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Agencja Frontex została utworzona w 2004 r. i zaczęła funkcjonować w 2005 r. 

Zgodnie z wymogiem zawartym w programie haskim Komisja przyjęła w dniu 13 lutego 2008 
r. komunikat w sprawie oceny i przyszłego rozwoju agencji Frontex (COM(2008) 67 wersja 
ostateczna) (zwany dalej „komunikatem”).  

Niniejsza ocena skutków opiera się na ocenie skutków dołączonej do komunikatu z 2008 r., 
zewnętrznej ocenie zleconej przez Zarząd Fronteksu, zgodnie z wymogami art. 33 
rozporządzenia w sprawie Fronteksu, zaleceniach Zarządu wynikających z tej oceny oraz 
konkluzjach Rady Europejskiej.  

1. OPIS PROBLEMU 
Mimo że Frontex okazał się bardzo przydatny w zapewnianiu ram dla współpracy między 
państwami członkowskimi w sytuacji wzmożonej presji, współpraca operacyjna jest nadal 
nieefektywna i niewystarczająca, szczególnie z punktu widzenia solidarności operacyjnej. 
Ponadto Frontex nie wykorzystuje swojego potencjału w najlepszy możliwy sposób ze 
względu na niejasne lub niewystarczające przepisy prawne.  

Należy rozwiązać konkretne problemy dotyczące poszczególnych kwestii, w których Frontex 
nie był w stanie spełnić oczekiwań instytucji lub w których ramy prawne okazały się 
niewystarczające.  

Niewystarczające wyposażenie techniczne udostępniane przez państwa członkowskie 

Chociaż państwa członkowskie są gotowe wykazać znaczną ilość wyposażenia w CRATE, 
bardzo mała część tego wyposażenia jest udostępniana.  

Po drugie większość udostępnionych statków pochodzi od państwa przyjmującego, a nie od 
innych państw członkowskich.  

Po trzecie, jak wynika z szacunków dotyczących przyszłości i niezależnie od wszelkich 
ograniczeń budżetowych, trudno będzie sprostać zapotrzebowaniu przy takiej dostępności 
wyposażenia, jaka jest zapewniana obecnie. 

Niewystarczające zasoby ludzkie udostępniane do wspólnych działań przez państwa 
członkowskie; brak jednolitych norm 

Dokładne kompetencje Agencji związane z organizowaniem „wspólnych zespołów wsparcia 
Fronteksu” są niejasne, ponieważ nie zostały one określone w obowiązującej podstawie 
prawnej.  

Kolejny problem dotyczy faktu, że Agencja musi kierować do państw członkowskich doraźne 
wnioski o udostępnienie funkcjonariuszy straży granicznej w przypadku każdego 
pojedynczego działania.  

Nieefektywna koordynacja i działania następcze w odniesieniu do wspólnych działań 

Obecne rozporządzenie nie zawiera żadnych przepisów dotyczących przygotowywania, 
przeprowadzania i oceny działań Fronteksu.  

Niewystarczająca i nieefektywna współpraca z państwami trzecimi 

Agencja nie ma możliwości czynnego wspierania państw trzecich na podstawie swoich 
ustaleń roboczych.  

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych  
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Jak zauważono w ocenie, analiza ryzyka przeprowadzana przez Agencję mogłaby być 
znacznie wzbogacona, gdyby Agencja mogła gromadzić i przetwarzać niektóre rodzaje 
danych osobowych, co pozwoliłoby jej na lepsze wsparcie operacyjne państw członkowskich.  

Powroty 

Priorytetem w tym obszarze musi być dostosowanie podstawy prawnej do rzeczywistości: w 
podstawie prawnej mówi się wyłącznie o „wspieraniu” państw członkowskich przez Frontex, 
podczas gdy Agencja zaczęła także pełnić rolę organu „koordynującego”. 

Państwa członkowskie stanowczo apelują, aby Frontex zapewniał większe wsparcie w tym 
obszarze.  

Niewykorzystywanie wiedzy specjalistycznej Agencji do oceny wyników działań państw 
członkowskich w dziedzinie zarządzania granicami 

Po pierwsze w analizie ryzyka przeprowadzanej przez Agencję nadal mało uwagi poświęca 
się ocenie zdolności systemów zarządzania granicami państw członkowskich do zarządzania 
zagrożeniami.  

