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I.

WPROWADZENIE

1. Inicjatywa na rzecz mobilności wojskowej stanowi kluczowy czynnik umożliwiający szybkie
i sprawne przemieszczanie personelu wojskowego, materiałów wojskowych i sprzętu
wojskowego na potrzeby rutynowych działań oraz w czasie kryzysów i konfliktów, na terenie
UE i poza jej granicami. Ma ona również znaczenie w kontekście kryzysu związanego z
COVID-19, ponieważ przyczynia się do zwiększenia ogólnej gotowości i odporności Unii.
Może również przyczynić się do odbudowy gospodarczej po pandemii w sektorach
krytycznych UE, takich jak obronność i transport, w szczególności za pomocą inwestycji
publicznych.
2. Inicjatywę na rzecz mobilności wojskowej rozpoczęto się w dniu 10 listopada 2017 r.1
i rozwinięto w Planie działania UE na rzecz mobilności wojskowej (zwanym dalej „planem
działania”) z dnia 28 marca 2018 r2. Uwzględniono w niej trzy główne obszary –
infrastruktura transportowa, kwestie regulacyjne i proceduralne oraz inne zagadnienia
przekrojowe
–
w drodze
wspierania
cywilno-wojskowych
efektów
synergii
i wykorzystywania istniejącej polityki i instrumentów. Skupiono się w niej na wartości
dodanej Unii polegającej na umożliwieniu państwom członkowskim UE podejmowania
szybszych i bardziej skutecznych działań w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa
i obrony oraz w ramach działań krajowych i międzynarodowych.
3. Przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśliła, że UE musi utworzyć prawdziwą
Europejską Unię Obrony3. Plan działania przedstawiony przez wysokiego przedstawiciela
i Komisję jest jednym z jej możliwych elementów składowych. Służy również osiągnięciu
założonego poziomu ambicji w zakresie bezpieczeństwa i obrony, uzgodnionego na
posiedzeniu Rady w dniu 14 listopada 2016 r.4, w następstwie przedstawienia globalnej
strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w czerwcu
2016 r.5
4. Plan działania jest wdrażany przy zachowaniu spójności ze stałą współpracą strukturalną,
między innymi na poziomie projektów, a także jest zgodny z konkretnymi środkami
uzgodnionymi przez państwa członkowskie UE w dniu 25 czerwca 2018 r.6 Ponieważ jest to
„sztandarowy” element wspólnych działań UE-NATO, trwa owocna współpraca personelu
UE i NATO w zakresie mobilności wojskowej, która przynosi konkretne rezultaty i opiera się
na wcześniej osiągniętych wynikach, w szczególności na spójności między odpowiednimi
zestawami wymogów wojskowych będących podstawą działalności obu organizacji w tej
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dziedzinie. Współpraca ta odbywa się w ramach wdrażania wspólnych deklaracji z Warszawy
i Brukseli7, powiązanego wspólnego zestawu propozycji8 oraz wynikłego zorganizowanego
dialogu na temat mobilności wojskowej na szczeblu personelu. Zorganizowany dialog na
temat mobilności wojskowej przedstawiono bardziej szczegółowo w ostatnim, piątym
sprawozdaniu z postępów prac w zakresie współpracy UE-NATO9.
5. Wdrażanie planu działania nadal postępuje w dobrym tempie dzięki ścisłej i stałej współpracy
służb Komisji, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w tym Sztabu Wojskowego Unii
Europejskiej i Europejskiej Agencji Obrony, jak również dzięki pełnemu zaangażowaniu
państw członkowskich UE w ramach podejścia obejmującego całą administrację rządową,
przy jednoczesnym poszanowaniu ich suwerenności i procesów decyzyjnych.
6. W planie działania wzywa się wysokiego przedstawiciela i Komisję do przedstawiania
okresowych sprawozdań z postępów10. Pierwsze wspólne sprawozdanie z postępów we
wdrażaniu planu działania na rzecz mobilności wojskowej (zwane dalej „sprawozdaniem”)
przedstawiono w dniu 3 czerwca 2019 r.11 Stwierdzono w nim, że osiągnięto znaczne
i wymierne postępy we wszystkich obszarach i określono, że kolejne sprawozdanie
z postępów zostanie przedstawione do końca lata 2020 r. Rada przyjęła z zadowoleniem to
sprawozdanie oraz fakt, że w kluczowych obszarach osiągnięto spore postępy i konkretne
rezultaty12.
7. Niniejsze drugie sprawozdanie ma charakter dodatkowy i uzupełniający względem drugiego
rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Obrony dotyczącego mobilności wojskowej13,
przyjętego przez Radę Sterującą Agencji w dniu 25 maja 2020 r.

