberodpornego, 

przyjaznego dla środowiska i 

niezawodnego sprzętu do kontroli na 

granicach zewnętrznych ma kluczowe 

znaczenie. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu powinien spełniać najwyższe 

normy w dziedzinie ochrony, 

cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa, 

środowiska i zdrowia. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Dane uzyskane dzięki sprzętowi do 

kontroli celnej sfinansowanemu w 

ramach niniejszego instrumentu powinny 

być udostępniane wyłącznie należycie 

uprawnionym pracownikom organów i 

przetwarzane wyłącznie przez tych 

pracowników oraz powinny być 

odpowiednio chronione przed 

nieuprawnionym dostępem lub 

przekazaniem. Państwa członkowskie 

powinny sprawować pełną kontrolę nad 
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tymi danymi. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu powinien przyczynić się do 

optymalnego zarządzania ryzykiem 

celnym. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13d) Przy wymianie starego sprzętu do 

kontroli celnej finansowanej w oparciu o 

niniejszy instrument państwa 

członkowskie są odpowiedzialne za 

przyjazne dla środowiska usuwanie 

starego sprzętu do kontroli celnej. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Większość sprzętu do kontroli 

celnej może być tak samo lub częściowo 

przydatna do kontroli przestrzegania 

innych przepisów, takich jak przepisy 

dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 

współpracy policyjnej. W związku z tym 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami składa się z dwóch wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów o dwóch 

różnych, ale wzajemnie powiązanych 

(15) Większość sprzętu do kontroli 

celnej może być tak samo lub częściowo 

przydatna do kontroli przestrzegania 

innych przepisów, takich jak przepisy 

dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 

współpracy policyjnej. W związku z tym 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami składa się z dwóch wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów o dwóch 

różnych, ale wzajemnie powiązanych 
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zakresach zakupu sprzętu. Z jednej strony 

w ramach instrumentu na rzecz zarządzania 

granicami i wiz ustanowionego 

rozporządzeniem [2018/XXX]25 

wykluczony będzie zakup sprzętu, który 

może być stosowany zarówno do 

zarządzania granicami, jak i kontroli 

celnej. Z drugiej strony w ramach 

instrumentu wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej 

ustanowionego niniejszym 

rozporządzeniem wsparcie finansowe 

będzie udzielane na sprzęt, którego 

głównym celem jest kontrola celna, ale 

będzie istnieć możliwość jego 

wykorzystania do dodatkowych celów, 

takich jak kontrola granic 

i bezpieczeństwo. Taki podział zadań 

będzie sprzyjał współpracy 

międzyagencyjnej będącej komponentem 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami, o której mowa w art. 4 lit. e) 

rozporządzenia (UE) 2016/162426, a tym 

samym umożliwi współpracę organów 

celnych i granicznych oraz maksymalizację 

wpływu budżetu Unii poprzez wspólne 

korzystanie ze sprzętu do kontroli i jego 

interoperacyjność. 

zakresach zakupu sprzętu. Z jednej strony 

w ramach instrumentu na rzecz zarządzania 

granicami i wiz ustanowionego 

rozporządzeniem [2018/XXX]25 

wykluczony będzie zakup sprzętu, który 

może być stosowany zarówno do 

zarządzania granicami, jak i kontroli 

celnej. Z drugiej strony w ramach 

instrumentu wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej 

ustanowionego niniejszym 

rozporządzeniem wsparcie finansowe 

będzie udzielane na sprzęt, którego 

głównym celem jest kontrola celna, ale 

będzie istnieć możliwość jego 

wykorzystania do innych zadań 

wykonywanych na granicach, a także do 

dodatkowych, powiązanych celów, takich 

jak kontrola granic i bezpieczeństwo. Taki 

podział zadań będzie sprzyjał współpracy 

międzyagencyjnej będącej komponentem 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami, o której mowa w art. 4 lit. e) 

rozporządzenia (UE) 2016/162426, a tym 

samym umożliwi współpracę organów 

celnych i granicznych oraz maksymalizację 

wpływu budżetu Unii poprzez wspólne 

korzystanie ze sprzętu do kontroli i jego 

interoperacyjność. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473. 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 

i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 

i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

 

Poprawka  10 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Komisja Europejska powinna 

zachęcać państwa członkowskie do 

wspólnych zamówień sprzętu do kontroli 

celnej i jego wspólnego testowania. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Mimo że centralne wdrażanie 

instrumentu jest niezbędne do tego, by 

osiągnąć cel szczegółowy polegający na 

zapewnieniu równorzędnych kontroli 

celnych, to ze względu na techniczny 

charakter omawianego instrumentu 

konieczne są prace przygotowawcze na 

szczeblu technicznym. W związku z tym 

wdrażanie należy wesprzeć ocenami 

potrzeb, które przeprowadza się poprzez 

zaangażowanie organów celnych państw 

członkowskich przy wykorzystaniu wiedzy 

fachowej i doświadczeń na szczeblu 

krajowym. Te oceny potrzeb powinny 

opierać się na jasnej metodologii, w tym na 

minimalnej liczbie kroków zapewniających 

gromadzenie wymaganych informacji. 

