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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

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 

(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 
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bezpieczeństwa i ochrony. Jednocześnie te 
kontrole dotyczące przepływu towarów 
przez granice zewnętrzne nie powinny 
utrudniać legalnego handlu z państwami 
trzecimi, lecz raczej go ułatwiać.

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 
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 
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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 
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.

(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. 
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 
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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 
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.

(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 
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)
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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 
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
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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 
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 

(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 innych zadań 
wykonywanych na granicach, a także do 
dodatkowych, powiązanych celów, takich 
jak kontrola granic i bezpieczeństwo. Taki 
podział zadań będzie sprzyjał współpracy 
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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.

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

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 

(19) Mimo że centralne wdrażanie 
instrumentu jest niezbędne do tego, by 
osiągnąć cel szczegółowy polegający na 
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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.

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 
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 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
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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 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(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 
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 

(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 
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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.

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

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
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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).

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 

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 
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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.

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 
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 
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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 
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 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
działania te mogą w należycie 
uzasadnionych przypadkach obejmować 
również w pełni przejrzysty zakup, 
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i modernizację sprzętu do kontroli celnej 
do celów przetestowania nowego sprzętu 
lub nowych funkcjonalności w warunkach 
eksploatacyjnych.

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
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)
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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
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 

c) koszty związane z systemami 
elektronicznymi, z wyjątkiem
oprogramowania i aktualizacji
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niezbędnego do używania sprzętu do 
kontroli celnej;

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 
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.
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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.

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 
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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

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;
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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 
pozwalającym na uwzględnienie ich 
wyników w procesie decyzyjnym.

1. W ocenach analizuje się wyniki 
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.



PE627.870v02-00 22/26 AD\1169648PL.docx

PL

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.

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)
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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.

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.
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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 
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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