II.

WYMOGI WOJSKOWE W ZAKRESIE MOBILNOŚCI WOJSKOWEJ W
UE I POZA JEJ GRANICAMI
A. Aktualizacja wymogów wojskowych
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8. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zwrócił się w dniu 8 maja 2019 r. do Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych/Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej o przedstawienie
aktualizacji parametrów infrastruktury transportowej oraz danych geograficznych
dotyczących wymogów wojskowych w zakresie mobilności wojskowej w UE i poza jej
granicami14 (zwane dalej „wymogami wojskowymi”). W dniu 15 lipca 2019 r. Rada
zatwierdziła zaktualizowane wymogi wojskowe w brzmieniu przygotowanym przez Sztab
Wojskowy Unii Europejskiej w ścisłej współpracy ze służbami Komisji, Europejską Agencją
Obrony oraz państwami członkowskimi UE. Aktualizacja danych geograficznych dała
państwom członkowskim UE możliwość dokonania przeglądu i skorygowania informacji
dotyczących określonych części wojskowej sieci transportowej (np. brakujących połączeń
i elementów transgranicznych), a także dalszego zbadania wymogów technicznych zgodnie
z podejściem obejmującym całą administrację rządową, uwzględniającym odpowiednie
właściwe organy krajowe spoza ministerstw obrony. Zasadniczo w pracach wykorzystywano
informacje od NATO i realizowano je w koordynacji z NATO, w razie potrzeby na szczeblu
personelu15.
9. Dzięki aktualizacji wymogów wojskowych stworzono solidną podstawę kolejnych etapów
wdrażania planu działania w obszarze infrastruktury, w szczególności do celów aktualizacji
analizy luk oraz wymogów w zakresie podwójnego zastosowania dotyczących finansowania
infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania w ramach instrumentu „Łącząc
Europę” na lata 2021–2027 (zob. pkt 14–20 poniżej).

III.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

10. Ponieważ wojsko musi korzystać z cywilnej infrastruktury transportowej, aby móc się
przemieszczać, zasadniczym filarem planu działania jest zwiększenie efektów synergii
między transeuropejską siecią transportową a potrzebami wojskowymi.