(19) Mimo że centralne wdrażanie 

instrumentu jest niezbędne do tego, by 

osiągnąć cel szczegółowy polegający na 

zapewnieniu równorzędnych kontroli 

celnych, to ze względu na techniczny 

charakter omawianego instrumentu 

konieczne są prace przygotowawcze na 

szczeblu technicznym. W związku z tym 

wdrażanie należy wesprzeć 

indywidualnymi ocenami potrzeb, które 

przeprowadza się poprzez zaangażowanie 

organów celnych państw członkowskich 

przy wykorzystaniu wiedzy fachowej i 

doświadczeń na szczeblu krajowym. Te 

oceny potrzeb powinny opierać się na 

jasnej metodologii, w tym na minimalnej 

liczbie kroków zapewniających 

gromadzenie wymaganych informacji. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zapewnić regularne 

monitorowanie i sprawozdawczość, należy 

stworzyć odpowiednie ramy dla 

monitorowania osiąganych przez 

(20) Aby zapewnić regularne 

monitorowanie i sprawozdawczość, należy 

stworzyć odpowiednie ramy dla 

monitorowania osiąganych przez 
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instrument rezultatów i działań w ramach 

niego prowadzonych. Takie monitorowanie 

i sprawozdawczość powinny opierać się na 

wskaźnikach, służących do zmierzenia 

skutków działań w ramach instrumentu. 

Wymogi dotyczące sprawozdawczości 

powinny obejmować przekazywanie 

określonych informacji w przypadku 

sprzętu do kontroli celnej, którego koszt 

przekracza odpowiedni próg. 

instrument rezultatów i działań w ramach 

niego prowadzonych. Takie monitorowanie 

i sprawozdawczość powinny opierać się na 

wskaźnikach ilościowych i jakościowych 

służących do mierzenia skutków działań w 

ramach instrumentu. Państwa 

członkowskie powinny zapewnić 

przejrzystą i jasną procedurę udzielania 

zamówień publicznych. Wymogi 

dotyczące sprawozdawczości powinny 

obejmować przekazywanie szczegółowych 

informacji w przypadku sprzętu do kontroli 

celnej i procedury udzielania zamówień 

publicznych powyżej pewnego progu 

kosztów, oraz uzasadnienie wydatków. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmieniające się priorytety polityki, 

zagrożenia i technologie, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian celów kontroli celnej 

w odniesieniu do działań kwalifikowalnych 

w ramach instrumentu oraz zmian 

w wykazie wskaźników służących 

mierzeniu realizacji szczegółowych celów 

programu. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

(22) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmieniające się priorytety polityki, 

zagrożenia i technologie, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian celów kontroli celnej 

w odniesieniu do działań kwalifikowalnych 

w ramach instrumentu oraz zmian 

w wykazie wskaźników służących 

mierzeniu realizacji szczegółowych celów 

programu. Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne i w pełni przejrzyste 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w 

Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 

sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 

13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 
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eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Do niniejszego rozporządzenia 

mają zastosowanie horyzontalne przepisy 

finansowe przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę na podstawie art. 322 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przepisy te zostały określone 

w rozporządzeniu finansowym i dotyczą 

w szczególności procedury ustanawiania 

i wykonywania budżetu w formie dotacji, 

zamówień, nagród, zarządzania 

pośredniego oraz przewidują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów działań 

finansowych. Przepisy przyjęte na 

podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 

ochrony budżetu Unii w przypadku 

systemowych niedociągnięć w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, gdyż poszanowanie 

praworządności jest niezbędnym 

warunkiem należytego zarządzania 

finansami i skutecznego finansowania 

unijnego. 

