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Poprawka 31
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W komunikacie Komisji dotyczącym 
zarządzania ryzykiem celnym i 
bezpieczeństwa łańcucha dostaw 
COM(2012) 793 stwierdzono pilną 
potrzebę poprawy jakości i dostępności 
danych przeznaczonych do wykorzystania 
w analizie ryzyka prowadzonej przed 
przybyciem towarów, w szczególności do 
celów skutecznej identyfikacji i łagodzenia 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa na 
poziomie poszczególnych państw i UE w 
ramach systemu wspólnego zarządzania 
ryzykiem ustanowionego na mocy art. 13 
ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92. Włączenie danych dotyczących 
przewozu kontenerów do procesu 
zarządzania ryzykiem przed przybyciem 
towarów w znaczący sposób poprawi 
widoczność łańcucha dostaw i zwiększy 
zdolność UE i państw członkowskich do 
obejmowania kontrolą przesyłek wyższego 
ryzyka, a jednocześnie ułatwi legalne 
przepływy handlowe.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 32
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mając na względzie większą jasność, 
spójność i przejrzystość, należy w sposób 
bardziej konkretny określić, jakie organy 
powinny mieć dostęp do zbiorów danych 
utworzonych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia; w tym celu ustanowiony
zostanie jednolity system odniesienia do 
właściwych organów.

(4) Mając na względzie większą jasność, 
zgodność, spójność i przejrzystość, należy 
w sposób konkretny określić, jakie organy 
powinny mieć dostęp do zbiorów danych 
utworzonych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia; w tym celu ustanowiony 
zostanie jednolity system odniesienia do 
właściwych organów.

Or. en

Poprawka 33
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) mając na uwadze, że dane figurujące 
w ocenie skutków przeprowadzonej przez 
Komisję i dotyczącej zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 515/97 
(SWD(2013)0482 final), odnoszące się do 
skali problemu wskazują, że nadużycia 
wynikające z samych tylko fałszywych 
zgłoszeń pochodzenia mogą przynosić 
UE-27 straty w wysokości 100 mln EUR 
rocznie. W 2011 r. państwa członkowskie 
zgłosiły 1 905 przypadków wykrycia 
nadużyć i innych nieprawidłowości 
związanych z nieprawdziwym opisem 
towarów, które spowodowały szkody o 
wartości 107,7 mln EUR. Jest to jednak 
tylko szkoda wykryta przez państwa 
członkowskie i Komisję. Rzeczywista skala 
problemu może być znacznie większa, 
ponieważ nie ma informacji na temat 
szacowanych 30 tys. odkrytych 
przypadków potencjalnych nadużyć.

Or. en
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Poprawka 34
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wykrywanie nadużyć, określanie 
tendencji w zakresie ryzyka oraz wdrażanie 
skutecznych procedur zarządzania 
ryzykiem zależą w znacznym stopniu od 
identyfikacji i analizy odnośnych zbiorów 
danych operacyjnych. Konieczne jest 
zatem utworzenie na poziomie Unii 
Europejskiej zbioru danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu towarów, w 
tym tranzytu towarów w obrębie państw 
członkowskich oraz wywozu 
bezpośredniego. W tym celu państwa 
członkowskie powinny pozwolić na
systematyczne powielanie danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
towarów z systemów obsługiwanych przez 
Komisję i dostarczać Komisji dane 
dotyczące tranzytu towarów w obrębie 
państwa członkowskiego oraz wywozu 
bezpośredniego.

(6) Wykrywanie nadużyć, określanie 
tendencji w zakresie ryzyka oraz wdrażanie 
skutecznych procedur zarządzania 
ryzykiem zależą w znacznym stopniu od 
identyfikacji i analizy odnośnych zbiorów 
danych operacyjnych. Konieczne jest 
zatem utworzenie na poziomie Unii 
Europejskiej zbioru danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu towarów, w 
tym tranzytu towarów w obrębie państw 
członkowskich oraz wywozu 
bezpośredniego w przypadku konkretnych 
podejrzeń o nadużycia. W tym celu 
państwa członkowskie powinny pozwolić
w takich poszczególnych przypadkach na 
powielanie danych dotyczących przywozu, 
wywozu i tranzytu towarów z systemów 
obsługiwanych przez Komisję i dostarczać 
Komisji dane dotyczące tranzytu towarów 
w obrębie państwa członkowskiego oraz 
wywozu bezpośredniego.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18h.

Poprawka 35
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wykrywanie nadużyć, określanie 
tendencji w zakresie ryzyka oraz wdrażanie 
skutecznych procedur zarządzania 
ryzykiem zależą w znacznym stopniu od 
identyfikacji i analizy odnośnych zbiorów 
danych operacyjnych. Konieczne jest 
zatem utworzenie na poziomie Unii 
Europejskiej zbioru danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu towarów, w 
tym tranzytu towarów w obrębie państw 
członkowskich oraz wywozu 
bezpośredniego. W tym celu państwa 
członkowskie powinny pozwolić na 
systematyczne powielanie danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
towarów z systemów obsługiwanych przez 
Komisję i dostarczać Komisji dane 
dotyczące tranzytu towarów w obrębie 
państwa członkowskiego oraz wywozu 
bezpośredniego.

(6) Ze względu na rosnącą skalę oszustw 
celnych zasadnicze znaczenie ma 
zwiększenie wykrywania i zapobiegania 
jednocześnie na szczeblu krajowym i 
europejskim. Wykrywanie nadużyć, 
określanie tendencji w zakresie ryzyka oraz 
wdrażanie skutecznych procedur 
zarządzania ryzykiem zależą w znacznym 
stopniu od identyfikacji i analizy 
odnośnych zbiorów danych operacyjnych. 
Konieczne jest zatem utworzenie na 
poziomie Unii Europejskiej możliwie 
najpełniejszego zbioru danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
towarów drogą lądową, morską lub 
powietrzną, w tym tranzytu towarów w 
obrębie państw członkowskich oraz 
wywozu bezpośredniego. W tym celu 
państwa członkowskie powinny pozwolić 
na systematyczne powielanie danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
towarów z systemów obsługiwanych przez 
Komisję i dostarczać Komisji w możliwie 
najkrótszym terminie dane dotyczące 
tranzytu towarów w obrębie państwa 
członkowskiego oraz wywozu 
bezpośredniego. Komisja co roku 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wyniki uzyskane dzięki temu 
zbiorowi.

Or. en

Poprawka 36
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wprowadzenie w 2011 r. systemu e-
Cło, zgodnie z którym dokumenty 

(8) Wprowadzenie w 2011 r. systemu e-
Cło, zgodnie z którym dokumenty 
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potwierdzające przywóz i wywóz nie są już 
przechowywane przez administracje celne, 
lecz przez podmioty gospodarcze, 
spowodowało opóźnienia w prowadzonych 
przez OLAF dochodzeniach w dziedzinie 
ceł, ponieważ do pozyskania takich 
dokumentów OLAF potrzebuje 
pośrednictwa administracji celnej. Ponadto 
trzyletni termin przedawnienia mający 
zastosowanie do dokumentów celnych 
przechowywanych przez administrację 
dodatkowo ogranicza szanse powodzenia 
dochodzeń. Aby przyspieszyć prowadzenie 
dochodzeń w dziedzinie ceł, Komisja 
powinna mieć prawo do występowania o 
dokumenty potwierdzające zgłoszenia 
przywozowe i wywozowe bezpośrednio do 
podmiotów gospodarczych, których one 
dotyczą. Te podmioty gospodarcze 
powinny być zobowiązane do dostarczenia 
Komisji wymaganych dokumentów.

potwierdzające przywóz i wywóz nie są już 
przechowywane przez administracje celne, 
lecz przez podmioty gospodarcze, 
spowodowało opóźnienia w prowadzonych 
przez OLAF dochodzeniach w dziedzinie 
ceł, ponieważ do pozyskania takich 
dokumentów OLAF potrzebuje 
pośrednictwa administracji celnej. Ponadto 
trzyletni termin przedawnienia mający 
zastosowanie do dokumentów celnych 
przechowywanych przez administrację 
dodatkowo ogranicza szanse powodzenia 
dochodzeń. Aby przyspieszyć prowadzenie 
dochodzeń w dziedzinie ceł, Komisja 
powinna mieć w pewnych sytuacjach i po 
uprzednim powiadomieniu państw 
członkowskich prawo do występowania o 
dokumenty potwierdzające zgłoszenia 
przywozowe i wywozowe bezpośrednio do 
podmiotów gospodarczych, których one 
dotyczą. Te podmioty gospodarcze 
powinny być zobowiązane do dostarczenia 
Komisji wymaganych dokumentów.