A. Finansowanie infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania
11. Wiosną 2019 r. współprawodawcy osiągnęli porozumienie i zatwierdzili proponowaną treść
rozporządzenia dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–2027, która obejmuje
niezbędne przepisy w zakresie finansowania projektów dotyczących infrastruktury
transportowej podwójnego zastosowania (zarówno modernizacji istniejącej, jak i budowy
nowej infrastruktury)16. Alokacje finansowe dla instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–
2027 pozostawiono do ostatecznego uzgodnienia w ramach negocjacji dotyczących
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.
12. W dniu 21 lipca 2020 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie nowego
długoterminowego budżetu UE. Przeznaczono w nim 1,5 mld EUR (1,69 mld EUR w cenach
bieżących) na mobilność wojskową w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–
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202717. We wrześniu 2020 r. porozumienie oczekuje na zatwierdzenie przez Parlament
Europejski.
Aktualizacja wymogów wojskowych
13. We wstępnej analizie luk między wymogami wojskowymi a wymogami dotyczącymi
transeuropejskiej sieci transportowej wskazano luki w cywilnych i wojskowych zestawach
wymogów dotyczących infrastruktury, jak również brakujące połączenia w wojskowej sieci
transportowej18. Wnioski wynikające ze wstępnej analizy luk doprowadziły do podjęcia
decyzji o aktualizacji wymogów wojskowych. Zaktualizowany dokument dotyczący
wymogów wojskowych, zatwierdzony przez Radę w dniu 15 lipca 2019 r.19, zawiera zmiany
ogólnych wymogów dotyczących infrastruktury oraz strategicznych danych geograficznych
(zob. pkt 8–9 powyżej).
Zaktualizowana analiza luk
14. W następstwie aktualizacji wymogów wojskowych oraz w związku z wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 31 stycznia 2020 r., służby Komisji i ESDZ
przedłożyły Radzie w dniu 17 lipca 2020 r. zaktualizowaną analizę luk między wymogami
wojskowymi a wymogami dotyczącymi transeuropejskiej sieci transportowej20.
15. W zaktualizowanej analizie luk stwierdzono, że aktualizacja wymogów wojskowych
przyniosła pozytywne skutki dla mobilności wojskowej w UE i poza jej granicami. Po
pierwsze, istnieje obecnie mniej luk między cywilnymi i wojskowymi zestawami wymogów
dotyczących infrastruktury technicznej, a tam, gdzie luki nadal istnieją, w niektórych
przypadkach są mniejsze. W związku z tym obecnie konieczna jest mniejsza liczba środków
łagodzących dotyczących przemieszczeń wojskowych. Po drugie, zwiększyła się całkowita
długość wojskowej sieci transportowej i liczba jej węzłów. Niektóre z tych rozszerzeń
wojskowej sieci transportowej przyczyniły się do zmniejszenia liczby brakujących połączeń
transgranicznych. Chociaż poziom pokrycia między wojskową siecią transportową
a transeuropejską siecią transportową zmniejszył się nieznacznie z 94 % do 93 %, nadal jest
on bardzo wysoki.
16. Ponadto ze względu na zwiększenie wojskowej sieci transportowej ogółem większa liczba
projektów dotyczących infrastruktury transportowej mogłaby się obecnie kwalifikować do
finansowania w ramach przyszłych zaproszeń do składania wniosków dotyczących
instrumentu „Łącząc Europę” w zakresie mobilności wojskowej.
Wymogi dotyczące podwójnego zastosowania
17. W zatwierdzonym przez współprawodawców tekście rozporządzenia dotyczącego
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 przewiduje się, że Komisja przyjmie
rozporządzenie wykonawcze określające wymogi dotyczące infrastruktury mające
zastosowanie do działań infrastrukturalnych podwójnego zastosowania. Mimo że
17
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rozporządzenie dotyczące instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 nie zostało
jeszcze przyjęte, służby Komisji rozpoczęły proces opracowywania rozporządzenia
wykonawczego w sprawie wymogów dotyczących infrastruktury podwójnego zastosowania,
aby umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie finansowania projektów, począwszy od 2021 r.
18. Od połowy kwietnia do końca lata 2019 r. służby Komisji konsultowały się z odpowiednimi
stowarzyszeniami wszystkich rodzajów transportu w celu określenia górnych granic
wymogów infrastrukturalnych, które byłyby przydatne do celów cywilnych. Po otrzymaniu
uwag od stowarzyszeń transportowych służby Komisji, w ścisłej współpracy z Europejską
Służbą Działań Zewnętrznych, w tym ze Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej, oraz
w porozumieniu z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Europejską
Agencją Obrony, a także z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, przygotowały
pierwszy projekt wymogów dotyczących podwójnego zastosowania. Opierał się on na
parametrach dotyczących infrastruktury określonych w wymogach wojskowych
pokrywających się z informacjami uzyskanymi od stowarzyszeń transportowych.
19. Projekt wymogów dotyczących podwójnego zastosowania dodatkowo ulepszono podczas
trzech spotkań, w których uczestniczyli członkowie Komitetu Transeuropejskiej Sieci
Transportowej oraz eksperci z ministerstw obrony państw członkowskich UE, a które odbyły
się w okresie od września 2019 r. do stycznia 2020 r. Na ostatnim spotkaniu powstał projekt,
który państwa członkowskie UE uzgodniły nieformalnie. W dniu 17 lipca 2020 r. służby
Komisji przesłały projekt rozporządzenia wykonawczego do państw członkowskich UE
w celu uzyskania uwag, aby móc przyjąć go zaraz po wejściu w życie instrumentu „Łącząc
Europę” na lata 2021–2027.
20. Wymogi dotyczące podwójnego zastosowania staną się punktem odniesienia w zakresie
przyszłego planowania infrastruktury dla państw członkowskich UE, które chcą skorzystać
z efektów synergii między mobilnością cywilną i wojskową.
Rezerwa projektów w dziedzinie podwójnego zastosowania
21. Służby Komisji wezwały państwa członkowskie UE do określenia swoich priorytetowych
projektów w dziedzinie podwójnego zastosowania oraz do przedstawienia ich w pierwszej
połowie 2020 r., tak aby służby Komisji mogły, w ścisłej współpracy z Europejską Służbą
Działań Zewnętrznych, w tym ze Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej, przygotować
rezerwę projektów odpowiadających potrzebom w dziedzinie podwójnego zastosowania na
szczeblu europejskim.
22. Chociaż w 2019 r. osiągnięto bardzo dobre tempo, co obejmowało nieformalne sfinalizowanie
wymogów dotyczących podwójnego zastosowania w styczniu 2020 r., to proces
przygotowania rezerwy projektów uległ spowolnieniu w 2020 r. po wybuchu epidemii
COVID-19. Niemniej jednak prace są w toku, tak aby zapewnić sfinalizowanie rezerwy
projektów przez służby Komisji zgodnie z planem do końca 2020 r. Do tej pory odbyło się
kilka spotkań, a wczesne tendencje wskazują na duże zainteresowanie ze strony państw
członkowskich UE.
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23. Jak wspomniano powyżej, Rada Europejska uzgodniła budżet finansowania infrastruktury
transportowej podwójnego zastosowania wynoszący 1,69 mld EUR21. Biorąc pod uwagę duże
zainteresowanie państw członkowskich i ich gotowość do inwestowania, budżet ten pomoże
pobudzić gospodarkę, przyczyniając się w ten sposób również do odbudowy po kryzysie
związanym z COVID-19, w szczególności jeżeli finansowanie projektów będzie można
skoncentrować na wstępie.