(24) Do niniejszego rozporządzenia 

mają zastosowanie horyzontalne przepisy 

finansowe przyjęte przez Parlament 

Europejski i Radę na podstawie art. 322 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przepisy te zostały określone 

w rozporządzeniu finansowym i dotyczą 

w szczególności procedury ustanawiania 

i wykonywania budżetu w formie dotacji, 

zamówień, nagród, zarządzania 

pośredniego oraz przewidują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów działań 

finansowych. Przepisy przyjęte na 

podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 

ochrony budżetu Unii w przypadku 

systemowych niedociągnięć w zakresie 

praworządności w państwach 

członkowskich, gdyż poszanowanie 

praworządności jest niezbędnym 

warunkiem należytego zarządzania 

finansami i skutecznego finansowania 

unijnego. Finansowanie w ramach 

niniejszego instrumentu powinno być 

zgodne z zasadami przejrzystości, 

proporcjonalności, równego traktowania i 

niedyskryminacji. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Ponieważ instrument jest częścią 

Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami, jego ogólnym celem jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych 

w chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 

Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 

handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 

legalnej działalności gospodarczej. 

1. Ponieważ instrument jest częścią 

Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami oraz mając na uwadze 

długoterminowy cel, by wszystkie 

administracje podatkowe w Unii ściśle 

współpracowały, jakby były jednym 

organem, ogólnym celem instrumentu jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych 

w chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 

Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 

handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 

legalnej działalności gospodarczej. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Celem szczegółowym instrumentu 

jest przyczynianie się do odpowiednich 

i równoważnych kontroli celnych poprzez 

zakup, konserwację i modernizację 

odpowiedniego, nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

2. Celem szczegółowym instrumentu 

jest przyczynianie się do odpowiednich 

i równoważnych kontroli celnych poprzez 

w pełni przejrzyste zakupy, konserwację 

i modernizację odpowiedniego, 

nowoczesnego, bezpiecznego, 

cyberodpornego, przyjaznego dla 

środowiska i niezawodnego sprzętu do 

kontroli celnej oraz zapewnienie 

personelowi szkoleń technicznych z 

zakresu obsługi tego sprzętu. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację instrumentu na lata 2021–2027 

wynosi 1 300 000 000 EUR w cenach 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację instrumentu na lata 2021–2027 

wynosi 1 149 175 000 w cenach z 2018 r. 

(1 300 000 000EUR w cenach bieżących). 
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Uzasadnienie 

Proponuje się zmienić pulę środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z 14 marca i 30 

maja w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, w oparciu o wstępny podział 

techniczny dla każdego programu, który może podlegać dalszym korektom, przy jednoczesnym 

poszanowaniu ogólnego stanowiska PE określonego w tych rezolucjach oraz utrzymaniu 

ogólnego poziomu 1,3 % DNB UE-27. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 

można również pokrywać wydatki na 

przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 

audyt, ocenę i inne działania związane 

z zarządzaniem instrumentem oraz na 

ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej 

można ponadto pokrywać wydatki 

związane z badaniami, spotkaniami 

ekspertów, działaniami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi, o ile są one związane 

z celami instrumentu, jak również wydatki 

związane z sieciami informatycznymi 

w zakresie przetwarzania i wymiany 

informacji, w tym z narzędziami 

informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz 

z innego rodzaju pomocą techniczną 

i administracyjną niezbędną w związku 

z zarządzaniem instrumentem. 

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 

można również pokrywać uzasadnione i 

zweryfikowane wydatki na przygotowanie, 

monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę i 

inne działania związane z zarządzaniem 

instrumentem oraz na ocenę jego 

funkcjonowania i realizacji jego celów. 

Analogicznie z kwoty tej można ponadto 

pokrywać uzasadnione i zweryfikowane 

wydatki związane z badaniami, 

spotkaniami ekspertów, działaniami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi, o ile 

są one związane z celami instrumentu, jak 

również wydatki związane z sieciami 

informatycznymi w zakresie przetwarzania 

i wymiany informacji, w tym z 

narzędziami informatycznymi dla 

przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju 

pomocą techniczną i administracyjną 

niezbędną w związku z zarządzaniem 

instrumentem. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeśli finansowane działanie 

dotyczy zakupu lub modernizacji sprzętu, 

Komisja ustanawia odpowiednie 

zabezpieczenia i środki awaryjne, aby we 
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wszystkich stosownych przypadkach cały 

sprzęt zakupiony przy pomocy wsparcia z 

programów i instrumentów unijnych był 

wykorzystywany przez właściwe organy 

celne. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeśli finansowane działanie 

dotyczy zakupu lub modernizacji sprzętu, 

Komisja ustanawia odpowiednie 

zabezpieczenia i środki awaryjne, aby cały 

sprzęt zakupiony przy pomocy wsparcia z 

programów i instrumentów unijnych 

spełniał uzgodnione normy dotyczące 

regularnej konserwacji. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wspieranie zakupu, konserwacji i 

modernizacji sprzętu do kontroli celnej, 

który spełnia najwyższe normy w 

dziedzinie ochrony, cyberbezpieczeństwa, 

bezpieczeństwa, ochrony środowiska i 

zdrowia. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Dane wygenerowane przez sprzęt 

