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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Poziom skuteczności kontroli 
celnych przeprowadzanych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich jest obecnie niejednakowy. 
Wynika to zarówno z różnic 
geograficznych pomiędzy państwami 
członkowskimi, jak i z różnic w ich 
zdolnościach i zasobach. Zdolność państw 
członkowskich do reagowania na 
wyzwania wynikające ze stale 
zmieniających się globalnych modeli 
biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 
nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 
również od dostępności nowoczesnego 
i niezawodnego sprzętu do kontroli celnej. 
Udostępnienie jednakowego sprzętu do 
kontroli celnej jest zatem ważnym 
elementem w rozwiązywaniu problemów 
związanych z istniejącymi dysproporcjami. 
Poprawi ono możliwość uzyskania 
jednakowego poziomu skuteczności 
kontroli celnych przeprowadzanych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, co pozwoli na 
powstrzymanie przekierowywania 
przepływu towarów do najsłabszych 
punktów kontroli.

(2) Poziom skuteczności kontroli 
celnych przeprowadzanych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich jest obecnie niejednakowy. 
Wynika to zarówno z różnic 
geograficznych pomiędzy państwami 
członkowskimi, jak i z różnic w ich 
zdolnościach i zasobach. Zdolność państw 
członkowskich do reagowania na 
wyzwania wynikające ze stale 
zmieniających się globalnych modeli 
biznesowych i łańcuchów dostaw zależy 
nie tylko od czynnika ludzkiego, ale 
również od dostępności nowoczesnego i
niezawodnego sprzętu do kontroli celnej, 
który może zapewnić digitalizację kontroli 
i inspekcji. Udostępnienie jednakowego 
sprzętu do kontroli celnej jest zatem 
ważnym elementem w rozwiązywaniu 
problemów związanych z istniejącymi 
dysproporcjami. Poprawi ono możliwość 
uzyskania jednakowego poziomu 
skuteczności kontroli celnych 
przeprowadzanych w poszczególnych 
państwach członkowskich, co pozwoli na 
powstrzymanie przekierowywania 
przepływu towarów do najsłabszych 
punktów kontroli.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ponieważ organy celne państw 
członkowskich przejmują coraz więcej 
obowiązków, które dotyczą często 
dziedziny bezpieczeństwa i są 
wykonywane na granicach zewnętrznych, 
zapewnienie jednakowego poziomu 
przeprowadzania kontroli granicznej 
i kontroli celnej na granicach zewnętrznych 
powinno być realizowane poprzez 
udzielanie państwom członkowskim 
odpowiedniego wsparcia finansowego 
Unii. Równie ważne jest propagowanie 
współpracy międzyagencyjnej na granicach 
Unii w odniesieniu do kontroli towarów 
i kontroli osób między organami 
krajowymi w każdym państwie 
członkowskim, które są odpowiedzialne za 
kontrolę graniczną lub inne zadania 
wykonywane na granicy.

(7) Ponieważ organy celne państw 
członkowskich przejmują coraz więcej 
obowiązków, które dotyczą często 
dziedziny bezpieczeństwa i są 
wykonywane na granicach zewnętrznych, 
zapewnienie jednakowego poziomu 
przeprowadzania kontroli granicznej 
i kontroli celnej na granicach zewnętrznych 
powinno być realizowane poprzez 
udzielanie państwom członkowskim 
odpowiedniego wsparcia finansowego 
Unii. Równie ważne jest propagowanie 
współpracy międzyagencyjnej na granicach 
Unii w odniesieniu do kontroli towarów 
między organami krajowymi w każdym 
państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Celem tego instrumentu jest kontrola celna. W celu rozwiązania kwestii kontroli osób na 
granicach zaproponowano ogólniejszy instrument zintegrowanego zarządzania granicami. 
Zostaną w nim określone odpowiednie gwarancje dotyczące zakupu ze środków funduszu i 
stosowania sprzętu do kontroli granicznych. Nie należy łączyć w ten sposób celów obu 
instrumentów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
[2018/XXX]23 ustanawia program „Cła” na 
rzecz współpracy w dziedzinie ceł, by 
wspierać unię celną i organy celne. W celu 
zachowania spójności i horyzontalnej 
koordynacji działań w formie współpracy 
należy wdrożyć wszystkie te działania 
w ramach jednego aktu prawnego i jednego 
zbioru przepisów. W związku z tym 

