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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie modernizacji służby celnej
(2011/2083(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks 
celny)1,

– uwzględniając decyzję nr 70/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach 
ceł i handlu2,

– uwzględniając decyzję nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 
2007 r. ustanawiającą program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)3,

– uwzględniając 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 Celny4 (poprawka dotycząca bezpieczeństwa),

– uwzględniając decyzję Rady 2007/668/WE z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie 
tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków 
identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej5,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w tym 
zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze 
europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa 
(COM(2011)0288),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej 
(COM(2011)0285),

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przeglądu dyrektywy 
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku7,

                                               
1 Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21.
3 Dz.U. L 154 z 14.6.2007, s. 25.
4 Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13.
5 Dz.U. L 274 z 18.10.2007, s. 11.
6 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0076.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie czterdziestej rocznicy 
ustanowienia Unii Celnej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie skutecznych przepisów 
i procedur przywozu i wywozu w ramach polityki handlowej2,

– uwzględniając sprawozdanie komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego 
(styczeń 1996 – marzec 1997),

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 1/2010 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego: „Czy kontrola uproszczonych procedur celnych dotyczących przywozu 
jest prowadzona skutecznie?”,

– uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych3 zawartą dnia 28 maja 1997 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa łańcucha dostaw 
(Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych i Komisja 
Europejska) podpisane w dniu 23 czerwca 2011 r., 

– uwzględniając sprawozdanie na temat egzekwowania przepisów celnych UE w zakresie 
praw własności intelektualnej – wyniki na granicach UE – 2010 r., Komisja Europejska –
Podatki i Unia Celna,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Ocena końcowa dotycząca programu 
Cła 2007 zgodnie z art. 19 decyzji nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 lutego 2003 r. przyjmującej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2007)” 
(COM(2008)0612),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Strategia dotycząca rozwoju Unii 
Celnej” (COM(2008)0169),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie reakcji władz celnych wobec najnowszych 
tendencji w zakresie podrabiania towarów i piractwa (COM(2005)0479),

– uwzględniając sprawozdanie z postępów w zakresie zwiększania ochrony ładunków 
lotniczych (dokument Rady 11250/11),

– uwzględniając unijny plan działań przewidzianych do podjęcia przez organy celne w 
latach 2009–2012 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej (dokument 
Rady 5345/09),

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wzmocnionej 
strategii na rzecz współpracy celnej4,

                                               
1 Dz.U. C 286E z 27.11.2009, s. 20.
2 Dz.U. C 285E z 26.11.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 222 z 12.8.1997, s. 17.
4 Dz.U. C 260 z 30.10.2009, s. 1.
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– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie strategii dotyczącej 
rozwoju Unii Celnej,

– uwzględniając wysłuchanie zatytułowane „Modernizacja kontroli celnych a rynek 
wewnętrzny”, które odbyło się dnia 16 lipca 2011 r., 

– uwzględniając badanie zlecone przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych zatytułowane „Współpraca celna w zakresie wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości: Rola służb celnych w zarządzaniu zewnętrznymi 
granicami UE” opublikowane w maju 2011 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Kontroli Budżetowej 
(A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że Unia Celna stanowi jeden z kluczowych elementów integracji 
europejskiej;

B. mając na uwadze, że służby celne odgrywają znaczącą rolę w gwarantowaniu 
bezpieczeństwa, ochronie konsumentów i środowiska, zapewnianiu pełnego poboru 
dochodów, zaostrzaniu walki z oszustwami i korupcją oraz w dbaniu o egzekwowanie 
praw własności intelektualnej;

C. mając na uwadze, że odprawę celną charakteryzuje przede wszystkim stale rosnąca 
wielkość transakcji przywozu, wywozu i transakcji tranzytowych, w związku z czym 
szczególnie ważne jest sprawne i skuteczne zarządzanie ryzykiem;

D. mając na uwadze, że elektroniczny system administracji celnej, zwłaszcza 
scentralizowana odprawa celna, to jeden z głównych aspektów modernizacji i 
uproszczenia działania służb celnych; 