Or. pt

Poprawka 37
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wprowadzenie w 2011 r. systemu e-
Cło, zgodnie z którym dokumenty 
potwierdzające przywóz i wywóz nie są już 
przechowywane przez administracje celne, 
lecz przez podmioty gospodarcze, 
spowodowało opóźnienia w prowadzonych 
przez OLAF dochodzeniach w dziedzinie 
ceł, ponieważ do pozyskania takich 
dokumentów OLAF potrzebuje 
pośrednictwa administracji celnej. Ponadto 
trzyletni termin przedawnienia mający 
zastosowanie do dokumentów celnych 

(8) Wprowadzenie w 2011 r. systemu e-
Cło, zgodnie z którym dokumenty 
potwierdzające przywóz i wywóz nie są już 
przechowywane przez administracje celne, 
lecz przez podmioty gospodarcze, 
spowodowało opóźnienia w prowadzonych 
przez OLAF dochodzeniach w dziedzinie 
ceł, ponieważ do pozyskania takich 
dokumentów OLAF potrzebuje 
pośrednictwa administracji celnej. Ponadto 
trzyletni termin przedawnienia mający 
zastosowanie do dokumentów celnych 
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przechowywanych przez administrację 
dodatkowo ogranicza szanse powodzenia 
dochodzeń. Aby przyspieszyć prowadzenie 
dochodzeń w dziedzinie ceł, Komisja 
powinna mieć prawo do występowania o 
dokumenty potwierdzające zgłoszenia 
przywozowe i wywozowe bezpośrednio do 
podmiotów gospodarczych, których one 
dotyczą. Te podmioty gospodarcze 
powinny być zobowiązane do dostarczenia 
Komisji wymaganych dokumentów.

przechowywanych przez administrację 
dodatkowo ogranicza szanse powodzenia 
dochodzeń. Aby przyspieszyć prowadzenie 
dochodzeń w dziedzinie ceł, Komisja 
powinna mieć prawo do występowania o 
dokumenty potwierdzające zgłoszenia 
przywozowe i wywozowe bezpośrednio do 
podmiotów gospodarczych, których one 
dotyczą. Odnośne podmioty gospodarcze 
powinny zostać poinformowane, o jaki 
rodzaj procedury chodzi. Te podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do 
dostarczenia Komisji wymaganych 
dokumentów.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku bezpośredniego wymogu dostarczenia dokumentów odnośny podmiot 
gospodarczy musi zostać poinformowany, czy chodzi o pobór opłat, grzywnę czy 
postępowanie karne, a także o jego roli proceduralnej, tak aby był świadomy swoich praw i 
obowiązków, zwłaszcza w odniesieniu do możliwego późniejszego wykorzystania dokumentów
jako dowodów.

Poprawka 38
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do zapewnienia poufności zgłaszanych 
danych należy wprowadzić przepis 
ograniczający dostęp do tych danych 
wyłącznie dla określonych użytkowników.

(9) Do zapewnienia poufności zgłaszanych 
danych należy wprowadzić przepis 
ograniczający dostęp do tych danych 
wyłącznie dla określonych użytkowników i 
celów.

Or. en

Poprawka 39
Adam Bielan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do zapewnienia poufności zgłaszanych 
danych należy wprowadzić przepis 
ograniczający dostęp do tych danych 
wyłącznie dla określonych użytkowników.

(9) Do zapewnienia poufności i większego 
bezpieczeństwa zgłaszanych danych należy 
wprowadzić przepis ograniczający dostęp 
do tych danych wyłącznie dla określonych 
użytkowników.

Or. pl

Poprawka 40
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy regulujące przechowywanie 
danych w CIS często skutkują 
nieuzasadnioną utratą informacji; dzieje się 
tak, ponieważ państwa członkowskie nie 
przeprowadzają systematycznie rocznych 
przeglądów z powodu związanego z nimi 
obciążenia administracyjnego. Konieczne 
jest zatem uproszczenie procedury 
przechowywania danych w CIS przez 
zniesienie obowiązku corocznego 
przeglądu danych oraz przez określenie 
maksymalnego okresu przechowywania 
danych wynoszącego 10 lat, stosownie do 
okresów przewidzianych dla zbiorów 
danych utworzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. Taki okres
czasu jest konieczny z powodu 
długotrwałych procedur rozpatrywania 
nieprawidłowości oraz ze względu na to, że 
dane te są potrzebne do prowadzenia 
wspólnych operacji celnych i dochodzeń.
Ponadto w celu zabezpieczenia zasad 
ochrony danych Europejski Inspektor 
Ochrony Danych powinien być 

(13) Przepisy regulujące przechowywanie 
danych w CIS często skutkują 
nieuzasadnioną utratą informacji; dzieje się 
tak, ponieważ państwa członkowskie nie 
przeprowadzają systematycznie rocznych 
przeglądów z powodu związanego z nimi 
obciążenia administracyjnego. Konieczne 
jest zatem uproszczenie procedury 
przechowywania danych w CIS przez 
zniesienie obowiązku corocznego 
przeglądu danych oraz przez określenie 
maksymalnego okresu przechowywania 
danych wynoszącego 10 lat, stosownie do 
okresów przewidzianych dla zbiorów 
danych utworzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. Nie powinno 
to jednak dotyczyć terminu 
przedawnienia. Taki okres jest konieczny z 
powodu długotrwałych procedur 
rozpatrywania nieprawidłowości oraz ze 
względu na to, że dane te są potrzebne do 
prowadzenia wspólnych operacji celnych i 
dochodzeń. Ponadto w celu zabezpieczenia 
zasad ochrony danych Europejski 
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informowany o przypadkach 
przechowywania danych osobowych w 
CIS przez okres przekraczający pięć lat.

Inspektor Ochrony Danych powinien być 
informowany o przypadkach 
przechowywania danych osobowych w 
CIS przez okres przekraczający pięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązujący trzyletni termin przedawnienia naruszeń przepisów celnych nie powinien 
prowadzić do uchylenia terminu przechowywania. Byłoby to niezgodne z unijnym kodeksem 
celnym oraz krajowymi przepisami celnymi.

Poprawka 41
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Przepisy regulujące przechowywanie 
danych w CIS często skutkują 
nieuzasadnioną utratą informacji; dzieje się 
tak, ponieważ państwa członkowskie nie 
przeprowadzają systematycznie rocznych 
przeglądów z powodu związanego z nimi 
obciążenia administracyjnego. Konieczne 
jest zatem uproszczenie procedury 
przechowywania danych w CIS przez 
zniesienie obowiązku corocznego 
przeglądu danych oraz przez określenie 
maksymalnego okresu przechowywania 
danych wynoszącego 10 lat, stosownie do 
okresów przewidzianych dla zbiorów 
danych utworzonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. Taki okres 
czasu jest konieczny z powodu 
długotrwałych procedur rozpatrywania 
nieprawidłowości oraz ze względu na to, że 
dane te są potrzebne do prowadzenia 
wspólnych operacji celnych i dochodzeń.
Ponadto w celu zabezpieczenia zasad 
ochrony danych Europejski Inspektor 
Ochrony Danych powinien być 

(13) Przepisy regulujące przechowywanie 
danych w CIS często skutkują 
nieuzasadnioną utratą informacji; dzieje się 
tak, ponieważ państwa członkowskie nie 
przeprowadzają systematycznie rocznych 
przeglądów z powodu związanego z nimi 
obciążenia administracyjnego oraz braku 
odpowiednich zasobów, szczególnie 
ludzkich. Konieczne jest zatem 
uproszczenie procedury przechowywania 
danych w CIS przez zniesienie obowiązku 
corocznego przeglądu danych oraz przez 
określenie maksymalnego okresu 
przechowywania danych wynoszącego 10 
lat, stosownie do okresów przewidzianych 
dla zbiorów danych utworzonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.
Taki okres czasu jest konieczny z powodu 
długotrwałych procedur rozpatrywania 
nieprawidłowości oraz ze względu na to, że 
dane te są potrzebne do prowadzenia 
wspólnych operacji celnych i dochodzeń.
Ponadto w celu zabezpieczenia zasad 
ochrony danych Europejski Inspektor 
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informowany o przypadkach 
przechowywania danych osobowych w 
CIS przez okres przekraczający pięć lat.

Ochrony Danych powinien być 
informowany o przypadkach 
przechowywania danych osobowych w 
CIS przez okres przekraczający pięć lat.

Or. pl

Poprawka 42
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret jedenaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„— „usługodawcy działający w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw” 
oznaczają właścicieli, nadawców, 
odbiorców, spedytorów, przewoźników i 
innych pośredników lub osoby 
uczestniczące w międzynarodowym 
łańcuchu dostaw.”;

– „publiczni lub prywatni usługodawcy 
działający w międzynarodowym łańcuchu 
dostaw” oznaczają właścicieli, nadawców, 
odbiorców, spedytorów, przewoźników, 
producentów i innych zaangażowanych
pośredników lub osoby uczestniczące w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw.