(13) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
[2018/XXX]23 ustanawia program „Cła” na 
rzecz współpracy w dziedzinie ceł, by 
wspierać unię celną i organy celne. W celu 
zachowania spójności i horyzontalnej 
koordynacji działań w formie współpracy 
należy wdrożyć wszystkie te działania 
w ramach jednego aktu prawnego i jednego 
zbioru przepisów. W związku z tym 
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niniejszy instrument powinien wspierać 
jedynie zakup, konserwację i modernizację 
kwalifikującego się sprzętu do kontroli 
celnej, natomiast program na rzecz 
współpracy w dziedzinie ceł powinien 
wspierać powiązane z tym działania, takie 
jak współpraca dotycząca oceny potrzeb 
lub szkolenia na temat danego sprzętu

niniejszy instrument powinien wspierać 
jedynie zakup, konserwację i modernizację 
kwalifikującego się sprzętu do kontroli 
celnej, natomiast program na rzecz 
współpracy w dziedzinie ceł powinien 
wspierać powiązane z tym działania, takie 
jak współpraca dotycząca oceny potrzeb 
lub szkolenia na temat danego sprzętu i 
opracowywanie wspólnych procedur 
kontroli.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Większość sprzętu do kontroli 
celnej może być tak samo lub częściowo 
przydatna do kontroli przestrzegania 
innych przepisów, takich jak przepisy 
dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 
współpracy policyjnej. W związku z tym 
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami składa się z dwóch wzajemnie 
uzupełniających się instrumentów o dwóch 
różnych, ale wzajemnie powiązanych 
zakresach zakupu sprzętu. Z jednej strony 
w ramach instrumentu na rzecz zarządzania 
granicami i wiz ustanowionego 
rozporządzeniem [2018/XXX]25

wykluczony będzie zakup sprzętu, który 
może być stosowany zarówno do 
zarządzania granicami, jak i kontroli 
celnej. Z drugiej strony w ramach 
instrumentu wsparcia finansowego na 
rzecz sprzętu do kontroli celnej 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem wsparcie finansowe 
będzie udzielane na sprzęt, którego 
głównym celem jest kontrola celna, ale 
będzie istnieć możliwość jego 
wykorzystania do dodatkowych celów, 
takich jak kontrola granic 

(15) Większość sprzętu do kontroli 
celnej może być tak samo lub częściowo 
przydatna do kontroli przestrzegania 
innych przepisów, takich jak przepisy 
dotyczące zarządzania granicami, wiz lub 
współpracy policyjnej. W związku z tym 
Fundusz Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami składa się z dwóch wzajemnie 
uzupełniających się instrumentów 
o spójnych celach ogólnych, lecz różnych i 
odrębnych celach szczegółowych 
dotyczących zakupu sprzętu. Z jednej 
strony w ramach instrumentu na rzecz 
zarządzania granicami i wiz 
ustanowionego rozporządzeniem 
[2018/XXX]25 wykluczony będzie zakup 
sprzętu, który może być stosowany 
zarówno do zarządzania granicami, jak 
i kontroli celnej. Z drugiej strony w ramach 
instrumentu wsparcia finansowego na 
rzecz sprzętu do kontroli celnej 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem wsparcie finansowe 
będzie udzielane na sprzęt, którego 
głównym celem jest kontrola celna, ale 
będzie istnieć możliwość jego 
wykorzystania do dodatkowych celów, 
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i bezpieczeństwo. Taki podział zadań 
będzie sprzyjał współpracy 
międzyagencyjnej będącej komponentem 
europejskiego zintegrowanego zarządzania 
granicami, o której mowa w art. 4 lit. e) 
rozporządzenia (UE) 2016/162426, a tym 
samym umożliwi współpracę organów 
celnych i granicznych oraz maksymalizację 
wpływu budżetu Unii poprzez wspólne 
korzystanie ze sprzętu do kontroli i jego 
interoperacyjność.

takich jak kontrola granic oraz ochrona i
bezpieczeństwo. Taki podział zadań będzie 
sprzyjał współpracy międzyagencyjnej 
będącej komponentem europejskiego 
zintegrowanego zarządzania granicami, o 
której mowa w art. 4 lit. e) rozporządzenia 
(UE) 2016/162426, a tym samym umożliwi 
współpracę organów celnych i granicznych 
oraz maksymalizację wpływu budżetu Unii 
poprzez wspólne korzystanie ze sprzętu do 
kontroli i jego interoperacyjność.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej oraz zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 863/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 
i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 
z 16.9.2016, s. 1).

26 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej oraz zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/399 i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 863/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 
i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 
z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ponieważ instrument jest częścią 
Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami, jego ogólnym celem jest 
wspieranie unii celnej i organów celnych 
w chronieniu finansowych i gospodarczych 
interesów Unii i jej państw członkowskich, 
zagwarantowanie bezpieczeństwa 
i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 
Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 
handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 
legalnej działalności gospodarczej.