E. mając na uwadze, że kluczowe jest zachowanie odpowiedniej równowagi między kontrolą 
celną a ułatwianiem legalnej wymiany handlowej; mając na uwadze, że status 
upoważnionego przedsiębiorcy powinien oferować konkretne korzyści godnym zaufania 
przedsiębiorcom; 

Strategia celna 

1. jest przekonany, że modernizacja służb celnych powinna stanowić główny priorytet 
polityczny, gdyż służby te w sposób istotny przyczyniają się do konkurencyjności 
gospodarczej, a także do bezpieczeństwa w UE;

2. uważa, że należy ponownie zdefiniować misję i wizerunek służb celnych i dać im 
dodatkowy bodziec, aby odzwierciedlić realia, w których funkcjonuje służba celna; jest 
zdania, że do osiągnięcia tego celu niezbędne jest przyznanie odpowiednich środków 
finansowych na procedury i procesy celne; wzywa Komisję do zreformowania swojej 
strategii celnej;
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Dbanie o konkurencyjność i zarządzanie ryzykiem

3. jest zdania, że w celu zwiększenia europejskiej konkurencyjności gospodarczej 
najważniejsze jest uproszczenie, normalizacja i modernizacja przepisów prawa celnego i 
procedur celnych oraz zastosowanie narzędzi informatycznych; uważa, że jednym z 
głównych osiągnięć zmodernizowanej służby celnej jest zapewnienie podmiotom 
gospodarczym, zwłaszcza MŚP, przewidywalności, co z kolei pobudza wzrost 
gospodarczy;

4. jest jednak przekonany, że z uwagi na ograniczone zasoby MŚP należy rozsądnie podejść 
do realizacji nowych procedur celnych oraz znacznych inwestycji mających na celu 
wdrożenie wymogów dotyczących elektronicznych systemów celnych i nalega na ich 
ocenę w kontekście wpływu, jaki wywierają na MŚP;  

5. uważa, że kontrole celne powinny koncentrować się głównie na przesyłkach wysokiego 
ryzyka, natomiast przesyłki niskiego ryzyka powinny być szybko dopuszczane do 
swobodnego obrotu; w związku z tym zwraca uwagę na kluczową rolę technik 
zarządzania ryzykiem i zdecydowanie popiera wprowadzenie i dalszą modernizację 
elektronicznych systemów odprawy celnej; uważa, że skuteczne zarządzanie ryzykiem 
jest uzależnione od gromadzenia wysokiej jakości informacji i ich właściwej oceny;

6. uznając znaczenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, uważa, że amerykański wymóg 
prawny dotyczący prześwietlania wszystkich przesyłek jest zbyt uciążliwy i nadmiernie 
kosztowny, podczas gdy rzeczywiste korzyści są wątpliwe, i jest zdecydowany 
kontynuować transatlantycki dialog ustawodawczy ze Stanami Zjednoczonymi, aby 
doprowadzić do uchylenia lub zmiany prawodawstwa;  

Zmodernizowane służby celne

Wdrażanie zmodernizowanego kodeksu celnego

7. podkreśla, że zmodernizowany kodeks celny jest ważnym narzędziem, dzięki któremu 
możliwe jest usprawnienie i harmonizacja procedur celnych, co przyczynia się do 
wzmocnienia europejskiej gospodarki; uważa, że przepisy wykonawcze do 
zmodernizowanego kodeksu celnego powinny w pełni odzwierciedlać jego istotę; wyraża 
zaniepokojenie, że niektóre kluczowe przepisy wykonawcze są nadal rozpatrywane i że 
wciąż nie podjęto strategicznych decyzji dotyczących struktury informatycznej;

8. jest przekonany, że wykorzystanie całego potencjału zmodernizowanego kodeksu celnego 
będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że odbędzie się to przy pełnym wsparciu 
zaawansowanych systemów informatycznych; jest głęboko przekonany, że we wszelkich 
dalszych inwestycjach informatycznych należy kierować się podstawowymi zasadami 
zmodernizowanego kodeksu celnego; 