Or. en

Poprawka 43
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dokumenty, poświadczone odpisy 
dokumentów, poświadczenia, wszelkie 
akty lub decyzje pochodzące od organów 
administracyjnych, sprawozdania oraz 
wszelka dokumentacja, uzyskane przez 
personel organu współpracującego i 
przekazane do wiadomości organu 

„Dokumenty, poświadczone odpisy 
dokumentów, poświadczenia, wszelkie 
akty urzędowe lub decyzje pochodzące od 
organów administracyjnych, sprawozdania 
oraz wszelka dokumentacja, uzyskane 
przez personel organu współpracującego i 
przekazane do wiadomości organu 
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wnioskującego w trakcie udzielania 
pomocy na podstawie art. 4-11, mogą 
stanowić dopuszczalny dowód w 
postępowaniach administracyjnych i 
sądowych prowadzonych we 
wnioskującym państwie członkowskim w 
taki sam sposób, jak gdyby zostały 
uzyskane w państwie członkowskim, w 
którym postępowania te są prowadzone.”;

wnioskującego w trakcie udzielania 
pomocy na podstawie art. 4-11, mogą 
stanowić dopuszczalny dowód w 
postępowaniach administracyjnych i 
sądowych prowadzonych we 
wnioskującym państwie członkowskim w 
taki sam sposób, jak gdyby zostały 
uzyskane w państwie członkowskim, w 
którym postępowania te są prowadzone.”;

Or. en

Poprawka 44
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. Art. 18.1.1 otrzymuje brzmienie:

1. W sytuacji gdy właściwe władze 
Państwa Członkowskiego uzyskają wiedzę 
o działaniach, które naruszają lub wydają 
się stanowić naruszenie przepisów prawa 
celnego lub rolnego, o szczególnym 
znaczeniu na poziomie wspólnotowym, w 
szczególności:

1. W sytuacji gdy właściwe władze 
Państwa Członkowskiego uzyskają wiedzę 
o działaniach, które naruszają lub wydają 
się stanowić naruszenie przepisów prawa 
celnego, w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i 
Komisją, a nie między Komisją a podmiotami gospodarczymi. A zatem obowiązki państw 
członkowskich powinny być jasne.

Poprawka 45
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst obowiązujący Poprawka

2b. Art. 18.1 otrzymuje brzmienie:

Dodaje się tiret 2a w brzmieniu:

–w przypadku naruszenia przepisów 
prawa celnego wykraczające poza pułap 
ustalony przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i 
Komisją, a nie między Komisją a podmiotami gospodarczymi. A zatem obowiązki państw 
członkowskich powinny być jasne.

Poprawka 46
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

2c. Art. 18.1.2 otrzymuje brzmienie:

podają one niezwłocznie do wiadomości 
Komisji, zarówno z własnej inicjatywy, jak 
i w odpowiedzi na uzasadniony wniosek 
Komisji, wszelkie stosowne informacje w 
postaci dokumentów lub kopii, lub ich 
wyciągów, potrzebne do określenia stanu 
faktycznego, tak aby Komisja mogła 
koordynować kroki podjęte przez Państwa 
Członkowskie.

podają one niezwłocznie i nie później niż 
w terminie trzech tygodni do wiadomości 
Komisji, zarówno z własnej inicjatywy, jak 
i w odpowiedzi na uzasadniony wniosek 
Komisji, wszelkie stosowne informacje w 
postaci dokumentów lub kopii, lub ich 
wyciągów, potrzebne do określenia stanu 
faktycznego, tak aby Komisja mogła 
koordynować kroki podjęte przez Państwa 
Członkowskie.

Or. en
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Poprawka 47
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący Poprawka

2d. Art. 18.4.1 otrzymuje brzmienie:

4. W przypadkach kiedy Komisja uważa, 
że nieprawidłowości miały miejsce w 
jednym lub kilku Państwach 
Członkowskich, informuje ona o tym 
zainteresowane Państwo lub Państwa 
Członkowskie, a to Państwo lub te Państwa 
przeprowadzą przy najbliższej sposobności 
dochodzenie, przy którym mogą być 
obecni urzędnicy Komisji zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 9 ust. 2 i 
art. 11 niniejszego rozporządzenia.

4. W przypadkach kiedy Komisja uważa, 
że nieprawidłowości miały miejsce w 
jednym lub kilku Państwach 
Członkowskich, informuje ona o tym 
zainteresowane Państwo lub Państwa 
Członkowskie, a to Państwo lub te Państwa 
przeprowadzą przy najbliższej 
sposobności, lecz nie później niż w 
terminie trzech tygodni po otrzymaniu 
informacji, dochodzenie, przy którym 
mogą być obecni urzędnicy Komisji 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 
ust. 2 i art. 11 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i 
Komisją, a nie między Komisją a podmiotami gospodarczymi. A zatem obowiązki państw 
członkowskich powinny być jasne.

Poprawka 48
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18a – ustęp 1



AM\1019280PL.doc 15/53 PE529.735v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich, dla celów zarządzania 
ryzykiem zgodnie z art. 4 pkt 25 i 26 oraz 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, a także w celu pomocy organom, 
o których mowa w art. 29, w wykrywaniu 
przewozu towarów, które mogą stanowić 
przedmiot działań niezgodnych z 
przepisami prawa celnego i rolnego, jak 
również używanych w tym celu środków 
transportu, w tym kontenerów, Komisja 
tworzy zbiór danych pochodzących od 
publicznych lub prywatnych 
usługodawców działających w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw i 
zarządza tym zbiorem danych. Zbiór ten 
jest bezpośrednio dostępny dla 
powyższych organów.”;

1. Bez uszczerbku dla uprawnień państw 
członkowskich, a także w celu pomocy 
organom, o których mowa w art. 29, w 
wykrywaniu przewozu towarów, które 
mogą stanowić przedmiot działań 
niezgodnych z przepisami prawa celnego i 
rolnego, jak również używanych w tym 
celu środków transportu, w tym 
kontenerów, Komisja tworzy zbiór danych 
pochodzących od publicznych lub 
prywatnych usługodawców działających w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw i 
zarządza tym zbiorem danych. Zbiór ten 
jest bezpośrednio dostępny dla 
powyższych organów.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem w kontekście działań organów celnych obejmujące działania należące 
do kompetencji krajowych („zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczne identyfikowanie 
ryzyka, w tym w wyniku wyrywkowych kontroli, oraz wdrożenie wszystkich środków 
koniecznych do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko). W przypadku wniosku Komisji odniesienie 
nie jest konieczne i może prowadzić do nieporozumień i pytań o zakres działań Komisji i 
państw członkowskich.

Poprawka 49
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich, dla celów zarządzania 

1. Bez uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich, dla celów zarządzania 
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ryzykiem zgodnie z art. 4 pkt 25 i 26 oraz 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, a także w celu pomocy organom, 
o których mowa w art. 29, w wykrywaniu 
przewozu towarów, które mogą stanowić 
przedmiot działań niezgodnych z 
przepisami prawa celnego i rolnego, jak 
również używanych w tym celu środków 
transportu, w tym kontenerów, Komisja 
tworzy zbiór danych pochodzących od 
publicznych lub prywatnych 
usługodawców działających w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw i 
zarządza tym zbiorem danych. Zbiór ten 
jest bezpośrednio dostępny dla 
powyższych organów.”;

ryzykiem zgodnie z art. 4 pkt 25 i 26 oraz 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92, a także w celu pomocy organom, 
o których mowa w art. 29, w wykrywaniu 
przewozu towarów, które mogą stanowić 
przedmiot działań niezgodnych z 
przepisami prawa celnego i rolnego, jak 
również używanych w tym celu 
powietrznych, morskich i lądowych
środków transportu, w tym kontenerów, 
Komisja tworzy zbiór danych 
pochodzących od publicznych lub 
prywatnych usługodawców działających w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw i 
zarządza tym zbiorem danych. Zbiór ten 
jest bezpośrednio dostępny dla 
powyższych organów.”; Należy 
dopilnować, by informacje dotyczące 
interesów dostawców usług państw 
członkowskich zawarte w tym zbiorze nie 
zostały wykorzystane w niewłaściwy 
sposób.