B. Rewizja
rozporządzenia
transportowej22

w sprawie

transeuropejskiej

sieci

24. Służby Komisji pracują nad zakończeniem procesu przeglądu rozporządzenia w sprawie
transeuropejskiej sieci transportowej do listopada 2020 r. Jak wskazano w planie działania23,
ocenią one potrzebę włączenia pewnych wymogów dotyczących podwójnego zastosowania
do zmienianego rozporządzenia, jak również dodania pewnej części wojskowej sieci
transportowej do transeuropejskiej sieci transportowej w przypadku gdy obserwuje się
znaczne przepływy ludności cywilnej.

C. System informacyjny TENtec
25. Po zatwierdzeniu przez Radę wstępnej wersji wymogów wojskowych w listopadzie 2018 r.
służby Komisji nałożyły dane dotyczące wojskowej sieci transportowej na interaktywną
przeglądarkę map TENtec24, umożliwiając tym samym wygodne zobrazowanie wojskowej
sieci transportowej UE. Po aktualizacji wymogów wojskowych w lipcu 2019 r. służby
Komisji zaktualizowały również interaktywną przeglądarkę wojskowej sieci transportowej.
Służby Komisji dokonały kolejnej aktualizacji tej przeglądarki po opuszczeniu UE przez
Zjednoczone Królestwo w styczniu 2020 r. Służby Komisji stale pracują nad jej dalszym
usprawnieniem.
26. Przeglądarka TENtec spotkała się z pozytywną oceną i pozostaje najważniejszym narzędziem
umożliwiającym pracownikom instytucji UE i przedstawicielom państw członkowskich UE
dostęp do wojskowej sieci transportowej UE i jej analizę.
27. Wreszcie jeżeli chodzi o możliwość połączenia wojskowych i cywilnych baz danych, o czym
mowa w planie działania, konsultacje z odpowiednimi stronami mają się rozpocząć w drugiej
połowie 2020 r.