do kontroli celnej finansowany w ramach 

przedmiotowego instrumentu mogą być 
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udostępniane wyłącznie należycie 

uprawnionym pracownikom organów i 

przetwarzane wyłącznie przez tych 

pracowników oraz muszą być 

odpowiednio chronione przed 

nieuprawnionym dostępem lub 

przekazaniem. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

działania te mogą w należycie 

uzasadnionych przypadkach obejmować 

również zakup, konserwację 

i modernizację sprzętu do kontroli celnej 

do celów przetestowania nowego sprzętu 

lub nowych funkcjonalności w warunkach 

eksploatacyjnych. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

działania te mogą w należycie 

uzasadnionych przypadkach obejmować 

również w pełni przejrzysty zakup, 

konserwację i modernizację sprzętu do 

kontroli celnej do celów przetestowania 

nowego sprzętu lub nowych 

funkcjonalności w warunkach 

eksploatacyjnych. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 14 w celu zmiany celów kontroli 

celnej określonych w ust. 1 lit. b), jak 

również załącznika 1, jeżeli taka zmiana 

jest uważana za konieczną. 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 14 w celu zmiany celów kontroli celnej 

określonych w ust. 1 lit. b), jak również 

załącznika 1, jeżeli taka zmiana jest 

uważana za konieczną oraz aby nadążać za 

rozwojem technologicznym i 

wprowadzaniem nowych, inteligentnych i 

innowacyjnych rozwiązań na potrzeby 

kontroli celnych. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 6 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu może być wykorzystywany 

dodatkowo do celów innych niż kontrola 

celna, w tym do kontroli osób w celu 

wsparcia krajowych organów zarządzania 

granicami oraz do dochodzeń. 

4. Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu może być wykorzystywany 

dodatkowo do celów innych niż kontrola 

celna, w tym do kontroli osób w celu 

wsparcia krajowych organów zarządzania 

granicami oraz do dochodzeń, jeżeli 

zapewni to osiągnięcie ogólnych i 

szczegółowych celów instrumentu, 

określonych w art. 3. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja zachęca państwa 

członkowskie do wspólnych zamówień 

sprzętu do kontroli celnej i jego 

wspólnego testowania. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wszelkie finansowanie 

przekraczające ten pułap przyznaje się 

wyłącznie w należycie uzasadnionych, 

wyjątkowych okolicznościach. 

2. Wszelkie finansowanie 

przekraczające ten pułap przyznaje się 

wyłącznie w należycie uzasadnionych, 

wyjątkowych okolicznościach określonych 

w załączniku 3. Komisja przyjmuje i w 

razie potrzeby aktualizuje wykaz 

wyjątkowych okoliczności w drodze aktu 

delegowanego. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Finansowanie przekraczające ten 

pułap może zostać przyznane państwom 

członkowskim, które wspólnie zamawiają i 

testują sprzęt do kontroli celnej. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) koszty związane z systemami 

elektronicznymi, z wyjątkiem 

oprogramowania bezpośrednio 

niezbędnego do używania sprzętu do 

kontroli celnej; 

c) koszty związane z systemami 

elektronicznymi, z wyjątkiem 

oprogramowania i aktualizacji 
oprogramowania bezpośrednio 

niezbędnego do używania sprzętu do 

kontroli celnej; 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przygotowywanie programów prac, 

o których mowa w ust. 1, opiera się na 

ocenie potrzeb, która składa się co 

najmniej z następujących elementów: 

Przygotowywanie programów prac, o 

których mowa w ust. 1, opiera się na 

indywidualnej ocenie potrzeb, która składa 

się co najmniej z następujących 

elementów: 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) szczegółowego oszacowania 

potrzeb finansowych. 

d) szczegółowego oszacowania 

potrzeb finansowych w zależności od 

wielkości operacji celnych i względnego 
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obciążenia pracą. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji instrumentu 

w odniesieniu do celów ogólnych 

i szczegółowych określonych w art. 3 

przedstawiono w załączniku 2. 

1. Zgodnie z wymogiem dotyczącym 

sprawozdawczości określonym w art. 38 

ust. 3 lit. e) ppkt 1 rozporządzenia 

finansowego Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

informacje o wynikach programu. 

Sprawozdania z wyników zawierają 

informacje dotyczące zarówno postępów, 

jak i braków. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu zapewnienia skutecznej 

oceny postępów w realizacji instrumentu 

w odniesieniu do jego celów Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 14, aby 

zmienić załącznik 2 w celu dokonania 

przeglądu lub uzupełnienia wskaźników, 

jeśli to konieczne, oraz w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia przepisami 

dotyczącymi ustanowienia ram 

monitorowania i oceny. 

2. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji instrumentu 

w odniesieniu do celów ogólnych 

i szczegółowych określonych w art. 3 

przedstawiono w załączniku 2. W celu 

zapewnienia skutecznej oceny postępów 

w realizacji instrumentu w odniesieniu do 

jego celów Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 14, aby zmienić załącznik 2 w celu 

dokonania przeglądu lub uzupełnienia 

wskaźników, jeśli to konieczne, oraz 

w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia przepisami dotyczącymi 

ustanowienia ram monitorowania i oceny, 

aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie aktualne 

informacje jakościowe i ilościowe na 

temat wyników programu. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji instrumentu 

i jego rezultatów. W tym celu na 

odbiorców środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi dotyczące 

sprawozdawczości. 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie porównywalnych i 

kompletnych danych na potrzeby 

monitorowania realizacji instrumentu i 

jego rezultatów. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi dotyczące 

sprawozdawczości. Komisja przekazuje 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

rzetelne informacje o jakości 

wykorzystywanych przez nią danych 

dotyczących wyników. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) obecność i stan finansowanych z 

budżetu Unii elementów sprzętu 5 lat po 

oddaniu do eksploatacji; 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) informacji dotyczących 

przypadków konserwacji sprzętu do 

kontroli celnej; 

 

Poprawka  37 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) informacji na temat procedury 

udzielania zamówień publicznych; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera c d (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cd) uzasadnienia wydatków; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W przypadku niewykorzystania 

sprzętu zakupionego przy pomocy 

wsparcia z programów i instrumentów 

unijnych przez jedno lub więcej państw 

członkowskich Komisja przygotowuje 

kompleksową ocenę sytuacji i zawiadamia 

Parlament Europejski, Radę, Europejski 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet 

Regionów i Prokuraturę Europejską 

(EPPO). Ocena ta musi obejmować 

między innymi oszacowanie ryzyka dla 

interesów finansowych Unii oraz środki 

ograniczające to ryzyko. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oceny przeprowadza się w terminie 1. W ocenach analizuje się wyniki 
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pozwalającym na uwzględnienie ich 

wyników w procesie decyzyjnym. 
programu, jego wpływ, skuteczność i 

wydajność i przeprowadza się je w 

terminie pozwalającym na uwzględnienie 

ich wyników w procesie decyzyjnym. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena śródokresowa instrumentu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji instrumentu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji instrumentu. 

2. Ocena śródokresowa instrumentu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji instrumentu, jednak nie 

później niż w ciągu trzech lat od 

rozpoczęcia realizacji instrumentu. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ocena śródokresowa zawiera ustalenia 

niezbędne do podjęcia decyzji o 

kontynuacji programu po 2027 r. i o jego 

celach. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po zakończeniu realizacji 

instrumentu, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

instrumentu. 

3. Po zakończeniu realizacji 

instrumentu, lecz nie później niż trzy lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

instrumentu. 
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami i 

wnioskami na przyszłość, Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 

i Komitetowi Regionów. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Roczne oceny częściowe zostaną 

włączone do sprawozdania Komisji pt. 

„Ochrona interesów finansowych Unii 

Europejskiej – Zwalczanie nadużyć 

finansowych”. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Odbiorcy finansowania unijnego są 

zobowiązani, w granicach rozsądku, 

informować o pochodzeniu finansowania 
i zapewniać maksymalne eksponowanie 

finansowania unijnego, w szczególności 

podczas promowania działań i ich 

rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, 

skutecznych i proporcjonalnych informacji 

skierowanych do różnych grup odbiorców, 

w tym do mediów i opinii publicznej, przy 

czym wydatki związane z takim 

informowaniem powinny być 

proporcjonalne do całkowitych kosztów. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z instrumentem, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na instrument przyczyniają 

się również do komunikacji 

instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

politycznych Unii, o ile są one związane 

z celami, o których mowa w art. 3. 

2. Komisja prowadzi regularne 

działania informacyjne i komunikacyjne 

związane z instrumentem, jego działaniami 

i wynikami w ramach programów prac, o 

których mowa w art. 11. Zasoby finansowe 

przydzielone na instrument przyczyniają 

się również do komunikacji 

instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

politycznych Unii, o ile są one związane 

z celami, o których mowa w art. 3. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Bezpieczeństwo i ochrona 

 a) Stopień zgodności sprzętu do kontroli 

celnej z normami ochrony, w tym 

cyberbezpieczeństwa, na wszystkich 

przejściach granicznych; 

 b) Stopień zgodności sprzętu do kontroli 

celnej z normami bezpieczeństwa na 

wszystkich przejściach granicznych. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Zdrowie i środowisko naturalne 

 a) Stopień zgodności sprzętu do kontroli 

celnej z normami ochrony zdrowia na 
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wszystkich przejściach granicznych; 

 b) Stopień zgodności sprzętu do kontroli 

celnej z normami ochrony środowiska na 

wszystkich przejściach granicznych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik IIa 

Wyjątkowe okoliczności w przypadku 

nadmiernego finansowania 
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22.11.2018 

OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument 

wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jeroen Lenaers 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:  

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Poziom skuteczności kontroli 

celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich jest obecnie niejednakowy. 