1. Ponieważ instrument jest częścią 
Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami, jego ogólnym celem jest 
wspieranie unii celnej i organów celnych w
chronieniu finansowych i gospodarczych 
interesów Unii i jej państw członkowskich, 
wspieranie współpracy międzyagencyjnej 
na granicach Unii w zakresie kontroli 
towarów i osób oraz ochrona Unii przed 
nieuczciwym i nielegalnym handlem przy 
jednoczesnym ułatwianiu legalnej 
działalności gospodarczej.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instrument przyczynia się do 
realizacji europejskiego zintegrowanego 
zarządzania granicami w drodze 
wspierania współpracy międzyagencyjnej, 
wspólnego korzystania przez agencje z 
nowego sprzętu nabytego za 
pośrednictwem instrumentu i wspierania 
interoperacyjności tego sprzętu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
można również pokrywać wydatki na 
przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 
audyt, ocenę i inne działania związane 
z zarządzaniem instrumentem oraz na 
ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej 
można ponadto pokrywać wydatki 
związane z badaniami, spotkaniami 
ekspertów, działaniami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi, o ile są one związane 
z celami instrumentu, jak również wydatki 
związane z sieciami informatycznymi 
w zakresie przetwarzania i wymiany 
informacji, w tym z narzędziami 
informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz 
z innego rodzaju pomocą techniczną 
i administracyjną niezbędną w związku 
z zarządzaniem instrumentem.

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 
można również pokrywać wydatki na 
przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 
audyt, ocenę i inne działania związane 
z zarządzaniem instrumentem oraz na 
ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej 
można ponadto pokrywać wydatki 
związane z badaniami, spotkaniami 
ekspertów, działaniami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi, o ile są one związane 
z celami szczegółowymi instrumentu
służącymi realizacji celu ogólnego, jak 
również wydatki związane z sieciami 
informatycznymi w zakresie przetwarzania 
i wymiany informacji, w tym 
z narzędziami informatycznymi dla 
przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju 
pomocą techniczną i administracyjną 
niezbędną w związku z zarządzaniem 
instrumentem.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli finansowane działanie dotyczy 
zakupu lub modernizacji sprzętu, Komisja 
ustanawia mechanizm koordynacji 
zapewniający wydajność 
i interoperacyjność całego sprzętu 
zakupionego przy pomocy wsparcia 
z programów i instrumentów unijnych.

3. Jeśli finansowane działanie dotyczy 
zakupu lub modernizacji sprzętu, Komisja 
ustanawia mechanizm koordynacji 
zapewniający wydajność i
interoperacyjność całego sprzętu 
zakupionego przy pomocy wsparcia z
programów i instrumentów unijnych, co 
powinno umożliwić konsultacje z 
odpowiednimi agencjami unijnymi, w 
szczególności Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej, oraz udział 
tych agencji. Mechanizm koordynacji 
obejmuje udział Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 
konsultacje z tą agencją w celu 
zmaksymalizowania unijnej wartości 
dodanej w dziedzinie zarządzania 
granicami.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprzęt do kontroli celnej 
finansowany w ramach niniejszego 
instrumentu może być wykorzystywany 
dodatkowo do celów innych niż kontrola 
celna, w tym do kontroli osób w celu 
wsparcia krajowych organów zarządzania 
granicami oraz do dochodzeń.

skreśla się

Uzasadnienie

Cel tego instrumentu zostałby znacznie rozszerzony, gdyby sprzęt do kontroli celnej stał się 
faktycznie sprzętem do kontroli granicznej. W tym celu zaproponowano ogólniejszy 
instrument dotyczący zintegrowanego zarządzania granicami. Zostaną w nim określone 
odpowiednie gwarancje dotyczące zakupu ze środków funduszu i stosowania sprzętu do 
kontroli granicznych. Nie należy łączyć w ten sposób celów obu instrumentów.



AD\1169623PL.docx 9/11 PE627.838v01-00

PL

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wyjątkowe okoliczności, o których 
mowa w ust. 2, mogą obejmować zakup 
nowego sprzętu do kontroli celnej i 
przekazanie go do rezerwy wyposażenia 
technicznego Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej. 
Dopuszczalność przekazania sprzętu do 
rezerwy wyposażenia technicznego jest 
ustalana zgodnie z art. 5 ust. 3.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z instrumentem, jego działaniami 
i rezultatami. Zasoby finansowe 
przydzielone na instrument przyczyniają 
się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z
instrumentem, jego działaniami i
rezultatami w celu zapewnienia 
przejrzystości. Zasoby finansowe 
przydzielone na instrument przyczyniają 
się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.
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