9. podkreśla, że konieczne jest, by państwa członkowskie ze znacznym wyprzedzeniem 
zapewniły przedsiębiorstwom handlowym dostęp do odpowiednich wymogów, gdyż 
potrzebują one czasu na opracowanie i wdrożenie aplikacji informatycznych;

10. pochwala propozycję dostosowania przepisów zmodernizowanego kodeksu celnego 
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dotyczących przekazywania uprawnień i przyznawania uprawnień wykonawczych do 
traktatu lizbońskiego; podkreśla, że nowy system jest reprezentatywny dla nowo 
stworzonej równowagi między Parlamentem Europejskim a Radą, szczególnie z uwagi na 
fakt, iż w odniesieniu do aktów delegowanych obie instytucje są traktowane jednakowo;

11. uznaje, że odroczenie terminu stosowania zmodernizowanego kodeksu celnego jest 
właściwe; sugeruje jednak, że Komisja powinna zbadać możliwości wprowadzenia 
stopniowego stosowania niektórych postanowień zmodernizowanego kodeksu celnego tak 
szybko, jak to będzie możliwe; 

Scentralizowana odprawa celna i harmonizacja

12. zdecydowanie popiera koncepcję scentralizowanej odprawy celnej, która jest jednym z 
podstawowych aspektów zmodernizowanej służby celnej, jak określono w 
zmodernizowanym kodeksie celnym, i wyraża ubolewanie, że brak jest postępów w 
zakresie wdrażania tej koncepcji;

13. wzywa państwa członkowskie, aby w pełni zobowiązały się do przyjęcia wspomnianej 
koncepcji, gdyż jedynie prawdziwie zharmonizowane przepisy celne, systemy wymiany 
informacji i formaty danych mogą zapewnić pomyślne wdrożenie koncepcji 
scentralizowanej odprawy celnej; wyraża zaniepokojenie z powodu powolnych postępów 
w procesie upraszczania przepisów dotyczących podatku VAT, który jest kluczowy dla 
prawdziwie scentralizowanego systemu odprawy;

Upoważniony przedsiębiorca

14. popiera starania Komisji zmierzające do zachęcenia przedsiębiorstw handlowych w UE, 
aby ubiegały się o status upoważnionego przedsiębiorcy; wyraża jednak zaniepokojenie, 
że znaczne inwestycje niezbędne do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy 
mogą stanowić poważną przeszkodę dla przedsiębiorstw handlowych, zwłaszcza dla 
MŚP;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby rozważyły możliwość przyznania 
dodatkowych korzyści przedsiębiorstwom handlowym posiadającym certyfikat 
upoważnionego przedsiębiorcy;

16. oczekuje, że wszystkie państwa członkowskie zadbają o to, by status upoważnionego 
przedsiębiorcy przyznany przez jedno państwo członkowskie był w pełni honorowany 
przez pozostałe państwa członkowskie;  

Rola służb celnych w zapewnianiu bezpieczeństwa produktów, ochrony interesów 
finansowych i praw własności intelektualnej

Bezpieczeństwo produktów

17. zachęca do ścisłej współpracy między administracją celną a organami nadzoru rynku w 
celu przechwytywania niebezpiecznych lub niespełniających określonych wymogów 
produktów na granicy, zanim zostaną one dopuszczone do swobodnego obrotu na 
terytorium UE;
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18. z zadowoleniem przyjmuje postęp, jaki poczyniono w zakresie opracowywania 
wytycznych w zakresie kontroli przywozu w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów i
wzywa Komisję do ich stałego uaktualniania, monitorowania procesu ich wdrażania i 
informowania Parlamentu Europejskiego o dalszych zmianach w tym zakresie; 

19. wzywa Komisję, aby rozważyła stworzenie publicznej bazy danych, do której państwa 
członkowskie mogłyby przekazywać informacje na temat niebezpiecznych towarów 
przechwyconych podczas kontroli celnej; 

Interesy finansowe 

20. jest zaniepokojony tym, że fakt, iż niektóre podmioty gospodarcze nie płacą nałożonych 
ceł lub nie deklarują rzeczywistej wartości towarów prowadzi do nieuczciwego czerpania 
przez nie korzyści względem uczciwych podmiotów gospodarczych; ostrzega, że taka 
sytuacja utrudnia uczciwą konkurencję i prowadzi do znacznych zakłóceń w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego;