Wynika to zarówno z różnic 

geograficznych pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i z różnic w ich 

zdolnościach i zasobach. Zdolność państw 

członkowskich do reagowania na 

wyzwania wynikające ze stale 

zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 

(2) Poziom skuteczności kontroli 

celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich jest obecnie niejednakowy. 

Wynika to zarówno z różnic 

geograficznych pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i z różnic w ich 

zdolnościach i zasobach. Zdolność państw 

członkowskich do reagowania na 

wyzwania wynikające ze stale 

zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 
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nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 

również od dostępności nowoczesnego 

i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 

Udostępnienie jednakowego sprzętu do 

kontroli celnej jest zatem ważnym 

elementem w rozwiązywaniu problemów 

związanych z istniejącymi dysproporcjami. 

Poprawi ono możliwość uzyskania 

jednakowego poziomu skuteczności 

kontroli celnych przeprowadzanych 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, co pozwoli na 

powstrzymanie przekierowywania 

przepływu towarów do najsłabszych 

punktów kontroli. 

nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 

również od dostępności nowoczesnego i 

niezawodnego sprzętu do kontroli celnej, 

który może zapewnić digitalizację kontroli 

i inspekcji. Udostępnienie jednakowego 

sprzętu do kontroli celnej jest zatem 

ważnym elementem w rozwiązywaniu 

problemów związanych z istniejącymi 

dysproporcjami. Poprawi ono możliwość 

uzyskania jednakowego poziomu 

skuteczności kontroli celnych 

przeprowadzanych w poszczególnych 

państwach członkowskich, co pozwoli na 

powstrzymanie przekierowywania 

przepływu towarów do najsłabszych 

punktów kontroli. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ponieważ organy celne państw 

członkowskich przejmują coraz więcej 

obowiązków, które dotyczą często 

dziedziny bezpieczeństwa i są 

wykonywane na granicach zewnętrznych, 

zapewnienie jednakowego poziomu 

przeprowadzania kontroli granicznej 

i kontroli celnej na granicach zewnętrznych 

powinno być realizowane poprzez 

udzielanie państwom członkowskim 

odpowiedniego wsparcia finansowego 

Unii. Równie ważne jest propagowanie 

współpracy międzyagencyjnej na granicach 

Unii w odniesieniu do kontroli towarów 

i kontroli osób między organami 

krajowymi w każdym państwie 

członkowskim, które są odpowiedzialne za 

kontrolę graniczną lub inne zadania 

wykonywane na granicy. 

(7) Ponieważ organy celne państw 

członkowskich przejmują coraz więcej 

obowiązków, które dotyczą często 

dziedziny bezpieczeństwa i są 

wykonywane na granicach zewnętrznych, 

zapewnienie jednakowego poziomu 

przeprowadzania kontroli granicznej 

i kontroli celnej na granicach zewnętrznych 

powinno być realizowane poprzez 

udzielanie państwom członkowskim 

odpowiedniego wsparcia finansowego 

Unii. Równie ważne jest propagowanie 

współpracy międzyagencyjnej na granicach 

Unii w odniesieniu do kontroli towarów 

między organami krajowymi w każdym 

państwie członkowskim. 

Uzasadnienie 

Celem tego instrumentu jest kontrola celna. W celu rozwiązania kwestii kontroli osób na 

granicach zaproponowano ogólniejszy instrument zintegrowanego zarządzania granicami. 
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Zostaną w nim określone odpowiednie gwarancje dotyczące zakupu ze środków funduszu i 

stosowania sprzętu do kontroli granicznych. Nie należy łączyć w ten sposób celów obu 

