
 

Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 10 marca 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
System informacji celnej (CIS) – Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. 
w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i 
współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego i rolnego 
 

Rozporządzenie ma na celu umocnienie współpracy administracyjnej (wzajemnej pomocy) 
między władzami krajowymi oraz między władzami a Komisją Europejską odnośnie do 
stosowania unijnych przepisów prawa celnego i rolnego. 

System informacji celnej (CIS) pomaga w zapobieganiu naruszeniom przepisów prawa 
celnego i rolnego, ich dochodzeniu i ściganiu. CIS zwiększa skuteczność współpracy oraz 
zastosowanych procedur kontroli władz krajowych poprzez szybsze przekazywanie danych i 
informacji. System ten umożliwia również wymianę danych dotyczących towarów będących 
przedmiotem handlu między obszarami celnymi państw członkowskich i państw trzecich. Na 
mocy decyzji Rady organizacje międzynarodowe lub regionalne mogą uzyskać dostęp do CIS. 
Pod określonymi warunkami dane mogą zostać przekazane innym władzom krajowym, 
państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym lub regionalnym lub agencjom UE. 

Warunki, w jakich działa CIS określono w samym rozporządzeniu. Dane wprowadzone do CIS 
obejmują wyłącznie następujące kategorie: 

 towary; 

 środki transportu; 

 przedsiębiorstwa; 

 osoby; 

 tendencje w zakresie nadużyć finansowych; 

 dostępna wiedza specjalistyczna; 

 towary zatrzymane, zajęte lub skonfiskowane; 

 gotówkę zatrzymaną, zajętą lub skonfiskowaną. 

Wszystkie dane w CIS mają charakter poufny i mogą być powielane tylko z przyczyn 
technicznych, takich jak w przypadkach uzasadnionych wyszukiwaniem informacji. Za 
upoważnieniem organu, który wprowadził dane osobowe do systemu, mogą one być 
przesyłane do systemów zarządzania ryzykiem wykorzystywanych do kontroli celnych na 
szczeblu krajowym lub systemów analiz operacyjnych wykorzystywanych na szczeblu 
unijnym. 

Baza danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych (FIDE) stanowi szczególną część 
CIS. Centralizuje ona pliki dotyczące osób i przedsiębiorstw, które podejrzewa się o 
popełnienie przestępstwa lub które zostały uznane za winne popełnienia przestępstwa. 

 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31997R0515  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31997R0515


 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Inicjatywa UE: Płatności natychmiastowe 
 
Konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących płatności detalicznych na 
podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 
REGIONÓW w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych COM(2020) 592 
final. – I etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 7 kwietnia 
2021 r. 

 

W unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych z 2020 r. podkreślono potrzebę 
ogólnounijnego systemu płatności natychmiastowych. W ramach tej inicjatywy oceniona 
zostanie potrzeba wspierania inicjatyw na rzecz rynku ogólnoeuropejskiego, których podstawę 
stanowią płatności natychmiastowe. 

W ramach oceny skutków inicjatywy zbadane zostanie, czy: 

 potrzebne są nowe przepisy w tej dziedzinie, 

 właściwe byłyby środki o charakterze nieustawodawczym, 

 odpowiednie są inne warianty strategiczne. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/inicjatywa-ue-platnosci-natychmiastowe/ 
 

2. Prawa podatników UE – uproszczone procedury na rzecz lepszego przestrzegania 
przepisów prawa podatkowego (zalecenie) 

 
Konsultacje publiczne dotyczące przepisów mających na celu przestrzeganie prawa 
podatkowego: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PLAN 
DZIAŁANIA NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO I PROSTEGO OPODATKOWANIA 
WSPIERAJĄCEGO ODBUDOWĘ GOSPODARCZĄ COM/2020/312 final – II etap legislacyjny 
– Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie 
kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 2 czerwca 2021 r. 
 

W Planie działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego 
odbudowę gospodarczą Komisja zapowiedziała, że w 2021 r. opublikuje komunikat 
zawierający zestawienie istniejących praw podatników na mocy prawa UE wraz z zaleceniem 
dla państw członkowskich w celu poprawy sytuacji podatników oraz uproszczenia zobowiązań 
podatkowych.  

Aby zapewnić sprawiedliwe praktyki podatkowe w całej UE, Komisja zaleca, aby kraje UE 
uprościły obowiązki podatkowe i zapewniły przestrzeganie praw podatników. Celem inicjatywy 
jest poprawa przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz relacji między 
administracjami podatkowymi UE a podatnikami (zwłaszcza poprzez większą przejrzystość, 
ukierunkowanie na klienta i korzystanie z technologii cyfrowych). W tym celu Komisja wskaże 
i będzie promować dobre praktyki administracyjne, a także będzie lepiej koordynować krajowe 
przepisy dotyczące praw podatników. 