Or. en

Poprawka 50
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18a – ustęp 3 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

3ba. w art. 18a wprowadza się następujące 
zmiany:

Ustęp 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku przewozu kontenerów: a) w przypadku przewozu kontenerów:

- numer kontenera, - numer kontenera,

- status załadowania kontenera, - status załadowania kontenera,

- datę przewozu, - datę przewozu,

- rodzaj przewozu (załadowany, - rodzaj przewozu (załadowany, 



AM\1019280PL.doc 17/53 PE529.735v01-00

PL

rozładowany, przeładowany, przywóz; 
wywóz  itp.),

rozładowany, przeładowany, przywóz; 
wywóz  itp.),

- nazwę statku lub numer rejestracyjny 
środka transportu,

- nazwę statku lub numer rejestracyjny 
środka transportu,

- numer transportu, - numer transportu,

- miejsce, - miejsce,

- list przewozowy lub inny dokument 
przewozowy;

- list przewozowy lub inny dokument 
przewozowy,

- potwierdzenie rezerwacji,

- przybycie do miejsca załadunku lub 
rozładunku,

- wyjazd z miejsca załadunku lub 
rozładunku,

- załadunek na środek transportu lub 
rozładunek ze środka transportu,

- instrukcje dotyczące zapełnienia lub 
opróżnienia,

- potwierdzenie zapełnienia i opróżnienia,

- przewóz między terminalami,

- inspekcja przy bramce terminalu,

- wysłanie do poważnej naprawy;

Or. en

Poprawka 51
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18 a – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Nie naruszając przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001, 
Komisja, za zgodą publicznych lub 
prywatnych usługodawców działających w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw, 
może przekazywać dane, o których mowa 

6. Komisja, za zgodą państwa 
członkowskiego, które dostarczyło dane, 
może przekazywać wybrane dane 
uzyskane zgodnie z procedurą opisaną w 
ust. 1 organizacjom międzynarodowym, 
Światowej Organizacji Celnej, 
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w art. 18a ust. 3, organizacjom 
międzynarodowym lub instytucjom bądź 
jednostkom organizacyjnym UE, które 
przyczyniają się do ochrony interesów 
finansowych Unii i prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego i z 
którymi Komisja zawarła odpowiednie 
umowy lub protokoły ustaleń.

Międzynarodowej Organizacji Morskiej, 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego, Zrzeszeniu 
Międzynarodowego Transportu 
Lotniczego oraz Europolowi, które 
przyczyniają się do ochrony interesów 
finansowych Unii i prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego i z 
którymi Komisja zawarła odpowiednie 
umowy lub protokoły ustaleń.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona danych jest delikatną kwestią i zainteresowane strony muszą wiedzieć, którym 
organizacjom i agencjom Komisja może przekazać dane. W celu uzyskania pewności prawa i 
przejrzystości w akcie podstawowym powinna zostać zawarta lista. Komisja może zmienić tę 
listę w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 52
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18 a– ustęp 6 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 43, aby wprowadzić zmiany 
do listy organizacji międzynarodowych 
i/lub instytucji/agencji UE, które 
przyczyniają się do ochrony interesów 
finansowych Unii i właściwego 
stosowania przepisów prawa celnego.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona danych jest delikatną kwestią i zainteresowane strony muszą wiedzieć, którym 
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organizacjom i agencjom Komisja może przekazać dane. W celu uzyskania pewności prawa i 
przejrzystości w akcie podstawowym powinna zostać zawarta lista. Komisja może zmienić tę 
listę w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 53
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18a – ustęp 6 – akapit czwarty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja konsultuje się z 
przedstawicielami biznesu w sprawie 
opracowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 18a ust. 6.

Or. en

Poprawka 54
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a 
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18b – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może oferować państwom 
członkowskim, zarówno dla realizacji 
celów niniejszego rozporządzenia, jak 
i wykonywania ich obowiązków w ramach 
wdrażania współpracy celnej określonej 
w art. 87 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, wiedzę specjalistyczną, 
pomoc techniczną lub logistyczną, 
szkolenia, działania w zakresie 
komunikacji lub wszelkie inne wsparcie 
operacyjne. W tym celu Komisja ustanawia 
odpowiednie systemy techniczne.”;

2. Komisja gwarantuje państwom 
członkowskim, zarówno dla realizacji 
celów niniejszego rozporządzenia, jak 
i wykonywania ich obowiązków w ramach 
wdrażania współpracy celnej określonej 
w art. 87 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, wiedzę specjalistyczną, 
pomoc techniczną lub logistyczną, 
szkolenia, działania w zakresie 
komunikacji lub wszelkie inne wsparcie 
operacyjne. W tym celu Komisja ustanawia 
odpowiednie systemy techniczne.”;



PE529.735v01-00 20/53 AM\1019280PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 55
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18c skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie kontenerowego systemu przekazywania danych nie jest wskazane, ponieważ 
doprowadziłoby do zwiększenia kosztów i biurokracji dla przedsiębiorstw. Ponadto 
szczególnie chronione informacje celne – między innymi istotne z punktu widzenia 
podatkowego – musiałyby być przekazywane osobom trzecim, co nie byłoby zgodne z 
tajemnicą podatkową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych (Uwaga: skreślenie tego 
artykułu wiąże się ze zmianą art. 18d, 18e oraz 18f).

Poprawka 56
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18c – Ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Publiczni lub prywatni usługodawcy 
działający w międzynarodowym łańcuchu 
dostaw, o których mowa w art. 18a ust. 1, 
przechowujący dane dotyczące przewozu i 
statusu kontenerów lub mający dostęp do 
takich danych, przekazują Komisji dane 
dotyczące statusu kontenera (Container 
Status Messages – „CSM”).

skreślony



AM\1019280PL.doc 21/53 PE529.735v01-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie kontenerowego systemu przekazywania danych nie jest wskazane, ponieważ 
doprowadziłoby do zwiększenia kosztów i biurokracji dla przedsiębiorstw. Ponadto 
szczególnie chronione informacje celne – istotne z punktu widzenia podatkowego – musiałyby 
być przekazywane osobom trzecim, co nie byłoby zgodne z tajemnicą podatkową oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony danych (Uwaga: skreślenie tego artykułu wiąże się ze 
zmianą art. 18d, 18e oraz 18f).

Poprawka 57
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Publiczni lub prywatni usługodawcy 
działający w międzynarodowym łańcuchu 
dostaw, o których mowa w art. 18a ust. 1, 
przechowujący dane dotyczące przewozu i 
statusu kontenerów lub mający dostęp do 
takich danych, przekazują Komisji dane
dotyczące statusu kontenera (Container 
Status Messages – „CSM”).

Przewoźnicy morscy przechowujący dane 
dotyczące przewozu i statusu kontenerów 
lub mający dostęp do takich danych, 
przekazują Komisji dane dotyczące statusu 
kontenera (Container Status Messages –
„CSM”).

Or. en

Uzasadnienie

Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję nie pozostawia wątpliwości, że przedmiotem 
wniosku są przewoźnicy morscy i został on opracowany z myślą o ich bazach danych i 
systemach. Konsultacje przeprowadzono tylko z przewoźnikami morskimi i tylko środowisko 
morskie zostało uwzględnione w ocenie skutków. Ujęcie innych środków transportu 
wymagałoby odrębnych ocen skutków i dodatkowych konsultacji.

Poprawka 58
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18c – Ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagane CSM przekazuje się w jednej z 
następujących sytuacji:

skreślony

a) kontenery są przeznaczone do 
wprowadzenia statkiem z państwa 
trzeciego na obszar celny Unii;

b) kontenery są wyprowadzane statkiem z 
obszaru celnego Unii do państwa 
trzeciego.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie kontenerowego systemu przekazywania danych nie jest wskazane, ponieważ 
doprowadziłoby do zwiększenia kosztów i biurokracji dla przedsiębiorstw. Ponadto 
szczególnie chronione informacje celne – istotne z punktu widzenia podatkowego – musiałyby 
być przekazywane osobom trzecim, co nie byłoby zgodne z tajemnicą podatkową oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony danych (Uwaga: skreślenie tego artykułu wiąże się ze 
zmianą art. 18d, 18e oraz 18f).

Poprawka 59
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18c – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymagane CSM przekazuje się w 
jednej z następujących sytuacji:

2. Wymagane CSM przekazuje się dla 
kontenerów przeznaczonych do 
wprowadzenia statkiem z państwa 
trzeciego na obszar celny Unii;

Or. en
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Uzasadnienie

Aby przeciwdziałać oszustwom celnym i innym zagrożeniom dla interesów UE, ogromne 
znaczenie mają CSM dla kontenerów wprowadzonych do UE. Jednak nie jest jasne, dlaczego 
takie same informacje są potrzebne w przypadku kontenerów opuszczających UE. Takie 
informacje nie mają znaczenia dla wykrywania oszustw w zakresie pochodzenia. Aby 
zarządzanie ryzykiem było skuteczne, wiele informacji w danych dotyczących wywozu można 
otrzymać już dzięki licznym przepisom unijnego kodeksu celnego dotyczącym załadunku.