IV.

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

28. Dalsza harmonizacja w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych na szczeblu UE
byłaby korzystna dla sektora wojskowego. W 2019 r. Europejska Agencja Obrony
przedstawiła wyniki badania poświęconego obowiązującym zasadom i przepisom mającym
zastosowanie do transportu materiałów niebezpiecznych w sektorze wojskowym, w którym
zbadano krajowe ramy prawne, skupiając się na przeszkodach i ograniczeniach w przewozie
21

Zob. przypis 17 powyżej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję
nr 661/2010/UE, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1.
23
Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący Planu działania na rzecz mobilności
wojskowej {JOIN(2018) 05 final, s. 5}.
24
Interaktywna przeglądarka jest udostępniana z zachowaniem zasady ograniczonego dostępu po przesłaniu
wiadomości na adres move-tentec@ec.europa.eu
22
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towarów niebezpiecznych. Podczas gdy na szczeblu krajowym uwzględnia się odpowiednie
wnioski, postanowiono odnieść się do wyników badania w ramach trwającego programu
Europejskiej Agencji Obrony na rzecz optymalizacji europejskich procedur udzielania
zezwoleń na ruch transgraniczny (ang. „Optimising Cross-Border Movement Permission
procedures in Europe”).
29. Służby Komisji i Europejska Agencja Obrony stworzyły platformę służącą do wymiany
wiedzy między ekspertami cywilnymi i wojskowymi w zakresie transportu towarów
niebezpiecznych. Wymiana taka odbywała się za pomocą spotkań wspomnianych
społeczności oraz kontaktów na szczeblu personelu. Eksperci kontynuują ścisłą współpracę,
w szczególności w zakresie uzgodnień technicznych w dziedzinie transportu naziemnego
i lotniczego, które są obecnie przedmiotem dyskusji w ramach programu w zakresie
zezwolenia na ruch transgraniczny. Ponadto w lutym 2020 r. zorganizowano specjalne
warsztaty na temat transportu towarów niebezpiecznych, aby pomóc w osiągnięciu wspólnego
zrozumienia wśród wszystkich członków uczestniczących w programie na rzecz
optymalizacji europejskich procedur udzielania zezwoleń na ruch transgraniczny.
30. Służby Komisji nadal wspierają Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (w szczególności
Sztab Wojskowy Unii Europejskiej) i Europejską Agencję Obrony w określaniu spójnych
dobrowolnych praktyk na szczeblu państw członkowskich, opartych na przepisach cywilnych
mających zastosowanie do transportu towarów niebezpiecznych. W tym względzie instytucje
i organy UE nadal badały, w ramach zorganizowanego dialogu UE-NATO na temat
mobilności wojskowej, możliwość wskazania porozumienia standaryzacyjnego NATO
AMovP6 jako referencyjnego zbioru zasad dotyczących wojskowego transportu towarów
niebezpiecznych, aby wykorzystać fakt zniesienia klauzuli tajności tego porozumienia
w 2019 r.
31. Z prac przeprowadzonych przez Europejską Agencję Obrony w ramach porozumienia
technicznego w sprawie zezwoleń na ruch transgraniczny (CBMP TA) dotyczącego ruchu
naziemnego wyraźnie wynika, że wzmożona współpraca i wzajemne zaufanie między
państwami członkowskimi UE w sektorze wojskowym pomogłyby w działaniach na rzecz
rozwiązania problemu stosowania rozbieżnych podejść krajowych. Środek łączący
stosowanie przepisów cywilnych jako podejście domyślne oraz, w razie potrzeby,
uzupełnienie ich przepisami porozumienia standaryzacyjnego NATO AMovP6, powinien
zasadniczo wystarczać do umożliwienia szybkiego i płynnego międzynarodowego transportu
towarów niebezpiecznych do celów wojskowych na terytorium UE.
32. W kontekście oceny wykonalności i potrzeby podjęcia dalszych działań na szczeblu UE
służby Komisji przeanalizowały kilka opcji w celu ustanowienia ram odniesienia dla
przepisów, które mają być stosowane w odniesieniu do wojskowego transportu towarów
niebezpiecznych. Podstawę prawną dla wszelkich dalszych działań należy określić w ścisłym
porozumieniu między służbami Komisji a Europejską Służbą Działań Zewnętrznych przy
udziale Europejskiej Agencji Obrony.