instrumentów. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

[2018/XXX]23 ustanawia program „Cła” na 

rzecz współpracy w dziedzinie ceł, by 

wspierać unię celną i organy celne. W celu 

zachowania spójności i horyzontalnej 

koordynacji działań w formie współpracy 

należy wdrożyć wszystkie te działania 

w ramach jednego aktu prawnego i jednego 

zbioru przepisów. W związku z tym 

niniejszy instrument powinien wspierać 

jedynie zakup, konserwację i modernizację 

kwalifikującego się sprzętu do kontroli 

celnej, natomiast program na rzecz 

współpracy w dziedzinie ceł powinien 

wspierać powiązane z tym działania, takie 

jak współpraca dotycząca oceny potrzeb 

lub szkolenia na temat danego sprzętu 

(13) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

[2018/XXX]23 ustanawia program „Cła” na 

rzecz współpracy w dziedzinie ceł, by 

wspierać unię celną i organy celne. W celu 

zachowania spójności i horyzontalnej 

koordynacji działań w formie współpracy 

należy wdrożyć wszystkie te działania 

w ramach jednego aktu prawnego i jednego 

zbioru przepisów. W związku z tym 

niniejszy instrument powinien wspierać 

jedynie zakup, konserwację i modernizację 

kwalifikującego się sprzętu do kontroli 

celnej, natomiast program na rzecz 

współpracy w dziedzinie ceł powinien 

wspierać powiązane z tym działania, takie 

jak współpraca dotycząca oceny potrzeb 

lub szkolenia na temat danego sprzętu i 

opracowywanie wspólnych procedur 

kontroli. 

_________________ _________________ 

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Większość sprzętu do kontroli 

celnej może być tak samo lub częściowo 

przydatna do kontroli przestrzegania 

innych przepisów, takich jak przepisy 

dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 

(15) Większość sprzętu do kontroli 

celnej może być tak samo lub częściowo 

przydatna do kontroli przestrzegania 

innych przepisów, takich jak przepisy 

dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 
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współpracy policyjnej. W związku z tym 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami składa się z dwóch wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów o dwóch 

różnych, ale wzajemnie powiązanych 

zakresach zakupu sprzętu. Z jednej strony 

w ramach instrumentu na rzecz zarządzania 

granicami i wiz ustanowionego 

rozporządzeniem [2018/XXX]25 

wykluczony będzie zakup sprzętu, który 

może być stosowany zarówno do 

zarządzania granicami, jak i kontroli 

celnej. Z drugiej strony w ramach 

instrumentu wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej 

ustanowionego niniejszym 

rozporządzeniem wsparcie finansowe 

będzie udzielane na sprzęt, którego 

głównym celem jest kontrola celna, ale 

będzie istnieć możliwość jego 

wykorzystania do dodatkowych celów, 

takich jak kontrola granic 

i bezpieczeństwo. Taki podział zadań 

będzie sprzyjał współpracy 

międzyagencyjnej będącej komponentem 

europejskiego zintegrowanego zarządzania 

granicami, o której mowa w art. 4 lit. e) 

rozporządzenia (UE) 2016/162426, a tym 

samym umożliwi współpracę organów 

celnych i granicznych oraz maksymalizację 

wpływu budżetu Unii poprzez wspólne 

korzystanie ze sprzętu do kontroli i jego 

interoperacyjność. 

współpracy policyjnej. W związku z tym 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami składa się z dwóch wzajemnie 

uzupełniających się instrumentów 

o spójnych celach ogólnych, lecz różnych i 

odrębnych celach szczegółowych 

dotyczących zakupu sprzętu. Z jednej 

strony w ramach instrumentu na rzecz 

zarządzania granicami i wiz 

ustanowionego rozporządzeniem 

[2018/XXX]25 wykluczony będzie zakup 

sprzętu, który może być stosowany 

zarówno do zarządzania granicami, jak 

i kontroli celnej. Z drugiej strony w ramach 

instrumentu wsparcia finansowego na 

rzecz sprzętu do kontroli celnej 

ustanowionego niniejszym 

rozporządzeniem wsparcie finansowe 

będzie udzielane na sprzęt, którego 

głównym celem jest kontrola celna, ale 

będzie istnieć możliwość jego 

wykorzystania do dodatkowych celów, 

takich jak kontrola granic oraz ochrona i 

bezpieczeństwo. Taki podział zadań będzie 

sprzyjał współpracy międzyagencyjnej 

będącej komponentem europejskiego 

zintegrowanego zarządzania granicami, o 

której mowa w art. 4 lit. e) rozporządzenia 

(UE) 2016/162426, a tym samym umożliwi 

współpracę organów celnych i granicznych 

oraz maksymalizację wpływu budżetu Unii 

poprzez wspólne korzystanie ze sprzętu do 

kontroli i jego interoperacyjność. 

__________________ __________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473. 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 

i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 

26 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

Europejskiej Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej oraz zmieniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 

i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 

z 16.9.2016, s. 1). 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ponieważ instrument jest częścią 

Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami, jego ogólnym celem jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych 

w chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 

Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 

handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 

legalnej działalności gospodarczej. 