21. podkreśla, że automatyczna odprawa celna i dopuszczenie do obrotu jest możliwe 
wyłącznie pod warunkiem, że towarzyszyć im będzie kontrola podmiotów zanim 
otrzymają one zezwolenie na stosowanie uproszczonych procedur i odpowiednie kontrole 
ex-post; wzywa do lepszego dokumentowania stosowania uproszczonych procedur, do 
stosowania większej liczby technik automatycznego przetwarzania danych i do 
rozsądnego wykorzystywania uproszczonych procedur; 

Prawa własności intelektualnej

22. z zadowoleniem przyjmuje ostatni wniosek Komisji dotyczący projektu rozporządzenia w 
sprawie egzekwowania przepisów prawa celnego w zakresie praw własności 
intelektualnej, gdyż głęboko wierzy, że służby celne mogą skutecznie przyczynić się do 
ochrony praw własności intelektualnej;

23. popiera działania podejmowane w ramach europejskiego obserwatorium zajmującego się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa i zachęca do pełnego wykorzystania jego potencjału; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ostatni wniosek Komisji dotyczący projektu 
rozporządzenia w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności 
intelektualnej;

Przejrzystość

24. zachęca Komisję do pełnego stosowania się do istoty porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w zakresie lepszej 
współpracy i przepływu informacji, zwłaszcza w kontekście posiedzeń Komisji z 
udziałem krajowych ekspertów;

25. popiera starania Komisji zmierzające do usprawnienia komunikacji między podmiotami 
gospodarczymi a państwami członkowskimi; proponuje jednak dalsze usprawnienia: w 
szczególności wzywa Komisję do opublikowania wszystkich stosownych informacji i 
całej dokumentacji na temat posiedzeń z udziałem krajowych ekspertów niezwłocznie po 
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ich udostępnieniu w celu zagwarantowania przedstawicielom handlowym i obywatelom, 
których dotyczą zmiany w zakresie ceł, bezpośredniego dostępu do przeglądu debat 
prowadzonych podczas wspomnianych posiedzeń; jest przekonany, że byłoby to z 
korzyścią zwłaszcza dla MŚP, zagwarantowałoby przejrzystość i przybliżyło opinii 
publicznej kwestie związane z cłami;

Współpraca

26. jest przekonany, że współpraca służb celnych i podmiotów gospodarczych jest niezwykle 
istotna oraz że każda ze stron powinna uznać i szanować potrzeby, realia i oczekiwania 
drugiej strony, a obie strony powinny połączyć swoją wiedzę, doświadczenie w 
odpowiadających im dziedzinach oraz różnorodne talenty w celu osiągnięcia optymalnych 
wyników i rezultatów;

27. sugeruje, że sektor handlu w UE powinien stworzyć konkretną organizację, która 
mówiłaby jednym głosem, wyrażałaby wspólne opinie i opracowywała wspólne 
stanowiska; 

28. uważa, że należy usprawnić odprawę celną poprzez jak najwcześniejsze zaangażowanie w 
ten proces wszystkich odpowiednich organów; w związku z tym zdecydowanie popiera 
skoordynowane zarządzanie granicami oraz zasadę „jednego okienka”;

29. podkreśla, że należy skutecznie stosować zasadę „jednego okienka”, dbając o to, by 
towary były kontrolowane tylko raz przez wszystkie właściwe organy;

30. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zbadały możliwości utworzenia europejskiej 
agencji celnej, która zajmowałaby się wyłącznie kwestiami celnymi, w celu poprawy 
funkcjonowania Unii Celnej; wzywa Komisję, aby zajęła się tą kwestią podczas 
rozpatrywania kontynuacji programu Cła 2013;

°
° °

31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Konkurencyjność gospodarcza Europy jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście 
rewitalizacji rynku wewnętrznego. Służby celne odgrywają istotną rolę w zakresie poprawy 
konkurencyjności i wywierania na nią wpływu, ponieważ uproszczenie przepisów prawa 
celnego i promowanie elektronicznej obsługi celnej pobudzają wzrost gospodarczy. Aby 
służby celne mogły odgrywać swoją rolę w sposób pełny, muszą być nowoczesne, gotowe do 
współpracy i do podejmowania działań oraz aktywne.