Po drugie Frontex nie ma uprawnień do oceny ani do reagowania w przypadku niedociągnięć 
w zakresie stosowania prawa UE, w tym w odniesieniu do praw podstawowych.  

Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności 
Wszystkie podwarianty przestrzegają poniższych zasad i granic obowiązującej podstawy 
prawnej oraz są zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności: 

• zarządzanie granicami stanowi kompetencje dzielone między UE i jej państwami 
członkowskimi; państwa członkowskie są odpowiedzialne za kontrolowanie swojej części 
zewnętrznej granicy strefy Schengen; 

• Frontex nie może narzucać żadnych działań na terytorium ani na granicy państwa 
członkowskiego bez zgody danego państwa członkowskiego; 

• każdy funkcjonariusz straży granicznej pełniący służbę w innym państwie członkowskim 
wykonuje polecenia organów tego państwa członkowskiego; 

• wszelkie decyzje o odmowie wjazdu osoby podejmują wyłącznie funkcjonariusze straży 
granicznej tego państwa członkowskiego, na którego terytorium dana osoba zamierza 
wjechać; wszelkie decyzje związane z powrotem osoby mogą być podejmowane wyłącznie 
przez organ krajowy państwa członkowskiego; Frontex nie może być jedynym 
zarejestrowanym właścicielem („państwem bandery”) wyposażenia, takiego jak statki lub 
statki powietrzne, ani nie może zapewniać pracowników (spośród własnego personelu) do 
obsługi takiego wyposażenia. 

2. CELE  

Ogólne cele [zob. art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2007/2004] 

Szczegółowe cele [zob. art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2007/2004] 

Cele operacyjne 

• zapewnienie dostępności wyposażenia technicznego dla wspólnych działań; 

• zapewnienie dostępności wykwalifikowanych funkcjonariuszy straży granicznej dla 
wspólnych działań; 

• zapewnienie efektywnej koordynacji, realizacji i oceny wspólnych działań; 
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• zapewnienie efektywnej współpracy między agencją Frontex i państwami trzecimi w 
zakresie zarządzania granicami; 

• udoskonalenie analizy ryzyka Fronteksu poprzez udostępnienie nowych źródeł danych; 

• zwiększenie skuteczności wspólnych działań dotyczących powrotów; 

• poprawa oceny wyników państw członkowskich w dziedzinie zarządzania granicami. 

3. OPIS PODWARIANTÓW I ANALIZA SKUTKÓW  
Każdy z poniższych elementów składowych odpowiada jednemu celowi operacyjnemu; co 
najmniej dwa podwarianty polityki ocenia się i zestawia ze sobą w odniesieniu do każdego 
elementu składowego: 

3.1 Przegląd obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z wyposażenia 
technicznego we wspólnych działaniach, w tym mechanizmów wnoszenia przez 
państwa członkowskie wkładu w postaci takiego wyposażenia 

Podwariant 1: Pula wyposażenia technicznego z obowiązkowym wkładem w postaci 
wyposażenia ze strony państw członkowskich  

Podwariant 2: Nabycie lub leasing wyposażenia przez Frontex  

Podwariant 3: Połączenie podwariantów 1 i 2 

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Opracowanie scenariusza wpływu kosztów na budżet Fronteksu jest praktycznie niemożliwe, 
ponieważ istnieje zbyt wiele niewiadomych, a także ze względu na fakt, że z przyczyn 
administracyjnych i operacyjnych konieczne będzie stopniowe zwiększanie dostępności 
wyposażenia. Według hipotetycznego scenariusza dodatkowe 3 statki patrolujące i 3 statki 
powietrzne oddane do dyspozycji państwom członkowskim oznaczałyby jednak dla łącznego 
rocznego budżetu Fronteksu koszt rzędu +/- 6 mln EUR.  

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Zwiększenie dostępności wyposażenia nie ma wpływu na prawa podstawowe. 

Porównanie podwariantów 

Preferowanym wariantem jest podwariant 3. Należy zatem ustanowić obowiązkowy 
mechanizm wkładu ze strony państw członkowskich, aby zagwarantować dostępność 
minimalnej ilości wyposażenia każdego roku. Mechanizm ten należy połączyć z możliwością 
nabywania lub leasingu wyposażenia przez Frontex.  