V.

CŁA I PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ
A. Cła

33. Szczegółowe działania określone w planie działania, mające na celu usprawnienie
i uproszczenie formalności celnych dotyczących transgranicznych przemieszczeń
wojskowych przy jednoczesnym zapewnieniu efektów synergii z działaniami NATO,
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obejmują przede wszystkim zmiany w dwóch rozporządzeniach Komisji25 związane
z prawem celnym Unii.
34. W dniu 3 kwietnia 2020 r. Komisja przyjęła zmianę do rozporządzenia delegowanego (UE)
2015/2446, która weszła w życie w dniu 16 lipca 2020 r.26 W ramach tej zmiany
zdefiniowano pojęcie towarów przemieszczanych lub wykorzystywanych w kontekście
działań wojskowych i ustanowiono formularz UE 302 jako dokument celny, który ma być
stosowany przez państwa członkowskie UE, m.in. w kontekście działań wojskowych
związanych ze wspólną unijną polityką bezpieczeństwa i obrony. Dzięki tej zmianie możliwe
jest stosowanie formularza UE 302, obok istniejącego formularza NATO 302, jako zgłoszenia
celnego dla różnego rodzaju przemieszczeń transgranicznych.
35. Wzór formularza UE 302 został opracowany wspólnie z państwami członkowskimi UE
w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony dotyczącego ceł. Po osiągnięciu
porozumienia przez Radę Sterującą w sierpniu 2019 r. Agencja przekazała Komisji wzór
formularza UE 302 we wrześniu 2019 r. w celu włączenia go do przeglądu unijnych
przepisów celnych.
36. Równolegle z pracami nad rozporządzeniem delegowanym Komisja przyjęła w dniu 29
czerwca 2020 r. zmianę do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, która weszła
w życie w dniu 20 lipca 2020 r.27 Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym obejmują
w szczególności przepisy proceduralne dotyczące korzystania z formularzy UE i NATO 302.
37. Wyżej wymienione zmiany, które mają być skutecznie stosowane po lecie 2020 r., przyczynią
się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów określonych w planie działania w zakresie
uproszczenia i usprawnienia powiązanych procesów celnych w całej UE oraz zapewnienia
jednolitego traktowania transgranicznych przemieszczeń wojskowych przez służby celne we
wszystkich państwach członkowskich UE. W celu dalszego zapewnienia jednolitego
traktowania służby Komisji przygotowują szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania
formularza UE 302 dla użytkowników wojskowych i służb celnych. W tym celu będą one
kontynuować prace nad wytycznymi sporządzonymi przez Europejską Agencję Obrony,
a także będą konsultować się z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Pierwsza wersja
tych wytycznych ma być dostępna do końca 2020 r.
38. Formularz UE 302 został opracowany z zachowaniem pełnej przejrzystości i w ramach
dialogu z NATO. Pełne dostosowanie wzoru formularza UE 302 do wzoru formularza NATO
302 wymagałoby dostosowania ze strony NATO. Aby uprościć proces celny, preferowanym
efektem końcowym dla użytkowników wojskowych pozostaje fakt, że UE i NATO
stosowałyby identyczne wzory formularza 302, przy czym obie strony zachowałyby swoje
odrębne podstawy prawne.
25