Jednocześnie służby celne odgrywają istotną rolę w zakresie skutecznego zapewniania 
bezpieczeństwa, ochrony praw własności intelektualnej, a także przyczyniania się do walki z 
oszustwami. 

Sprawozdawca jest głęboko przekonany, że współpraca w zakresie ceł między różnymi 
podmiotami i instytucjami (podmiotami gospodarczymi, organami celnymi, innymi 
organizacjami rządowymi, Komisją i Parlamentem Europejskim) jest konieczna w celu 
zagwarantowania, że organy celne spełniają swoją misję, którą opisano powyżej. 
Sprawozdawca zdecydowanie popiera przede wszystkim terminowy i przejrzysty przepływ 
informacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Zmodernizowane służby celne

Zmodernizowany kodeks celny przyjęto w 2008 r. celem wprowadzenia pewnych uproszczeń 
procedur celnych i harmonizacji unijnych przepisów celnych, co pomogłoby podmiotom 
gospodarczym w skuteczniejszym prowadzeniu działalności i stanowiłoby pomoc dla 
organów celnych, umożliwiając im skuteczniejsze wykonywanie powierzonej im pracy. 
Główne zmiany wprowadzone przez zmodernizowany kodeks celny to koncepcja 
elektronicznego systemu celnego, scentralizowanej odprawy celnej i „jednego okienka”.

Jednak zmodernizowany kodeks celny nie jest jeszcze stosowany, gdyż konieczne jest 
wcześniejsze przyjęcie i wejście w życie przepisów wykonawczych.  Jako ostateczny termin 
zastosowania zmodernizowanego kodeksu celnego przyjęto 24 czerwca 2013 r. Obecnie 
istnieją jednak wyraźne przesłanki wskazujące, że termin ten nie zostanie dotrzymany.
Głównym powodem tej sytuacji jest fakt, że wciąż nie opracowano ani nie wdrożono 
systemów informatycznych, które zagwarantowałyby funkcjonowanie zmodernizowanego 
kodeksu celnego w praktyce. Zdaniem sprawozdawcy niemożliwe wydaje się stosowanie 
zmodernizowanego kodeksu celnego bez wsparcia niezbędnych systemów informatycznych. 
Sprawozdawca podkreśla również, że dalsze zmiany w systemach informatycznych należy 
rozpatrywać zgodnie z istotą zmodernizowanego kodeksu celnego.

W związku z tym sprawozdawca uważa, że należy odroczyć zastosowanie zmodernizowanego 
kodeksu celnego, tym bardziej, że zdecydowana większość państw członkowskich i 
przedstawicieli handlowych popiera to rozwiązanie. Sprawozdawca jest przekonany, że 
należy zadbać o delikatną równowagę między koniecznością jak najszybszego zastosowania 
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zmodernizowanego kodeksu celnego a dostępnością rozwiązań informatycznych 
gwarantujących pełne zastosowanie kodeksu.  Jednym z rozwiązań mogłoby być wydłużenie 
terminu ze stopniowym stosowaniem niektórych postanowień zmodernizowanego kodeksu 
celnego tak szybko, jak to będzie możliwe. Zapewniłoby to podmiotom gospodarczym i 
organom celnym możliwość skorzystania z ulepszonych postanowień zmodernizowanego 
kodeksu celnego bez zbędnych opóźnień. 

Scentralizowana odprawa celna i harmonizacja

Sprawozdawca jest przekonany, że konieczne jest promowanie koncepcji scentralizowanej 
odprawy celnej, która umożliwia autoryzowanym przedsiębiorstwom handlowym 
elektroniczne deklarowanie towarów i dokonywanie opłat celnych w miejscu, w którym mają 
swoją siedzibę, niezależnie od państwa członkowskiego, z którego towary są przywożone lub 
do którego są one wywożone.

