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1. Cele i tło wniosku

a) Cele

Głównymi celami decyzji promującej elektroniczną administrację celną jest wprowadzenie 
interoperacyjnych i dostępnych automatycznych systemów celnych oraz skoordynowanych 
procesów i usług, zarówno w ramach obecnego Kodeksu Celnego, jak i jego przyszłej, 
zmodernizowanej wersji. Ma ona być podstawą niezbędnego zobowiązania ze strony 
organów granicznych innych niż urzędy celne do wprowadzenia punktów kompleksowej 
obsługi i punktów kompleksowej kontroli. Głównym celem decyzji jest określenie 
koniecznych działań oraz terminów, które muszą być dotrzymane przez wszystkie 
zaangażowane strony, aby stworzyć proste elektroniczne środowisko dla urzędów celnych 
i handlu przed wejściem w życie zmodernizowanego Kodeksu Celnego.

Dzięki stworzeniu i prowadzeniu bezpiecznych, interoperacyjnych i dostępnych 
elektronicznych systemów celnych, powinna nastąpić poprawa i uproszczenie logistyki 
łańcucha dostaw i procesów celnych. Wniosek przewiduje usprawnienie odprawy celnej, 
uproszczenie procedur administracyjnych dla podmiotów publicznych (unijnych lub 
krajowych) i prywatnych oraz ułatwienie obrotu handlowego. 

W szczególności elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu, składające się z 
dostępnych i interoperacyjnych systemów celnych, pozwoli na szybsze zwalnianie 
towarów. Oprócz tego podmioty gospodarcze będą mogły prowadzić działania w obszarze 
ceł z administracją celną w miejscu ich siedziby (scentralizowana odprawa celna i 
pojedynczy punkt dostępu).

Ponadto powinno nastąpić zwiększenie bezpieczeństwa towarów i handlu 
międzynarodowego oraz poprawa ochrony środowiska i konsumentów poprzez lepsze 
ukierunkowanie kontroli celnych w oparciu o elektroniczne systemy zarządzania ryzykiem.

b) Tło

Wniosek należy postrzegać w kontekście konkluzji Rady z 2005 r. na temat wznowienia 
strategii lizbońskiej w zakresie partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Komunikat 
Komisji w sprawie wspólnych działań na rzecz wzrostu i zatrudnienia, [COM(2005)330]) 
oraz inicjatyw Komisji Europejskiej dotyczących e-Europy i e-administracji 
[COM(2002)263 i COM(2003)567], w których to ramach państwa członkowskie 
zobowiązały się do działania.

Rezolucja Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.U. C 305 z 16.12.2003, str. 1), aprobująca 
komunikat Komisji dotyczący prostego elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i 
handlu [COM(2003)452, 24.7.2003], wzywa Komisję do „opracowania, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, wieloletniego planu strategicznego mającego na 
celu stworzenie europejskiego środowiska elektronicznego, spójnego z przedsięwzięciami i 
procesami operacyjnymi i legislacyjnymi planowanymi lub realizowanymi w dziedzinach 
cła i podatków pośrednich”. Zgodnie z powyższym Komisja sporządziła projekty 
koncepcji i planu przewidującego stworzenie listy działań wykonawczych oraz 
harmonogramu inicjatywy zwanej obecnie „inicjatywą na rzecz elektronicznych 
administracji celnych”, które po ich uzgodnieniu przez wszystkie zaangażowane strony 
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będą dla nich obowiązujące.
Państwa członkowskie zainwestowały już znaczne środki w rozwój zautomatyzowanych 
systemów celnych. Jednak różnice między istniejącymi systemami, zbiorami zasad i 
wykorzystywanymi danymi niwelują osiągnięte do tej pory korzyści z harmonizacji w tej 
dziedzinie, głównie z powodu braku wzajemnej interoperacyjności systemów. Niezbędne 
jest zapewnienie systemom celnym możliwości wymiany informacji elektronicznych oraz 
stworzenie szeregu połączeń między tymi systemami a podmiotami handlowymi, opartych 
na powszechnie stosowanych technologiach.
Do tej pory nie istnieją jeszcze ogólnowspólnotowe aplikacje informatyczne dla odpraw 
celnych z wyjątkiem nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego NCTS, który 
skutecznie wykazał możliwość stworzenia takich systemów, otwierając nowe możliwości 
stosowania podobnych aplikacji w innych procedurach celnych. Wymagałoby to 
wprowadzenia ram zbieżności, a także, w razie konieczności, wspólnych standardów i 
struktur.

