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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wpływy z ceł stanowią istotny element tradycyjnych zasobów własnych UE, 
które wraz z opłatami wyrównawczymi od cukru w roku 2011 wyniosły 16 777 100 000 
EUR, i że skuteczny system celny ma podstawowe znaczenie dla ochrony interesów 
finansowych UE; podkreśla, że należyte funkcjonowanie administracji celnych ma 
bezpośrednie skutki w postaci naliczania podatku od wartości dodanej, który jest innym 
ważnym źródłem wpływów budżetowych UE; 

2. podkreśla, że skuteczne zapobieganie nieprawidłowościom i oszustwom w sektorze 
celnym przez należyte kontrole nie tylko zapewnia ochronę interesów finansowych Unii, 
ale również ma istotne konsekwencje dla rynku wewnętrznego, ponieważ likwiduje 
nieuczciwą przewagę tych podmiotów gospodarczych, które zaniżają opłaty celne lub 
deklarowaną wartość celną, nad pozostałymi podmiotami;

3. przypomina, że celem Komisji jest zapewnienie działania organów administracji celnej w 
taki sposób, jak gdyby stanowiły one jednolitą administracje, w celu zapewnienia 
równoważności wyników kontroli w każdym miejscu na obszarze celnym Unii1 podkreśla, 
że nie można tego osiągnąć bez interoperacyjnych systemów komunikacji i wymiany 
informacji na szczeblu państw członkowskich i Komisji; wyraża ubolewanie z powodu 
bardzo wolnych postępów w tym zakresie; zauważa, że kontrole wybranych towarów i 
podmiotów gospodarczych powinny być przeprowadzane na podstawie wspólnie 
uzgodnionych norm oraz wiarygodnych kryteriów oceny ryzyka;

4. wzywa do bliższej współpracy oraz aktywnej wymiany informacji i sprawdzonych 
procedur z administracją celną państw ościennych UE w zakresie reformy służby celnej i 
wysiłków na rzecz zwalczania przemytu i korupcji w systemach celnych;

5. podkreśla, że powszechnie stosowanie uproszczonych procedur celnych w zakresie 
przywozu, które zdają się ograniczać liczbę formalności celnych i kontroli przed 
dopuszczeniem towarów, jest jednym z kluczowych elementów polityki celnej UE; 
przypomina, że ponad 70% wszystkich procedur celnych to procedury uproszczone; 
wyraża jednak ubolewanie w związku z tym, że procedury te spowodowały 
nieuzasadnione straty dla budżetu Unii i naruszyły zasady polityki handlowej UE;

6. wzywa w tym kontekście Komisję, aby w celu zmniejszenia strat dla tradycyjnych 
zasobów własnych dopilnowała, by na szczeblu państw członkowskich przeprowadzano 
należyte audyty systemów operatorów przed wydaniem zezwolenia na skorzystanie z 
uproszczonych procedur celnych oraz odpowiednie audyty ex post;

7. zauważa, że w szeregu państw członkowskich przede wszystkim małe i średnie 

                                               
1 Decyzja nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca program 
działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013), Dz.U. L 154 z 14.6.2007, s. 25.
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przedsiębiorstwa wykorzystują zapisaną w kodeksie celnym możliwość tzw. ustnego 
zgłoszenia celnego dla przywozu i wywozu towarów o wartości poniżej 1000 EUR; 
podkreśla, że rezygnacja z tego uproszczenia prowadziłaby do znacznych obciążeń 
administracyjnych i finansowych, zwłaszcza dla MŚP, i dlatego nie byłaby zgodna z 
celem UE dotyczącym uproszczenia procedur administracyjnych; domaga się utrzymania 
możliwości tzw. ustnego zgłoszenia celnego w przepisach wykonawczych do 
znowelizowanego kodeksu celnego;

8. przypomina, że kontrole celne powinny opierać się na analizie ryzyka z wykorzystaniem 
między innymi technologii automatycznego przetwarzania danych1 i podkreśla, że 
zdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jedynie automatyczne profile 
ryzyka, będące nieodłącznym elementem przetwarzania deklaracji celnych, mogą w 
wystarczającym stopniu chronić interesy polityki finansowej i handlowej UE; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że tylko nieliczne państwa członkowskie dysponują 
automatycznymi profilami ryzyka dla tradycyjnych zasobów własnych i kwestii 
związanych z wspólną polityką handlową; apeluje do Komisji o przyjęcie środków 
niezbędnych do rozwiązania tego problemu;

9. potwierdza swoje stanowisko wyrażone w podsumowaniu części III rezolucji Parlamentu 
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w 
kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2009 dotyczące sprawozdania specjalnego 
Trybunału w sprawie skuteczności kontroli uproszczonych procedur celnych dotyczących 
przywozu.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 
2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy 
Kodeks Celny, Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13.
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