Poprawka 60
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18c – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kontenery są wyprowadzane statkiem z 
obszaru celnego Unii do państwa 
trzeciego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Aby przeciwdziałać oszustwom celnym i innym zagrożeniom dla interesów UE, ogromne 
znaczenie mają CSM dla kontenerów wprowadzonych do UE. Jednak nie jest jasne, dlaczego 
takie same informacje są potrzebne w przypadku kontenerów opuszczających UE. Takie 
informacje nie mają znaczenie dla wykrywania oszustw w zakresie pochodzenia. Aby 
zarządzanie ryzykiem było skuteczne, wiele informacji w danych dotyczących wywozu można 
otrzymać już dzięki licznym przepisom unijnego kodeksu celnego dotyczącym załadunku.

Poprawka 61
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18c – Ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W wymaganych CSM ujmuje się 
zdarzenia, o których mowa w art 18f, w 
takim zakresie, w jakim są one znane 
zgłaszającemu publicznemu lub 
prywatnemu usługodawcy działającemu w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie kontenerowego systemu przekazywania danych nie jest wskazane, ponieważ 
doprowadziłoby do zwiększenia kosztów i biurokracji dla przedsiębiorstw. Ponadto 
szczególnie chronione informacje celne – istotne z punktu widzenia podatkowego – musiałyby 
być przekazywane osobom trzecim, co nie byłoby zgodne z tajemnicą podatkową oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony danych (Uwaga: skreślenie tego artykułu wiąże się ze 
zmianą art. 18d, 18e oraz 18f).

Poprawka 62
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W wymaganych CSM ujmuje się 
zdarzenia, o których mowa w art 18f, w 
takim zakresie, w jakim są one znane 
zgłaszającemu publicznemu lub 
prywatnemu usługodawcy działającemu w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw.

3. W wymaganych CSM ujmuje się 
zdarzenia, o których mowa w art 18f, w 
takim zakresie, w jakim są one znane 
zgłaszającemu publicznemu lub 
prywatnemu usługodawcy działającemu w 
międzynarodowym łańcuchu dostaw i dla 
których wygenerowano lub zgromadzono 
dane w elektronicznym systemie śledzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i 
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Komisją, a nie nałożenie dodatkowych obciążeń na podmioty gospodarcze. Dlatego należy 
wyjaśnić, ze niepotrzebne jest generowanie dodatkowych danych.  Informacje dotyczące 
statusu kontenera zgromadzone już podczas zwykłego przebiegu działalności podmiotów 
gospodarczych są w zupełności wystarczające.

Poprawka 63
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18c – Ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja tworzy zbiór przekazanych 
CSM („zbiór CSM”) i zarządza nim.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie kontenerowego systemu przekazywania danych nie jest wskazane, ponieważ 
doprowadziłoby do zwiększenia kosztów i biurokracji dla przedsiębiorstw. Ponadto 
szczególnie chronione informacje celne – istotne z punktu widzenia podatkowego – musiałyby 
być przekazywane osobom trzecim, co nie byłoby zgodne z tajemnicą podatkową oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony danych (Uwaga: skreślenie tego artykułu wiąże się ze 
zmianą art. 18d, 18e oraz 18f).

Poprawka 64
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18d skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 65
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18d – Ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany kontener ma 
zostać wprowadzony statkiem z państwa 
trzeciego na obszar celny Unii, również 
jeśli kontener ten nie ma być rozładowany 
w Unii, publiczni lub prywatni 
usługodawcy, których dotyczy obowiązek 
określony w art. 18c ust. 1, przekazują 
CSM dotyczące wszystkich zdarzeń od 
momentu zgłoszenia pustego kontenera 
przed wprowadzeniem go na obszar celny 
Unii do momentu następnego zgłoszenia 
tego kontenera jako pustego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 66
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18d – Ustęp  2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w elektronicznej 
ewidencji usługodawcy nie są dostępne 
konkretne CSM niezbędne do 
identyfikacji zdarzeń określających dany 
kontener jako pusty, podmiot ten 
przekazuje CSM dotyczące zdarzeń 
mających miejsce w okresie co najmniej 
trzech miesięcy przed fizycznym 
wprowadzeniem kontenera na terytorium 
celne Unii oraz w okresie jednego 
miesiąca po jego wprowadzeniu na obszar 
celny Unii, bądź też – o ile nastąpi to 
wcześniej – do momentu przybycia 
kontenera do miejsca przeznaczenia poza 
obszarem celnym Unii.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 67
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18e skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.



PE529.735v01-00 28/53 AM\1019280PL.doc

PL

Poprawka 68
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18e – Ustęp  1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany kontener jest 
wyprowadzany statkiem z obszaru celnego 
Unii do państwa trzeciego, publiczni lub 
prywatni usługodawcy, których dotyczy 
obowiązek określony w art. 18c ust. 1, 
przekazują CSM dotyczące wszystkich 
zdarzeń od momentu zgłoszenia tego 
kontenera jako pustego na obszarze 
celnym Unii do momentu zgłoszenia tego 
kontenera jako pustego poza obszarem 
celnym Unii.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 69
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18e – Ustęp  2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w elektronicznej 
ewidencji usługodawcy nie są dostępne 
konkretne CSM niezbędne do 
identyfikacji zdarzeń określających dany 
kontener jako pusty, podmiot ten może 
przekazywać CSM dotyczące zdarzeń 
mających miejsce w okresie co najmniej 

skreślony
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trzech miesięcy po wyprowadzeniu 
kontenera z obszaru celnego Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 70
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18f skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 71
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18f – Ustęp  1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w 
celu określenia zdarzeń dotyczących 
statusu kontenerów, w odniesieniu do 
których należy zgłaszać CSM zgodnie z 
art. 18c, a także minimalnego zakresu 

skreślony
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danych podlegających zgłaszaniu w 
ramach CSM oraz częstotliwości 
zgłaszania.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 72
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w 
celu określenia zdarzeń dotyczących 
statusu kontenerów, w odniesieniu do 
których należy zgłaszać CSM zgodnie z 
art. 18c, a także minimalnego zakresu 
danych podlegających zgłaszaniu w 
ramach CSM oraz częstotliwości 
zgłaszania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące danych, które ma objąć art. 18f ust. 1 aktu delegowanego powinny być 
przejrzyste. Przechowywanie danych jest delikatną kwestią i wszystkie zainteresowane strony 
powinny wiedzieć, jakie dane są wymagane oraz że będą one chronione. Jeżeli wymogi nie są 
przejrzyste i jasne, podmioty gospodarcze nie mają pewności prawa i mogą przekazać 
wszystkie dane, aby nie obciążać się nowymi systemami. Wreszcie, jak uzgodniono w unijnym 
kodeksie celnym, częstotliwość powinna być określona w aktach wykonawczych.

Poprawka 73
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18f – Ustęp  2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, przepisy dotyczące 
formatu danych w ramach CSM oraz 
metod przekazywania CSM. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43a ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 18c.

Poprawka 74
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, przepisy dotyczące 
formatu danych w ramach CSM oraz 
metod przekazywania CSM. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43a ust. 2.

2. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, przepisy dotyczące 
formatu danych w ramach CSM oraz 
metod przekazywania CSM, łącznie z tym, 
jakie wymogi mają zastosowanie do 
kontenerów wprowadzonych do UE w 
wyniku przekierowania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43a ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana kierunku statku czy ładunku może wynikać z różnych przyczyn, począwszy od przyczyn 
pogodowych, a skończywszy na czynnikach gospodarczych. Kontenery znajdujące się na 
pokładzie statków zostać zatem wyładowane w porcie na terenie UE, nawet jeżeli nie było to 
planowane. Niniejsza poprawka ma na celu uwzględnienie w przepisach dotyczących 
uprawnień określenia w drodze aktu wykonawczego przepisów wymaganych do postepowania 
z kontenerami wprowadzonymi do UE z powodu przekierowanie statku lub ładunku.

Poprawka 75
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, przepisy dotyczące 
formatu danych w ramach CSM oraz
metod przekazywania CSM. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43a ust. 2.

2. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
wykonawczych, przepisy dotyczące 
formatu danych w ramach CSM, metod 
przekazywania CSM i częstotliwości 
zgłaszania danych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 43a 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jak uzgodniono w unijnym kodeksie celnym, częstotliwość powinna być określona w aktach 
wykonawczych.

Poprawka 76
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18f – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z art. 18a ust. 1 Komisja 
określa w drodze aktu wykonawczego 
środki za pomocą których uzyskuje się 
zgodę usługodawców przed przekazaniem 
ich zarejestrowanych CSM innym 
organizacjom lub organom. 