3.2 Mechanizmy służące poprawie dostępności funkcjonariuszy straży granicznej 
we wspólnych działaniach  

Podwariant 1: Utworzenie „wspólnych zespołów wsparcia Fronteksu” do uczestnictwa we 
wspólnych działaniach i projektach pilotażowych w oparciu o obowiązkowy mechanizm 
wkładu ze strony państw członkowskich udostępniających zaproszonych funkcjonariuszy, 
którzy stanowią pulę zasobów ludzkich, z której może korzystać Agencja.  

Podwariant 2: Obniżenie progu dla udostępnienia zespołów szybkiej interwencji na granicy. 
Tym samym obecne zespoły szybkiej interwencji na granicy mogłyby być wykorzystywane 
do wsparcia wspólnych działań.  
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Podwariant 3: Przewidzenie stopniowego tworzenia puli funkcjonariuszy straży granicznej 
oddelegowywanych przez państwa członkowskie do Fronteksu w charakterze półstałym na 
okres sześciu miesięcy.  

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Koszty jednostkowe pierwszych dwóch podwariantów nie różniłyby się od stanu obecnego.  

W odniesieniu do trzeciego podwariantu w 2009 r. wysokość dodatku dla eksperta krajowego 
oddelegowanego do Fronteksu wynosi 4127 EUR miesięcznie. Koszt związany z 
zaproszonymi funkcjonariuszami z państw członkowskich oddelegowanych do wspólnych 
działań wynosi średnio 180 EUR dziennie (+/- 3960 EUR miesięcznie). Powyższe dane 
wskazują, że różnica jest minimalna. 

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Zwiększenie dostępności funkcjonariuszy straży granicznej samo w sobie nie ma wpływu na 
prawa podstawowe. Ryzyko narażenia organu UE i jego personelu na sytuacje potencjalnego 
naruszenia praw podstawowych może jednak wzrosnąć.  

Porównanie podwariantów 

Drugi podwariant oznacza negatywny skutek w postaci pozbawienia UE prawdziwego 
mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Należy zatem odrzucić ten podwariant. 

Konieczne będzie połączenie podwariantu 1 z podwariantem 3: utworzenie puli zasobów 
ludzkich, składającej się z zaproszonych funkcjonariuszy z państw członkowskich 
oddelegowanych do poszczególnych działań, jak również zaproszonych funkcjonariuszy 
zatrudnionych przez Agencję w charakterze ekspertów krajowych na zasadach 
krótkoterminowych.  

3.3 Przegląd roli Agencji w przygotowywaniu, koordynowaniu i realizowaniu 
działań, w tym w odniesieniu do podziału zadań między Agencją a państwami 
członkowskimi 

Podwariant 1: Frontex jest jedynym organem kierującym realizacją wspólnych działań i 
sporządzającym plan operacyjny oraz ma wyłączne prawo inicjowania działań. 

Podwariant 2: Frontex współkieruje wraz z państwem przyjmującym realizacją wspólnych 
działań. Frontex odpowiada za sporządzenie planu operacyjnego, ale konieczna jest 
ostateczna zgoda państwa przyjmującego.  

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Zmiany te spowodują doprecyzowanie praktyk Agencji i właściwych organów państw 
członkowskich oraz ograniczenie rozbieżności istniejących obecnie w tych praktykach. Nie 
przewiduje się żadnych dodatkowych kosztów związanych z optymalizacją metod pracy. 

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Ryzyko narażenia organu UE i jego personelu na sytuacje potencjalnego naruszenia praw 
podstawowych byłoby większe ze względu na fakt, że Agencja byłaby bardziej zaangażowana 
w konkretne działania niż ma to miejsce obecnie, i z powodu możliwości współkierowania 
działaniami.  

W odniesieniu do podwariantu 1 prawny obowiązek przestrzegania praw podstawowych 
spoczywałby na Agencji w większym stopniu niż obecnie. W obecnej sytuacji ten obowiązek 
prawny spoczywa bowiem głównie na organach krajowych, które wdrażają prawo UE.  
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Skutki opisane powyżej zostałyby złagodzone w przypadku podwariantu 2 przy założeniu 
jasnych ram prawnych dla funkcjonariuszy straży granicznej oddelegowanych do Fronteksu 
na czas określony. 

Porównanie wariantów 

Preferowany podwariant zakłada powierzenie Agencji roli organu współkierującego na 
warunkach jasno określających, kto czym się zajmuje i kto za co odpowiada. Podwariant ten 
zapewnia szczegółowe przepisy dotyczące planu operacyjnego oraz oceny działań, w tym w 
odniesieniu do zgłaszania incydentów. 