2. Treść wniosku

Wniosek zawiera następujące artykuły: 

Art. 1 - 3 (Elektroniczne systemy celne, Cele i Wymiana danych): Celem Komisji i państw 
członkowskich jest stworzenie ogólnoeuropejskich usług e-administracji poprzez 
wprowadzenie interoperacyjnych, dostępnych elektronicznych systemów celnych (zob. art. 
1). Usprawni to logistykę łańcucha dostaw i procesów celnych w odniesieniu do przepływu 
towarów do Wspólnoty i z niej oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożeń dla 
bezpieczeństwa obywateli. Na tej podstawie art. 2 określa główne cele elektronicznych 
systemów celnych. Art. 3 wymaga, aby systemy celne eksploatowane przez administracje 
celne i Komisję były dostępne dla podmiotów gospodarczych oraz interoperacyjne, 
zarówno pomiędzy sobą, jak i względem systemów zarządzanych przez inne władze 
zajmujące się międzynarodowym przepływem towarów.

Art. 4 (Systemy i usługi oraz harmonogram): W artykule tym wymienione są systemy i 
bazy danych mające związek z inicjatywą na rzecz elektronicznej administracji celnej w 
porządku zgodnym z terminami ich wprowadzenia (liczonymi od daty publikacji decyzji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej):

– w ciągu trzech lat:
– interoperacyjne automatyczne systemy odprawy celnej;

– interoperacyjny system rejestracji dla podmiotów gospodarczych;
– wspólne portale informacji celnej;

– w ciągu pięciu lat:
– ramy pojedynczych punktów dostępu;

– zintegrowane środowisko taryfowe, spełniające standardy Wspólnoty;
– w ciągu sześciu lat:

– usługi punktów kompleksowej obsługi.
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Art. 5 - 7 (Składniki, Zadania Komisji oraz Zadania państw członkowskich): Art. 6 i 7 
zawierają opis głównych zadań Komisji i państw członkowskich w związku z wykonaniem 
decyzji.

Art. 8 (Wykonanie): Art. 8 zawiera opis procedury wykonania i strukturę zarządzania 
dotyczącą inicjatywy na rzecz elektronicznych administracji celnych. Zarządzanie zapewni 
Komisja przy wsparciu Grupy ds. Polityki Celnej. Decyzja nie wpłynie na role Komitetu 
Kodeksu Celnego oraz Komitetu Cła 2007, które wspierają jej wdrożenie.

Art. 9 - 10 (Zasoby oraz Przepisy finansowe): Art. 9 określa obowiązki w zakresie zasobów 
ludzkich, budżetowych i technicznych Wspólnoty i państw członkowskich, jakie będą 
konieczne do ustanowienia, eksploatacji i udoskonalania elektronicznych systemów celnych. 
Art. 10 określa zasady podziału pomiędzy państwa członkowskie a Wspólnotę kosztów 
związanych z wdrożeniem i eksploatacją elektronicznych systemów celnych objętych 
decyzją. Minimalizacja kosztów będzie osiągnięta poprzez podział kosztów i wykorzystanie 
wspólnych rozwiązań.

Art. 11 - 12 (Monitorowanie, Sprawozdania): Środki finansowane z budżetu Wspólnoty będą 
monitorowane przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi (art. 11). Komisja 
zostanie poinformowana o ukończeniu realizacji zadań. Ponadto wyniki wizyt 
monitoringowych i innych kontroli będą przedmiotem rocznych sprawozdań (art. 12).

Art. 13 - 14 (Konsultacje z podmiotami gospodarczymi, Kraje przystępujące i kandydujące): 
Zgodnie z art. 13 konieczne jest wprowadzenie mechanizmu konsultacji z podmiotami 
gospodarczymi, zarówno na poziomie Komisji, jak i na poziomie państw członkowskich. 
Bułgaria, Rumunia i kraje kandydujące będą regularnie informowane przez Komisję na 
wszystkich etapach; mogą również brać udział w przygotowywaniu, opracowywaniu i 
wdrażaniu systemów i usług celnych.

Art. 15 (Wejście w życie).

Art. 16 (Adresaci): Decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

3. Sprawozdawca popiera cele i treść wniosku.