Or. en

Uzasadnienie

Możliwy transfer CSM innym stronom jest kwestią, budzącą, jak stwierdziła Komisja, obawy 
związane z poufnością danych. Jednak nie ma przepisów określających jak, kiedy i kto może 
wykonywać porozumienie z np. przewoźnikami oceanicznymi dotyczące transferu CSM 
przekazywanych do tzw. „zbioru CSM” Komisji. Nie jest też jasne, jakie „organizacje 
międzynarodowe” mogą być uznawane za odbiorców CSM. Należy wyjaśnić te aspekty dzięki 
stosownym przepisom wykonawczym.

Poprawka 77
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18f – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja konsultuje się z 
przedstawicielami biznesu w sprawie 
opracowania aktów wykonawczych, o 
których mowa w art. 18f.

Or. en

Poprawka 78
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
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Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18f – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Komisję wzywa się do ścisłych 
konsultacji z przedstawicielami branży
żeglugi liniowej transportującej kontenery 
w sprawie opracowania aktów 
delegowanych i wykonawczych, o których 
mowa w art. 18f. Mogą oni zostać 
zaproszeni do udziału we właściwym 
posiedzeniu komisji i grup eksperckich, 
które uczestniczą w opracowywaniu 
takich aktów.

Or. en

Poprawka 79
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18g skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie 515/97 przewiduje już utworzenie bazy danych dotyczącej naruszeń 
przepisów celnych i przepisów dotyczących produktów rolnych. Mając na uwadze poufny 
charakter danych należących do podmiotów gospodarczych, kompleksowe i automatyczne 
gromadzenie przez Komisję danych odnoszących się do każdej deklaracji celnej oraz 
systematyczne porównywanie takich danych jest niezgodne z unijnym kodeksem celnym oraz 
ogólnymi przepisami zawartymi w Traktacie.

Poprawka 80
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18g – Ustęp  1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja tworzy zbiór danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu towarów, w 
tym tranzytu w obrębie państwa 
członkowskiego, zgodnie z 
wyszczególnieniem w załącznikach 37 i 38 
do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2454/93 („zbiór danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu”) i zarządza 
nim. Państwa członkowskie upoważniają 
Komisję do systematycznego powielania 
danych dotyczących przywozu, wywozu i 
tranzytu ze źródeł obsługiwanych przez 
Komisję na podstawie rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji dane 
dotyczące tranzytu towarów w obrębie 
państwa członkowskiego oraz wywozu 
bezpośredniego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie 515/97 przewiduje już utworzenie bazy danych dotyczącej naruszeń 
przepisów celnych i przepisów dotyczących produktów rolnych. Mając na uwadze poufny 
charakter danych należących do podmiotów gospodarczych, kompleksowe i automatyczne 
gromadzenie przez Komisję danych odnoszących się do każdej deklaracji celnej oraz 
systematyczne porównywanie takich danych jest niezgodne z unijnym kodeksem celnym oraz 
ogólnymi przepisami zawartymi w Traktacie.

Poprawka 81
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
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Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18g – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy zbiór danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
towarów, w tym tranzytu w obrębie 
państwa członkowskiego, zgodnie z 
wyszczególnieniem w załącznikach 37 i 38 
do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2454/93 („zbiór danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu”) i zarządza 
nim. Państwa członkowskie upoważniają 
Komisję do systematycznego powielania 
danych dotyczących przywozu, wywozu i 
tranzytu ze źródeł obsługiwanych przez 
Komisję na podstawie rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny. Państwa 
członkowskie przekazują Komisji dane 
dotyczące tranzytu towarów w obrębie 
państwa członkowskiego oraz wywozu 
bezpośredniego.

1. Komisja tworzy zbiór danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
towarów, w tym tranzytu w obrębie 
państwa członkowskiego, zgodnie z 
wyszczególnieniem w załącznikach 37 i 38 
do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2454/93 („zbiór danych dotyczących 
przywozu, wywozu i tranzytu”) i zarządza 
nim. Państwa członkowskie upoważniają 
Komisję do systematycznego powielania 
danych dotyczących przywozu, wywozu i 
tranzytu ze źródeł obsługiwanych przez 
Komisję na podstawie rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny. Państwa 
członkowskie w możliwie najkrótszym 
terminie przekazują Komisji dane 
dotyczące tranzytu towarów w obrębie 
państwa członkowskiego oraz wywozu 
bezpośredniego. Należy dopilnować, by 
informacje dotyczące interesów 
dostawców usług państw członkowskich 
zawarte w tym zbiorze nie zostały 
wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Or. en

Poprawka 82
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18g – Ustęp  2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspomniany zbiór danych wykorzystuje 
się w zapobieganiu operacjom, które 
stanowią lub wydają się stanowić 
naruszenie przepisów prawa celnego, oraz 

skreślony
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w dochodzeniach dotyczących takich 
operacji i w ich ściganiu, a także do celów 
zarządzania ryzykiem, w tym do kontroli 
celnych opierających się na analizie 
ryzyka, w rozumieniu art. 4 pkt 25 i 26 
oraz art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) 
nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie 515/97 przewiduje już utworzenie bazy danych dotyczącej naruszeń 
przepisów celnych i przepisów dotyczących produktów rolnych. Mając na uwadze poufny 
charakter danych należących do podmiotów gospodarczych, kompleksowe i automatyczne 
gromadzenie przez Komisję danych odnoszących się do każdej deklaracji celnej oraz 
systematyczne porównywanie takich danych jest niezgodne z unijnym kodeksem celnym oraz 
ogólnymi przepisami zawartymi w Traktacie.

Poprawka 83
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18g – Ustęp  3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zbiór ten jest dostępny wyłącznie dla 
wydziałów Komisji oraz władz krajowych, 
o których mowa w art. 29. W Komisji i 
władzach krajowych wyłącznie 
wyznaczeni analitycy są uprawnieni do 
przetwarzania danych osobowych 
zawartych w tym zbiorze.

skreślony

Nie naruszając przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001, Komisja, za zgodą 
państwa członkowskiego, które 
dostarczyło dane, może przekazywać 
wybrane dane uzyskane zgodnie z 
procedurą opisaną w ust. 1 organizacjom 
międzynarodowym lub instytucjom bądź 
jednostkom organizacyjnym UE, które 
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przyczyniają się do ochrony interesów 
finansowych Unii i prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego i z 
którymi Komisja zawarła odpowiednie 
umowy lub protokoły ustaleń.

Dane przekazuje się zgodnie z niniejszym 
ustępem tylko do celów ogólnych 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
ochrony interesów finansowych Unii, lub 
do celów zarządzania ryzykiem zgodnie z 
art. 4 pkt 25 i 26 oraz art. 13 ust. 2 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

W umowie lub protokole ustaleń, które 
mogą stanowić podstawę przekazywania 
danych zgodnie z niniejszym ustępem, 
uwzględnia się m. in. zasady ochrony 
danych, takie jak umożliwienie 
podmiotom, których dane dotyczą, 
korzystania z prawa dostępu do danych i 
ich poprawiania oraz z administracyjnych 
i sądowych środków odwoławczych, jak 
również niezależny mechanizm nadzoru w 
celu zapewnienia zgodności z 
zabezpieczeniami w zakresie ochrony 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie 515/97 przewiduje już utworzenie bazy danych dotyczącej naruszeń 
przepisów celnych i przepisów dotyczących produktów rolnych. Mając na uwadze poufny 
charakter danych należących do podmiotów gospodarczych, kompleksowe i automatyczne 
gromadzenie przez Komisję danych odnoszących się do każdej deklaracji celnej oraz 
systematyczne porównywanie takich danych jest niezgodne z unijnym kodeksem celnym oraz 
ogólnymi przepisami zawartymi w Traktacie.

Poprawka 84
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18g – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001, Komisja, za zgodą 
państwa członkowskiego, które dostarczyło 
dane, może przekazywać wybrane dane 
uzyskane zgodnie z procedurą opisaną w 
ust. 1 organizacjom międzynarodowym lub 
instytucjom bądź jednostkom 
organizacyjnym UE, które przyczyniają się 
do ochrony interesów finansowych Unii i 
prawidłowego stosowania przepisów prawa 
celnego i z którymi Komisja zawarła 
odpowiednie umowy lub protokoły ustaleń.