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących
niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1; rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks
celny, Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558.
26
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające i sprostowujące
rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 oraz zmieniające
rozporządzenie delegowane (UE) 2016/341 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające
unijny kodeks celny, Dz.U. L 203 z 26.6.2020, s. 1.
27
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/893 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego
unijny kodeks celny, Dz.U. L 206 z 30.6.2020, s. 8.
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39. Jeżeli chodzi o ewentualne wykorzystanie formularza UE 302 w formacie cyfrowym,
Europejska Agencja Obrony opracowała, wraz z wnoszącymi wkład państwami
członkowskimi, porozumienie. Pierwszym krokiem jest ocena potrzeby cyfryzacji formularza
302 oraz potencjalnych zagrożeń i korzyści wynikających z takiego działania. W zależności
od wyniku tej oceny oczekuje się, że badanie mające na celu określenie specyfikacji
technicznych odpowiedniego wojskowego systemu celnego ustanowi ramy dla przyszłych
etapów cyfryzacji. Przewiduje się, że podpisanie porozumienia nastąpi do końca 2020 r.

B. Podatek od wartości dodanej
40. Innym ważnym zadaniem zrealizowanym od czasu zeszłorocznego sprawozdania jest
przyjęcie w dniu 16 grudnia 2019 r. dyrektywy Rady (UE) 2019/223528. Dyrektywa ta
zapewnia równe traktowanie działań obronnych w ramach NATO oraz w ramach UE
z perspektywy fiskalnej, przez zwolnienie dostaw dla sił zbrojnych z podatku od wartości
dodanej i akcyzy, w przypadku gdy siły te są rozmieszczane poza granicami wysyłającego
państwa członkowskiego i biorą udział w działaniach obronnych w ramach wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony. Takie zwolnienie istnieje już w odniesieniu do dostaw dla sił
zbrojnych uczestniczących w działaniach obronnych NATO prowadzonych poza granicami
państwa, z którego pochodzą dostawy. Dzięki ujednoliceniu podejścia do opodatkowania
pośredniego w obu rodzajach działań obronnych zmiana ta potwierdza rosnące znaczenie
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz mobilności wojskowej.
41. Państwa członkowskie UE muszą przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, tak aby środki te mogły być stosowane od
dnia 1 lipca 2022 r.

VI.

ZEZWOLENIE NA RUCH TRANSGRANICZNY

42. Działania w tym obszarze były dopracowywane w Europejskiej Agencji Obrony w ramach
programu na rzecz optymalizacji europejskich procedur udzielania zezwoleń na ruch
transgraniczny, do którego przystąpiło 25 uczestniczących państw członkowskich, a także
Norwegia, na mocy porozumienia administracyjnego z Europejską Agencją Obrony. Program
na rzecz optymalizacji europejskich procedur udzielania zezwoleń na ruch transgraniczny ma
służyć jako program parasolowy w celu opracowania dwóch porozumień technicznych,
jednego dotyczącego transportu naziemnego i drugiego dotyczącego transportu lotniczego.
Realizacja programu przebiega bardzo sprawnie dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich
zainteresowanych stron w licznych grupach roboczych ad hoc wspieranych przez służby
Komisji i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, w tym Sztab Wojskowy Unii
Europejskiej. Wnoszące wkład państwa członkowskie opracowały już pierwszy projekt obu
porozumień technicznych, który będzie dalej rozwijany przez ekspertów ze wszystkich
wnoszących wkład państw członkowskich celem zniesienia obowiązujących ograniczeń
w przepisach krajowych. Utrzymanie silnego zaangażowania państw członkowskich UE
w osiągnięcie celu programu ma zasadnicze znaczenie dla ustanowienia zharmonizowanego
procesu zatwierdzania przemieszczania w Europie.

