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WSKAZÓWKI

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

1. przyznaje, że system celny ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowej wymiany 
handlowej; docenia w tym względzie regulacyjną funkcję porozumienia WTO w sprawie 
ustalania wartości celnej, którego celem jest sprawiedliwy, jednolity i neutralny system 
oceny towarów na potrzeby ustalenia ceł i który zabrania stosowania arbitralnych lub 
fikcyjnych wartości celnych, które mogą stanowić przeszkodę dla otwartego 
i sprawiedliwego handlu; podkreśla także, że dobrze funkcjonujące stawki celne są 
kluczowe dla konkurencyjności handlowej Unii Europejskiej, jako że odgrywają 
wyjątkową rolę w zwalczaniu nielegalnego przywozu, wywozu i tranzytu towarów oraz 
produktów podrabianych, w ochronie praw własności intelektualnej i zapewnianiu 
bezpieczeństwa produktów;

2. wzywa Komisję do utrzymania w mocy art. 24 Wspólnotowego kodeksu celnego, aby 
pochodzenie towarów nadal było określane na podstawie miejsca, w którym odbyło się 
ich ostatnie znaczące i uzasadnione ekonomicznie przetworzenie; jednocześnie podkreśla, 
że Unia Europejska musi w przyszłości uznawać również wydawane przez właściwe 
organy państw trzecich certyfikaty eksportowe w zakresie niepreferencyjnego 
pochodzenia; podkreśla, że zmiany statusu quo obciążyłyby przedsiębiorstwa procedurami 
administracyjnymi i zakłóciłyby toczący się proces harmonizacji na szczeblu WTO;

3. uważa, że niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie środków służących modernizacji, 
takich jak uproszczenie przepisów celnych i zapewnienie interoperacyjnego celnego 
systemu informatycznego, co przyczyni się do ułatwienia praktyk handlowych, a także że 
konieczna jest poprawa koordynacji zapobiegania i ścigania przez policję celną na 
szczeblu europejskim; przypomina, że obowiązująca obecnie ustna deklaracja celna 
w przypadku towarów o wartości niższej niż 1 000 EUR stanowi znaczne uproszczenie 
dla wielu MŚP i powinna zostać utrzymana w mocy; wyraża życzenie, aby prowadzone 
obecnie prace nad zmodernizowanym kodeksem celnym potwierdziły kluczową rolę 
informatyzacji deklaracji celnych dla ułatwienia handlu;

4. pozytywnie ocenia uproszczony system kontroli celnej, który wprowadzono w 2009 r., 
oraz dostrzega jego znaczenie dla ułatwienia handlu międzynarodowego; z niepokojem 
zauważa stwierdzony przez Trybunał Obrachunkowy niewystarczający poziom kontroli 
i audytu tych uproszczonych procedur w państwach członkowskich; dlatego podkreśla 
znaczenie odpowiedniego wdrożenia takiego systemu kontroli i zachęca Komisję do 
ścisłego monitorowania tego procesu, by uniknąć strat dla budżetu UE, jak również 
naruszeń przepisów w zakresie polityki handlowej;

5. stwierdza, że w Unii obejmującej 27 państw członkowskich niezbędne jest ustanowienie 
wspólnego systemu obowiązkowych fizycznych kontroli towarów, mającego 
zastosowanie między wszystkimi przejściami granicznymi (w portach, na lotniskach bądź 
drogowymi) na obszarze jednolitego rynku Unii; nawołuje do zacieśnienia współpracy 
i wymiany najlepszych rozwiązań w zakresie pobierania podatku VAT od towarów 
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przywożonych, godzin otwarcia punktów kontroli celnej, opłat i kar za nieprzestrzeganie 
kodeksu celnego Unii, gdyż istniejące rozbieżności powodują zakłócenia w wymianie 
handlowej;

6. podkreśla, że niezbędna jest spójność w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii 
Europejskiej; ponownie wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy 
harmonizacji systemów kontroli celnej oraz kar; wzywa do utworzenia wspólnych dla 
państw członkowskich i Komisji platform operacyjnych, a także podkreśla konieczność 
zapewnienia celnikom i podmiotom gospodarczym odpowiednich szkoleń, aby 
zagwarantować jednolite stosowanie przepisów unijnych i lepszą ochronę konsumentów;

7. przypomina o znaczeniu zapewnienia równego traktowania upoważnionych podmiotów 
gospodarczych we wszystkich punktach wspólnotowego obszaru celnego w zakresie 
jednolitego przebiegu kontroli i wzajemnego uznawania;

8. wzywa Komisję, aby w nowym kodeksie celnym przewidziano bardziej rygorystyczne 
wymogi dotyczące świadczenia usług w zakresie przedstawicielstwa celnego Unii 
Europejskiej, przyczyniające się do podniesienia poziomu profesjonalizmu 
i odpowiedzialności takich pośredników i określające jasne normy dotyczące stosunków 
między spedytorami celnymi a agencjami spedycyjnymi i umożliwiające uczynienie tych 
spedytorów łącznikami dla importerów z małych i średnich przedsiębiorstw, które nie 
mają możliwości realizowania programów zgodności celnej podobnych do europejskiego 
programu na rzecz podmiotów gospodarczych.

9. wyraża zadowolenie z uruchomienia umowy o współpracy między Unią Europejską 
a Japonią w zakresie wzajemnego uznawania upoważnionych podmiotów gospodarczych; 
zachęca Komisję do negocjowania – przy pełnym poszanowaniu roli Parlamentu – tego 
typu umów z innymi ważnymi partnerami, a w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, 
Kanadą, Chinami i Rosją, a także do uwzględnienia tego elementu przy negocjowaniu 
dwustronnych umów handlowych; podkreśla, że zasadne jest zacieśnienie współpracy 
celnej z Rosją i krajami partnerstwa wschodniego i śródziemnomorskiego w celu 
ułatwienia międzynarodowej wymiany handlowej i zwalczania nadużyć i fałszerstw 
celnych.

10. wzywa Komisję do rozwijania planów współpracy i koordynacji wielostronnej w ramach 
Światowej Organizacji Celnej, będących w stanie określić wspólne normy i zasady 
służące poprawie bezpieczeństwa i skuteczności procedur celnych i granicznych, a także 
zmniejszeniu kosztów poprzez stosowanie wspólnych norm i wymianę dobrych praktyk;

11. uważa, że umowa w sprawie ułatwień w handlu w ramach rundy dauhańskiej przyniosłaby 
korzyści państwom członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO), a mianowicie 
dzięki zwiększeniu pewności prawnej i obniżeniu kosztów handlowych; zachęca tym 
samym Komisję do szybszego zawarcia takiej umowy z myślą o konferencji ministerialnej 
w grudniu br.;

12. podkreśla, że ważne jest dopilnowanie, aby uzasadnione kontrole celne przeprowadzane 
przez kraje trzecie nie były w pewnych okolicznościach wykorzystywane do faktycznego 
stwarzania nowych barier taryfowych w stosunku do towarów pochodzących z UE.
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