Komisja, za zgodą państwa 
członkowskiego, które dostarczyło dane,
może przekazywać wybrane dane uzyskane 
zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 
organizacjom międzynarodowym,
Światowej Organizacji Celnej, 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej, 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego, Zrzeszeniu 
Międzynarodowego Transportu 
Lotniczego oraz Europolowi, które 
przyczyniają się do ochrony interesów 
finansowych Unii i prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego i z 
którymi Komisja zawarła odpowiednie 
umowy lub protokoły ustaleń.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona danych jest delikatną kwestią i zainteresowane strony muszą wiedzieć, którym 
organizacjom i agencjom Komisja może przekazać dane. W celu uzyskania pewności prawa i 
przejrzystości w akcie podstawowym powinna zostać zawarta lista. Komisja może zmienić tę 
listę w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 85
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18g – Ustęp  4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do przetwarzania przez Komisję danych 
osobowych w kontekście danych 
zawartych we wspomnianym zbiorze 
stosuje się rozporządzenie (WE) nr 
45/2001.

skreślony

Komisję uważa się za administratora 
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danych w rozumieniu art. 2 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Zbiór danych dotyczących przywozu, 
wywozu i tranzytu podlega uprzedniemu 
sprawdzeniu przez Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych zgodnie z 
art. 27 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Dane zawarte w zbiorze danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
przechowuje się jedynie przez okres 
niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego 
zostały wprowadzone, i nie dłużej niż przez 
10 lat. W przypadku przechowywania 
danych osobowych przez okres 
przekraczający pięć lat informuje się o 
tym Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie 515/97 przewiduje już utworzenie bazy danych dotyczącej naruszeń 
przepisów celnych i przepisów dotyczących produktów rolnych. Mając na uwadze poufny 
charakter danych należących do podmiotów gospodarczych, kompleksowe i automatyczne 
gromadzenie przez Komisję danych odnoszących się do każdej deklaracji celnej oraz 
systematyczne porównywanie takich danych jest niezgodne z unijnym kodeksem celnym oraz 
ogólnymi przepisami zawartymi w Traktacie.

Poprawka 86
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18g – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane zawarte w zbiorze danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
przechowuje się jedynie przez okres 
niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego 
zostały wprowadzone, i nie dłużej niż 

Dane zawarte w zbiorze danych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu 
przechowuje się jedynie przez okres 
niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego 
zostały wprowadzone, i nie dłużej niż 
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przez 10 lat. W przypadku 
przechowywania danych osobowych przez 
okres przekraczający pięć lat informuje się 
o tym Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych.

przez siedem lat. W przypadku 
przechowywania danych osobowych przez 
okres przekraczający trzy lata informuje 
się o tym Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 87
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18g – Ustęp  5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zbiór danych dotyczących przywozu, 
wywozu i tranzytu nie obejmuje 
szczególnych kategorii danych w 
rozumieniu art. 10 ust. 5 rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001.

skreślony

Komisja wdraża odpowiednie rozwiązania 
techniczne i organizacyjne w celu ochrony 
danych osobowych przed przypadkowym 
lub bezprawnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą lub nieupoważnionym 
ujawnieniem, przekształceniem i dostępem 
lub przed wszelkimi innymi 
niedozwolonymi formami przetwarzania.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie 515/97 przewiduje już utworzenie bazy danych dotyczącej naruszeń 
przepisów celnych i przepisów dotyczących produktów rolnych. Mając na uwadze poufny 
charakter danych należących do podmiotów gospodarczych, kompleksowe i automatyczne 
gromadzenie przez Komisję danych odnoszących się do każdej deklaracji celnej oraz 
systematyczne porównywanie takich danych jest niezgodne z unijnym kodeksem celnym oraz 
ogólnymi przepisami zawartymi w Traktacie.
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Poprawka 88
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18h skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wymaganie dokumentów bezpośrednio od podmiotów gospodarczych bez zaangażowania 
władz krajowych ograniczania w sposób nieproporcjonalny prawa państw członkowskich. 
Ponadto właściwe krajowe organy celne dysponują niezbędną wiedzą i informacjami, w tym 
dotyczącymi podmiotów gospodarczych.

Poprawka 89
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18h – Ustęp  1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może pozyskiwać bezpośrednio 
od podmiotów gospodarczych dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe i 
wywozowe na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 
przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wymaganie dokumentów bezpośrednio od podmiotów gospodarczych bez zaangażowania 
władz krajowych ograniczania w sposób nieproporcjonalny prawa państw członkowskich. 
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Ponadto właściwe krajowe organy celne dysponują niezbędną wiedzą i informacjami, w tym 
dotyczącymi podmiotów gospodarczych.

Poprawka 90
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Proponowana zmiana rozporządzenia (WE) Nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może pozyskiwać bezpośrednio 
od podmiotów gospodarczych dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe i 
wywozowe na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 
przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

Komisja może, po złożeniu wniosku do 
państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1a,
pozyskiwać bezpośrednio od podmiotów 
gospodarczych dokumenty potwierdzające 
zgłoszenia przywozowe i wywozowe na 
potrzeby prowadzenia dochodzeń 
dotyczących wdrażania przepisów prawa 
celnego w rozumieniu art. 2 ust. 1. 
Komisja ma obowiązek poinformowania o 
takim wniosku wszystkich państw 
członkowskich, które mogą być 
zaangażowane w ewentualne 
dochodzenie.

Or. pt

Poprawka 91
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może pozyskiwać bezpośrednio 
od podmiotów gospodarczych dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe i 
wywozowe na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 

1. Komisja może, po złożeniu wniosku do 
państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1a,
pozyskiwać bezpośrednio od podmiotów 
gospodarczych dokumenty potwierdzające 
zgłoszenia przywozowe i wywozowe na 
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przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

potrzeby prowadzenia dochodzeń 
dotyczących wdrażania przepisów prawa 
celnego w rozumieniu art. 2 ust. 1. 
Komisja ma obowiązek poinformowania o 
takim wniosku wszystkich państw 
członkowskich, które mogą być 
zaangażowane w ewentualne 
dochodzenie.

Or. en

Poprawka 92
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może pozyskiwać bezpośrednio 
od podmiotów gospodarczych dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe i
wywozowe na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 
przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

1. Komisja może pozyskiwać bezpośrednio 
od podmiotów gospodarczych dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe lub
wywozowe na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 
przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 z wyraźną zgodą państwa 
członkowskiego lub w wyniku 
automatycznego upoważnienia, o którym 
mowa w art. 18h (1b). Komisja 
powiadamia wszystkie państwa 
członkowskie, które mogą zostać 
zaangażowane w ewentualne 
dochodzenie, o wniosku, równocześnie ze 
złożeniem wniosku. Komisja przekazuje 
państwu członkowskiemu, w którym 
podmiot gospodarczy ma siedzibę, kopie 
wniosku, równocześnie ze złożeniem 
wnisoku. Komisja przekazuje kopię 
odpowiedzi otrzymanej od podmiotu 
gospodarczego państwu członkowskiemu, 
w którym podmiot gospodarczy ma 
siedzibę, w ciągu tygodnia od otrzymania 
odpowiedzi.
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Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system może zostać ulepszony i usprawniony, by móc realizować takie same cele 
jak te zawarte we wniosku Komisji. Należy unikać konfliktów uprawnień z organami 
krajowymi, a poprawka ta lepiej odzwierciedla realia funkcjonowania takich wniosków.

Poprawka 93
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może pozyskiwać bezpośrednio 
od podmiotów gospodarczych dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe i 
wywozowe na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 
przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

1. Komisja może, po złożeniu wniosku do 
państw członkowskich zgodnie z art. 2,
pozyskiwać bezpośrednio od podmiotów 
gospodarczych dokumenty potwierdzające 
zgłoszenia przywozowe i wywozowe, dla 
których podmioty gospodarcze 
wygenerowały lub zgromadziły dokumenty 
uzupełniające, na potrzeby prowadzenia 
dochodzeń dotyczących wdrażania 
przepisów prawa celnego w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, nie przyzwyczajonych do kontaktów z instytucjami 
europejskimi, gromadzenie danych w sposób, który zadowoli Komisję lub OLAF, może być 
uciążliwe. Zebrane już informacje, opisane w art. 18a ust. 3, powinny być wystarczające.

Poprawka 94
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
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Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po otrzymaniu wniosku Komisji 
państwo członkowskie ma trzy tygodnie na 
udzielenie odpowiedzi na wniosek i 
przedłożenie wymaganej dokumentacji. W 
przypadku gdy państwo członkowskie nie 
udzieli odpowiedzi w tym terminie, uznaje 
się, że upoważniło ono automatycznie 
Komisję do bezpośredniego zwrócenia się 
do podmiotów gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Dane państwa i władze lokalne znają dość dobrze zaangażowane strony. Aby proces 
przebiegał szybko i sprawnie, podmioty gospodarcze powinny najpierw skontaktować się ze 
znanymi stronami, aby uniknąć nieporozumień i braku zaufania. Obecnie podmioty 
gospodarcze mają trzy tygodnie na dokonanie zgłoszenia pochodzenia. Najlepiej gdyby w tym 
przypadku obowiązywał taki sam termin.