1. Ponieważ instrument jest częścią 

Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami, jego ogólnym celem jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych w 

chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

wspieranie współpracy międzyagencyjnej 

na granicach Unii w zakresie kontroli 

towarów i osób oraz ochrona Unii przed 

nieuczciwym i nielegalnym handlem przy 

jednoczesnym ułatwianiu legalnej 

działalności gospodarczej. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Instrument przyczynia się do 

realizacji europejskiego zintegrowanego 

zarządzania granicami w drodze 

wspierania współpracy międzyagencyjnej, 

wspólnego korzystania przez agencje z 

nowego sprzętu nabytego za 

pośrednictwem instrumentu i wspierania 

interoperacyjności tego sprzętu. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
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można również pokrywać wydatki na 

przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 

audyt, ocenę i inne działania związane 

z zarządzaniem instrumentem oraz na 

ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej 

można ponadto pokrywać wydatki 

związane z badaniami, spotkaniami 

ekspertów, działaniami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi, o ile są one związane 

z celami instrumentu, jak również wydatki 

związane z sieciami informatycznymi 

w zakresie przetwarzania i wymiany 

informacji, w tym z narzędziami 

informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz 

z innego rodzaju pomocą techniczną 

i administracyjną niezbędną w związku 

z zarządzaniem instrumentem. 

można również pokrywać wydatki na 

przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 

audyt, ocenę i inne działania związane 

z zarządzaniem instrumentem oraz na 

ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej 

można ponadto pokrywać wydatki 

związane z badaniami, spotkaniami 

ekspertów, działaniami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi, o ile są one związane 

z celami szczegółowymi instrumentu 

służącymi realizacji celu ogólnego, jak 

również wydatki związane z sieciami 

informatycznymi w zakresie przetwarzania 

i wymiany informacji, w tym 

z narzędziami informatycznymi dla 

przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju 

pomocą techniczną i administracyjną 

niezbędną w związku z zarządzaniem 

instrumentem. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeśli finansowane działanie dotyczy 

zakupu lub modernizacji sprzętu, Komisja 

ustanawia mechanizm koordynacji 

zapewniający wydajność 

i interoperacyjność całego sprzętu 

zakupionego przy pomocy wsparcia 

z programów i instrumentów unijnych. 

3. Jeśli finansowane działanie dotyczy 

zakupu lub modernizacji sprzętu, Komisja 

ustanawia mechanizm koordynacji 

zapewniający wydajność i 

interoperacyjność całego sprzętu 

zakupionego przy pomocy wsparcia z 

programów i instrumentów unijnych, co 

powinno umożliwić konsultacje z 

odpowiednimi agencjami unijnymi, w 

szczególności Europejską Agencją Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej, oraz udział 

tych agencji. Mechanizm koordynacji 

obejmuje udział Europejskiej Agencji 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 

konsultacje z tą agencją w celu 

zmaksymalizowania unijnej wartości 

dodanej w dziedzinie zarządzania 

granicami. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sprzęt do kontroli celnej 

finansowany w ramach niniejszego 

instrumentu może być wykorzystywany 

dodatkowo do celów innych niż kontrola 

celna, w tym do kontroli osób w celu 

wsparcia krajowych organów zarządzania 

granicami oraz do dochodzeń. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Cel tego instrumentu zostałby znacznie rozszerzony, gdyby sprzęt do kontroli celnej stał się 

faktycznie sprzętem do kontroli granicznej. W tym celu zaproponowano ogólniejszy 

instrument dotyczący zintegrowanego zarządzania granicami. Zostaną w nim określone 

odpowiednie gwarancje dotyczące zakupu ze środków funduszu i stosowania sprzętu do 

kontroli granicznych. Nie należy łączyć w ten sposób celów obu instrumentów. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wyjątkowe okoliczności, o których 

mowa w ust. 2, mogą obejmować zakup 

nowego sprzętu do kontroli celnej i 

przekazanie go do rezerwy wyposażenia 

technicznego Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej. 

Dopuszczalność przekazania sprzętu do 

rezerwy wyposażenia technicznego jest 

ustalana zgodnie z art. 5 ust. 3. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi działania 2. Komisja prowadzi działania 
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informacyjne i komunikacyjne związane 

z instrumentem, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na instrument przyczyniają 

się również do komunikacji 

instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

politycznych Unii, o ile są one związane 

z celami, o których mowa w art. 3. 

informacyjne i komunikacyjne związane z 

instrumentem, jego działaniami i 

rezultatami w celu zapewnienia 

przejrzystości. Zasoby finansowe 

przydzielone na instrument przyczyniają 

się również do komunikacji 

instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

politycznych Unii, o ile są one związane 

z celami, o których mowa w art. 3. 
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