Sprawozdawca jest przekonany, że administracje celne wszystkich 27 państw członkowskich 
powinny pracować jak jeden organ, dbając o jednakowy poziom kontroli i jednakowe 
traktowanie przedsiębiorstw handlowych na terytorium całej UE.

Upoważniony przedsiębiorca

Status upoważnionego przedsiębiorcy gwarantuje zaufanym przedsiębiorstwom handlowym 
łatwiejszy dostęp do uproszczonych procedur i kontroli celnych. Sprawozdawca wyraża 
jednak zaniepokojenie brakiem konkretnych korzyści płynących z posiadania statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy. Ponadto istotne inwestycje czynione w celu uzyskania statusu 
upoważnionego przedsiębiorcy są poważnym czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorstwa 
handlowe, zwłaszcza MŚP, do ubiegania się o taki status.  

Zarządzanie ryzykiem

Sprawozdawca podkreśla, że konieczne jest wypracowanie odpowiedniej równowagi między 
kontrolą celną mającą zapewnić bezpieczeństwo a płynnym przepływem legalnych towarów. 
Dlatego też sprawozdawca podkreśla, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem: zadbanie o to, by 
przesyłki niskiego ryzyka były niezwłocznie dopuszczane do obrotu, a organy celne mogły 
poświęcić czas na bardziej skomplikowane przypadki obejmujące produkty wysokiego 
ryzyka, koncentrując na nich swoje wysiłki.
W tym kontekście sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że istnieją 
przesłanki wskazujące na to, iż Stany Zjednoczone będą odchodzić od praktyki prześwietlania 
wszystkich kontenerów wysyłanych do USA i wybiorą raczej metody oparte na ocenie 
ryzyka.

Kontrole celne a zapewnianie bezpieczeństwa

Przez długi czas administracje celne pełniły głównie rolę organów pobierających opłaty celne. 
Jednak po zniesieniu wewnętrznych granic w ramach UE rola ta straciła na znaczeniu i 
znajduje zastosowanie głównie na zewnętrznych granicach UE. Niemniej jednak podczas gdy 
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rola ta słabła, na znaczeniu stopniowo zyskiwała inna rola, jaką odgrywają organy celne, 
tj. dbanie o bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw. Jak pokazują ostatnie 
przypadki (np. ładunki wybuchowe ukryte we wkładach z tuszem w przesyłce z Jemenu 
(październik 2010 r.) czy zagrożenie brudną bombą w Genui (luty 2011 r.)) organy celne 
muszą pozostać czujne, gdyż istnieje nieustanne zagrożenie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo produktów

Sprawozdawca jest przekonany, że administracje celne mają najlepsze warunki do zadbania o 
to, by na terytorium UE trafiały jedynie bezpieczne produkty spełniające przepisy unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego i posiadające odpowiednią dokumentację oraz spełniające 
wymogi dotyczące oznakowania. Dlatego też sprawozdawca ufa, że w zapewnianiu 
bezpieczeństwa produktów służby celne mają do odegrania istotną rolę. Podkreślono to 
również w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przeglądu 
dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku.

Ochrona interesów finansowych UE

Ważne jest również, by chronić interesy finansowe UE i zapobiegać stratom w zakresie 
należności celnych.  Ponadto niedopłaty w zakresie należności celnych i zaniżanie wartości 
przywożonych towarów zakłócają funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Ochrona praw własności intelektualnej

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ostatni wniosek Komisji dotyczący projektu 
rozporządzenia w sprawie egzekwowania przepisów prawa celnego w zakresie praw 
własności intelektualnej oraz projektu rozporządzenia w sprawie powierzenia Urzędowi 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych 
z ochroną praw własności intelektualnej.

Współpraca

Sprawozdawca podkreśla potrzebę zapewnienia współpracy między organami celnymi, jak 
również między organami celnymi a przedsiębiorstwami handlowymi oraz między organami 
celnymi a innymi organami rządowymi i w związku z tym zdecydowanie popiera 
skoordynowane zarządzanie granicami, zasadę „jednego okienka” i scentralizowanej odprawy 
celnej. Sprawozdawca proponuje również utworzenie europejskiej agencji celnej, która 
zajmowałaby się kwestiami celnymi. 