Niniejsze konsultacje publiczne mają na celu zgromadzenie informacji na temat problemów 
związanych z podatkami bezpośrednimi (głównie podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych), z którymi mierzą się obecnie obywatele korzystający ze swobód w zakresie 
działalności transgranicznej. Może tak być w przypadku, gdy przykładowo pracują lub kupują 
nieruchomości w państwach członkowskich UE innych niż ich kraj zamieszkania lub przenoszą 
się do tych państw. Konsultacje publiczne mają również na celu zgromadzenie informacji na 
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temat niektórych kwestii związanych z podatkami pośrednimi (VAT), które mają szczególnie 
wpływ na działalność MŚP. Wyniki zostaną uwzględnione w zaleceniu, które zaplanowano na 
trzeci kwartał 2021 r. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/prawa-podatnikow-ue-uproszczone-procedury-na-rzecz-
lepszego-przestrzegania-przepisow-prawa-podatkowego-zalecenie/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 

1. Horyzont Europa – nowy program ramowy badań i innowacji UE 
 
Szczegóły dotyczące udziału w programie zawarte są w publikacji UE: Participation in Horizon 
Europe: Keeping it simple : competitive, fair and transparent, easy to access 
 

Horyzont Europa (2021-2027) to nowy program w zakresie badań naukowych i innowacji, który 
zastąpi program Horyzont 2020. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. 2 lutego 2021 r. 
Komisja Europejska wraz z prezydencją portugalską dokonały symbolicznego otwarcia 
nowego programu. 

Na kwotę tę składa się m.in. 5,4 mld euro (w cenach bieżących) z instrumentu 
NextGenerationEU, przeznaczone na przyspieszenie odbudowy Unii i poprawienie jej 
odporności na przyszłe kryzysy, a także dodatkowe 4,5 mld euro (w cenach bieżących). 
Stanowi to wzrost o 30 proc. w stosunku do kończącego się programu Horyzont 2020 
(porównanie programu HEU z programem H2020 dla UE-27, w cenach stałych) i sprawia, że 
Horyzont Europa będzie najbardziej ambitnym programem w zakresie badań naukowych i 
innowacji w historii UE. 

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie 
najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe 
konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Będzie stymulować 
doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European 
Research Council – ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i 
wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi 
Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą 
najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa 
skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych 
przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/horyzont-europa-nowy-program-
ramowy-badan-i-innowacji-ue/  
 

2. Czysty gaz – perspektywy rozwoju energetyki wodorowej w UE (Biuletyn Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych) 

 

Wodór jest bezemisyjnym źródłem energii. Ma zastąpić gaz ziemny i pomóc w dekarbonizacji 
gospodarki UE. Rozwój branży wodorowej jest związany nie tylko z kwestiami klimatycznymi, 
ale też z polityką przemysłową – będzie wymagał wypracowania regulacji i inwestycji m.in. w 
moce produkcyjne i infrastrukturę. Stwarza to wyzwania dla polityki przemysłowej i 
zagranicznej Polski  

Mimo że gaz ziemny emituje podczas spalania mniej gazów cieplarnianych (GHG) niż węgiel, 
nie jest całkiem neutralny dla klimatu, a zastąpienie go energią pochodzącą z odnawialnych 
źródeł energii (OZE) jest w niektórych branżach (np. ciepłowniczej, hutniczej) bardzo trudne. 
Rozwiązaniem ma być wykorzystanie wodoru, który przy spalaniu nie emituje GHG. Ma on 
stopniowo zastępować gaz ziemny jako źródło energii m.in. w energetyce i przemyśle. 

https://pracodawcy.pl/prawa-podatnikow-ue-uproszczone-procedury-na-rzecz-lepszego-przestrzegania-przepisow-prawa-podatkowego-zalecenie/
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W przyjętej w lipcu br. strategii wodorowej KE zakłada produkcję do 1 mln ton wodoru z OZE 
do 2024 r. i do 10 mln ton w latach 2025–2030 – ma on wówczas stać się istotnym elementem 
systemu energetycznego (obecnie globalna produkcja to ok. 70 mln ton). Od 2030 r. wodór z 
OZE ma być wykorzystywany na szeroką skalę we wszystkich branżach trudnych do 
zdekarbonizowania. KE nadaje priorytet zielonemu wodorowi z energii wiatrowej i słonecznej. 
Zostawia jednak furtkę dla wykorzystania w krótkim i średnim okresie „niskoemisyjnego” (tj. 
niebieskiego) wodoru. Dyrektywa RED II z 2018 r. zakłada ponadto wprowadzenie przez 
państwa UE systemu gwarancji pochodzenia gazu ze źródeł odnawialnych (system taki istnieje 
dla energii elektrycznej). Wypracowanie spójnego systemu umożliwi sprawny obrót wodorem 
i jest jednym z istotnych wyzwań dla UE. 
 
Więcej informacji pod linkiem https://pracodawcy.pl/czysty-gaz-perspektywy-rozwoju-
energetyki-wodorowej-w-ue-biuletyn-polskiego-instytutu-spraw-miedzynarodowych/  
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji 
(Komisja Europejska), Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
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