3.4 Rozszerzenie mandatu agencji w ramach współpracy z państwami trzecimi w 
zakresie zarządzania granicami 

Podwariant 1: Umożliwienie agencji Frontex prowadzenia projektów pomocy technicznej w 
państwach trzecich przy wykorzystaniu własnego budżetu Agencji lub budżetu zewnętrznych 
programów finansowych UE.  

Podwariant 2: Umożliwienie agencji Frontex delegowania urzędników łącznikowych do 
państw trzecich.  

Podwariant 3: Upoważnienie agencji Frontex do przeprowadzania misji kontroli granic na 
granicach między państwami trzecimi.  

Czy wariant ma wpływ na państwa trzecie/partnerów zewnętrznych?  

Wszystkie podwarianty będą miały wpływ na relacje z państwami trzecimi. Ogólnie rzecz 
biorąc, najbardziej pozytywne skutki przyniesie zwiększenie potencjału UE w zakresie 
reagowania na wnioski o pomoc otrzymywane od tych państw trzecich w ramach ogólnego 
wzmocnienia współpracy między UE i państwami trzecimi w zakresie migracji.  

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Ponieważ liczba projektów powinna być ograniczona do krajów priorytetowych, można 
założyć, że Frontex będzie realizował 1-2 projekty rocznie przy budżecie w wysokości 
maksymalnie dwóch milionów euro na każdy projekt. Można przewidzieć stopniowe 
oddelegowywanie maksymalnie 5 urzędników łącznikowych, co oznaczałoby ograniczony 
wpływ na koszty. Koszty trzeciego podwariantu byłyby znaczące: dla porównania koszty 
misji EUBAM w latach 2005-2009 wyniosły około 44 mln EUR.  

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Nie należy oferować państwom trzecim pomocy technicznej w działaniach, które mogą 
prowadzić do przypadków naruszenia praw podstawowych.  

W przypadku drugiego podwariantu należy zwrócić uwagę na kwestię zapobiegania 
potencjalnemu profilowaniu etnicznemu przy gromadzeniu danych dotyczących przepływów 
migracyjnych.  

W przypadku trzeciego podwariantu ramy prawne są częściowo ustalane przez przedmiotowe 
państwa trzecie; działania te powinny się odbywać w ramach, które są w pełni zgodne z 
prawami podstawowymi. 

Porównanie podwariantów 

Preferowany wariant to bez wątpienia przeprowadzanie projektów pomocy technicznej i 
delegowanie własnych urzędników łącznikowych do państw trzecich.  
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Przejmowanie misji kontroli granic dotyczących granic między państwami trzecimi miałoby 
znaczny wpływ na koszty oraz budziłoby obawy w odniesieniu do przestrzegania praw 
podstawowych. Należy zatem odrzucić ten podwariant. 

3.5 Upoważnienie Agencji do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 
Podwariant 1: Umożliwienie Agencji przetwarzania, przechowywania, gromadzenia i 
przekazywania (w tym państwom trzecim) wszelkich danych osobowych zebranych w trakcie 
wspólnych działań Fronteksu oraz wykorzystywania tych danych do celów analizy ryzyka i 
koordynacji operacyjnej.  

Podwariant 2: Umożliwienie Agencji gromadzenia, przetwarzania i przechowywania 
danych osobowych do celów analizy ryzyka oraz umożliwienie przyczyniania się do 
bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE. 

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Szacuje się, że koszty obydwu wariantów nie są znaczące.  

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Występuje potencjalnie znaczny wpływ, który trzeba będzie złagodzić poprzez rygorystyczny 
system ochrony danych.  

Porównanie wariantów 

Podwariant 2 jest proporcjonalny i ma wyraźny pozytywny wpływ na osiągnięcie celu 
operacyjnego. Wpływ podwariantu 1 jest tylko nieznacznie większy od wpływu podwariantu 
2, budzi on natomiast duże wątpliwości odnośnie do proporcjonalności i konieczności. Należy 
zatem utrzymać podwariant 2. 

3.6 Zmiana mandatu Agencji w odniesieniu do działań dotyczących powrotów  
Podwariant 1: przewiduje przejęcie przez Frontex roli organu koordynującego wraz z 
głównym państwem członkowskim.  