28

Dyrektywa Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad
dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii, ST/14126/2019/INIT,
Dz.U. L 336 z 30.12.2019, s. 10.
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43. Program na rzecz optymalizacji europejskich procedur udzielania zezwoleń na ruch
transgraniczny opiera się również na istniejących już projektach i działaniach Europejskiej
Agencji Obrony. Jednym z tych projektów jest porozumienie techniczne w sprawie
przekraczania granic i tranzytu do celów wojskowych w Europie dla ruchu naziemnego
w kontekście projektu Europejskiej Agencji Obrony dotyczącego unijnego multimodalnego
węzła transportowego, do którego przystąpiło 17 państw członkowskich UE. Drugim
przykładem jest uwzględnienie wniosków wyciągniętych w kontekście porozumienia
technicznego w sprawie zezwoleń dyplomatycznych, ustanowionego w 2012 r. i podpisanego
przez 20 państw członkowskich UE. Porozumienie techniczne pozwala uczestnikom na
przeloty lub lądowanie wojskowych samolotów transportowych na terytoriach drugiej strony.

VII.

INNE KWESTIE

44. Jak przedstawiono w planie działania, kilka kwestii przekrojowych, takich jak dezinformacja,
cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej, uznano za istotne dla mobilności
wojskowej. Obszary te są częścią 22 działań przewidzianych we wspólnych ramach
dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym z 2016 r.29, a ich wdrażanie jest
w toku. Czwarte sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnych ram dotyczących
przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym z 2016 r. oraz wspólnego komunikatu z 2018 r.
w sprawie zwiększenia odporności i wzmocnienia zdolności reagowania na zagrożenia
hybrydowe opublikowano w dniu 24 lipca 2020 r30.

VIII.

WNIOSKI I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

45. Od czasu pierwszego sprawozdania z postępów realizacja planu działania jest kontynuowana
z konkretnymi i wymiernymi rezultatami, a mianowicie: zaktualizowano wymogi wojskowe
i analizy luk, uzgodniono wymogi dotyczące podwójnego zastosowania oraz przyjęto
formularz UE 302 i dyrektywę zapewniającą równe traktowanie działań obronnych w ramach
NATO oraz w ramach UE z perspektywy fiskalnej.
46. Służby Komisji, Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Europejska Agencja Obrony
będą ponadto nadal realizować plan działania i oceniać jego postępy. Proces realizacji będzie
przebiegał w sposób skoordynowany na szczeblu UE w ścisłym porozumieniu z państwami
członkowskimi UE i z pełnym poszanowaniem ich suwerenności i procesów decyzyjnych,
a także we współpracy ze służbami Komisji, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych
i Europejską Agencją Obrony. Ponadto działania prowadzone pod przewodnictwem państw
członkowskich UE, zwłaszcza w ramach stałej współpracy strukturalnej i jej odpowiednich
projektów, jak również realizacja zobowiązań krajowych z 2018 r., bezpośrednio
przyczyniają się do poprawy mobilności wojskowej. Zorganizowany dialog między UE a
NATO na poziomie personelu jeszcze bardziej zacieśnia współpracę w tej dziedzinie.
Komisja i wysoki przedstawiciel z zadowoleniem przyjmują przyjęte podejście oraz
zobowiązują się do dalszej pracy w sposób skuteczny i sprzyjający włączeniu.
29

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Wspólne ramy dotyczące przeciwdziałania
zagrożeniom hybrydowym – odpowiedź Unii Europejskiej {JOIN(2016) 18 final}.
30
Wspólny dokument roboczy służb: Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnych ram dotyczących
przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym z 2016 r. oraz wspólnego komunikatu z 2018 r. w sprawie
zwiększenia odporności i wzmocnienia zdolności reagowania na zagrożenia hybrydowe, 24 lipca 2020 r.,
{SWD(2020) 153 final}.
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47. Kolejne sprawozdanie z postępów w realizacji zostanie przedstawione przez wysokiego
przedstawiciela i Komisję do końca lata 2021 r.
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