Poprawka 95
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po otrzymaniu wniosku od Komisji 
dotyczącego dokumentów 
potwierdzających zgłoszenia przywozowe i 
wywozowe państwo członkowskie ma 
cztery tygodnie na:

- udzielenie odpowiedzi na wniosek i 
przedłożenie wymaganej dokumentacji;

- powiadomienie Komisji, że państwo 
członkowskie zwróciło się o dokumentację 
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do podmiotu gospodarczego;

- zwrócenie się, z przyczyn operacyjnych, 
o dodatkowe dwa tygodnie na realizację 
wniosku; lub

- odrzucenie wniosku z podaniem 
adekwatnej przyczyny.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system może zostać ulepszony i usprawniony, by móc realizować takie same cele 
jak te zawarte we wniosku Komisji. Należy unikać konfliktów uprawnień z organami 
krajowymi, a poprawka ta lepiej odzwierciedla realia funkcjonowania takich wniosków.

Poprawka 96
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeżeli państwo członkowskie:

- nie przedstawi wymaganych 
dokumentów;

- nie powiadomi Komisji, że państwo 
członkowskie zwróciło się o dokumentację 
do podmiotu gospodarczego;

- nie zwróci się, z przyczyn operacyjnych, 
o dodatkowe dwa tygodnie na realizację 
wniosku; lub

- odrzuci wniosek

w ciągu wspomnianego okresu czterech 
tygodni, uznaje się, że upoważniło ono 
automatycznie Komisję do bezpośredniego 
zwrócenia się do podmiotów 
gospodarczych o dokumenty 
potwierdzające zgłoszenia przywozowe i 
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wywozowe.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system może zostać ulepszony i usprawniony, by móc realizować takie same cele 
jak te zawarte we wniosku Komisji. Należy unikać konfliktów uprawnień z organami 
krajowymi, a poprawka ta lepiej odzwierciedla realia funkcjonowania takich wniosków.

Poprawka 97
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 18h – Ustęp  2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach czasowych, w jakich podmioty 
gospodarcze zobowiązane są 
przechowywać odpowiednią 
dokumentację, podmioty te przekazują 
Komisji na jej żądanie informacje, o 
których mowa w ust. 1.”.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wymaganie dokumentów bezpośrednio od podmiotów gospodarczych bez zaangażowania 
władz krajowych ograniczania w sposób nieproporcjonalny prawa państw członkowskich. 
Ponadto właściwe krajowe organy celne dysponują niezbędną wiedzą i informacjami, w tym 
dotyczącymi podmiotów gospodarczych.

Poprawka 98
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 18h – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach czasowych, w jakich 
podmioty gospodarcze zobowiązane są 
przechowywać odpowiednią 
dokumentację, podmioty te przekazują 
Komisji na jej żądanie informacje, o 
których mowa w ust. 1.”.

2. W ramach czasowych, w jakich 
podmioty gospodarcze zobowiązane są 
przechowywać odpowiednią 
dokumentację, podmioty te przekazują 
Komisji na jej żądanie informacje, o 
których mowa w ust. 1 w ciągu trzech 
tygodni.”.

Or. en

Uzasadnienie

Brak ustalenia terminu na udzielenie przez podmioty gospodarcze odpowiedzi może 
prowadzić do powstania różnych przepisów krajowych i różnego obciążenia dla 
przedsiębiorstw. Obecnie podmioty gospodarcze mają zazwyczaj trzy tygodnie na odpowiedź 
na wniosek ze strony krajowych organów celnych o przedstawienie świadectwa pochodzenia 
lub podobnego cetryfikatu. Dlatego odpowiednie byłoby ustalenie takiego samego limitu 
czasu.

Poprawka 99
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 9 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) Nr 515/97
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Dane otrzymywane z SIC mogą być, za 
uprzednim upoważnieniem i zgodnie z 
wszelkimi warunkami nałożonymi przez 
Państwo Członkowskie, które wprowadziło 
je do Systemu, przekazane w celu
wykorzystania przez inne władze krajowe 
niż te określone w ust. 2, państwa trzecie 
oraz międzynarodowe lub regionalne 
organizacje mające zamiar je wykorzystać. 
Każde Państwo Członkowskie podejmuje 
specjalne środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa takim danym podczas 

4. Dane otrzymywane z SIC mogą być, za 
uprzednim upoważnieniem i zgodnie z 
wszelkimi warunkami nałożonymi przez 
Państwo Członkowskie, które wprowadziło 
je do Systemu, przekazane w celu 
wykorzystania przez inne władze krajowe 
niż te określone w ust. 2, państwa trzecie 
oraz międzynarodowe lub regionalne 
organizacje i/lub agencje UE, które 
przyczyniają się do ochrony interesów 
finansowych Unii i prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego.
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przekazywania lub dostarczania ich do 
wydziałów mających siedzibę poza jego 
obszarem

Każde Państwo Członkowskie podejmuje 
specjalne środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa takim danym podczas 
przekazywania lub dostarczania ich do 
wydziałów mających siedzibę poza jego 
obszarem

Przepisy określone w akapicie pierwszym 
są stosowane mutatis mutandis wobec 
Komisji, jeżeli to ona wprowadziła dane do 
Systemu

Przepisy określone w akapicie pierwszym 
są stosowane mutatis mutandis wobec 
Komisji, jeżeli to ona wprowadziła dane do 
Systemu

Or. pt

Poprawka 100
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane zawarte w SIC przechowuje się 
jedynie przez okres niezbędny do 
osiągnięcia celu, dla którego zostały 
wprowadzone, i nie dłużej niż przez 10 lat. 
W przypadku przechowywania danych 
osobowych przez okres przekraczający 
pięć lat informuje się o tym Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych.”.

Dane zawarte w SIC przechowuje się 
jedynie przez okres niezbędny do 
osiągnięcia celu, dla którego zostały 
wprowadzone, i nie dłużej niż przez pięć
lat. W przypadku przechowywania danych 
osobowych przez okres przekraczający 
pięć lat informuje się o tym Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 14 – litera a 
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 41d – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

‘1. Dopuszczalny okres przechowywania 
danych zależy od przepisów ustawowych, 
wykonawczych i proceduralnych państwa 
członkowskiego, które przekazuje dane. 
Obowiązują następujące maksymalne 
nieprzekraczalne okresy, które liczone są 
od daty wprowadzenia danych do 
dokumentacji dochodzeniowej i nie mogą 
być łączone:

‘1. Dopuszczalny okres przechowywania 
danych zależy od przepisów ustawowych, 
wykonawczych i proceduralnych państwa 
członkowskiego, które przekazuje dane. 
Konieczność przechowywania danych jest 
poddawana przeglądowi przez państwo 
członkowskie, które dostarczyło dane. 
Obowiązują następujące maksymalne 
nieprzekraczalne okresy, które liczone są 
od daty wprowadzenia danych do 
dokumentacji dochodzeniowej i nie mogą 
być łączone:

Or. en

Poprawka 102
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 14 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 41d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

‘3. Komisja dokonuje anonimizacji danych 
natychmiast po upływie maksymalnego 
okresu przechowywania określonego w ust.
1.”.

‘3. Komisja dokonuje anonimizacji lub 
wykreślenia danych natychmiast po 
upływie maksymalnego okresu 
przechowywania określonego w ust. 1.”.

Or. en

Poprawka 103
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 15
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 43 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 18f 
ust. 1 i art. 23 ust. 4, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia 
[dd/mm/yyyy] r. [insert the date of entry 
into force of this Regulation].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 18a 
ust. 6 i art. 18g ust. 3, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia 
[dd/mm/yyyy] r. [insert the date of entry 
into force of this Regulation].

Or. en

Poprawka 104
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 15
Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 18f 
ust. 1 i art. 23 ust. 4, mogą zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub 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 jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 18a 
ust. 6 i art. 18g ust. 3, mogą zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub 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 jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 105
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 15
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Rozporządzenie (WE) nr 515/97
Artykuł 43 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 18f ust. 1 i art. 23 ust. 4 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 na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.”.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 18a ust. 6 i art. 18g ust. 3 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 na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.”.

Or. en

Poprawka 106
Tadeusz Ross

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do usługodawców 
publicznych lub prywatnych, którzy w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia są związani prywatnymi 
zobowiązaniami umownymi 
uniemożliwiającymi im wywiązanie się z 
obowiązków określonych w art. 18c ust. 1, 
przepis ten staje się skuteczny po upływie 
jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do usługodawców 
publicznych lub prywatnych, którzy w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia są związani prywatnymi 
zobowiązaniami umownymi 
uniemożliwiającymi im wywiązanie się z 
obowiązków określonych w art. 18c ust. 1, 
przepis ten staje się skuteczny nie 
wcześniej niż po upływie jednego roku od 
wejścia w życie wymaganych aktów 
wykonawczych i delegowanych, o których 
mowa w art. 18f. 

Or. en