Podwariant 2: Frontex przejmuje odpowiedzialność od głównego państwa członkowskiego 
oraz większą część zadań organizacyjnych w związku z całym wspólnym działaniem 
dotyczącym powrotów.  

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Powiązane koszty są już objęte budżetem Fronteksu. Nie można przewidzieć, czy w związku 
ze wzmocnieniem roli Fronteksu zwiększy się liczba działań, ponieważ warunki wstępne 
pozostaną bez zmian. 

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Brak wpływu, o ile opisane powyżej granice uprawnień przyznanych Agencji będą 
przestrzegane.  

Porównanie wariantów 

Drugi podwariant oznacza pewne dodatkowe pozytywne skutki, które są jednak głównie 
teoretyczne, biorąc pod uwagę znaczące skutki negatywne. Preferowany wariant to bez 
wątpienia przewidzenie koordynującej roli Agencji, ale nie przeniesienie całego ciężaru 
odpowiedzialności z głównego państwa członkowskiego na Agencję. 
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3.7 Upoważnienie Agencji do oceny wyników działań państw członkowskich w 
dziedzinie zarządzania granicami 

Podwariant 1: Upoważnienie Fronteksu do przeprowadzania kontroli w państwach 
członkowskich, oceny zdolności państw członkowskich do sprostania zagrożeniom i presji na 
granicach zewnętrznych, w szczególności ich zdolności pod względem struktur krajowych, 
wyposażenia i zasobów.  

Podwariant 2: Powierzenie Fronteksowi wyraźnej roli związanej z przestrzeganiem przez 
państwa członkowskie prawa UE podczas wspólnych działań, a tym samym powierzenie 
Fronteksowi funkcji obserwacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie. 

Czy powiązane koszty mogą być (lub stać się) częścią budżetu agencji FRONTEX i jak duże są 
to koszty? 

Z pierwszym podwariantem będą związane pewne koszty kadrowe, drugi podwariant nie 
będzie miał znaczącego wpływu na koszty. 

Jaki jest możliwy wpływ na prawa podstawowe? 

Brak bezpośredniego wpływu, pamiętając w odniesieniu do drugiego podwariantu, że 
obowiązki państw członkowskich w zakresie przestrzegania prawa UE mają charakter 
bezwzględny.  

Porównanie wariantów 

W przypadku drugiego podwariantu skutki negatywne wyraźnie przeważają nad skutkami 
pozytywnymi, natomiast przy założeniu, że dokładnie zdefiniowano konkretny cel, pierwszy 
podwariant ma wyraźnie pozytywny wpływ na realizację podstawowych celów Fronteksu, tj. 
koordynowanie działań i przeprowadzenie analizy ryzyka.  

4. PODSUMOWANIE WARIANTU PREFEROWANEGO 
Wariant preferowany będzie zatem polegał na dodaniu nowych przepisów w rozporządzeniu 
w sprawie Fronteksu, dotyczących: 

(1) zmienionego mechanizmu z obowiązkowym wkładem ze strony państw 
członkowskich w postaci wyposażenia w połączeniu ze stopniowym 
nabywaniem/leasingiem wyposażenia przez Frontex, na podstawie dalszych analiz 
potrzeb i kosztów; 

(2) zmienionego mechanizmu przewidującego obowiązkowy wkład ze strony państw 
członkowskich w postaci zasobów ludzkich w połączeniu z pulą funkcjonariuszy 
straży granicznej posiadających status ekspertów krajowych, oddelegowanych do 
Fronteksu przez państwa członkowskie w charakterze półstałym; 

(3) powierzenia Agencji roli organu współkierującego realizacją wspólnych działań ze 
szczegółowymi zasadami dotyczącymi planu operacyjnego, oceny i zgłaszania 
incydentów; 

(4) umożliwienia Fronteksowi finansowania i realizowania projektów pomocy technicznej 
w państwach trzecich oraz delegowania urzędników łącznikowych do państw trzecich; 

(5) udzielenia Fronteksowi ograniczonego upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych związanych z ułatwianiem nielegalnej imigracji; 

(6) powierzenia Fronteksowi roli organu koordynującego realizację wspólnych działań 
dotyczących powrotów; 
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(7) udzielenia Fronteksowi upoważnienia do analizowania zagrożeń i wymogów 
operacyjnych w państwach członkowskich. 

*** 




