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mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A RADY (ES) č.    /2004

ze dne       ,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92,

kterým se vydává celní kodex Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na články 26, 95, 133 a 135

této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2,

                                                
1 Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 72.
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku), společný postoj Rady ze dne        (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a
postoj Evropského parlamentu ze dne      (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/921 stanoví pravidla pro celní zacházení se zbo�ím, které se

dová�í nebo má být vyvezeno.

(2) V rámci celních kontrol je třeba zavést rovnocennou úroveň ochrany pro zbo�í vstupující na

celní území Společenství nebo opou�tějící celní území Společenství. Pro dosa�ení tohoto cíle

je nezbytné zavést rovnocennou úroveň celních kontrol ve Společenství a zajistit

harmonizované uplatňování celních kontrol členskými státy, je� nesou hlavní odpovědnost za

jejich uplatňování. Tyto kontroly by měly vycházet ze společně dohodnutých norem a kritérií

rizik pro výběr zbo�í a hospodářských subjektů s cílem minimalizovat rizika pro Společenství

a jeho občany a pro obchodní partnery Společenství. Na podporu společného přístupu by

proto členské státy a Komise měly zavést rámec pro řízení rizik na úrovni celého

Společenství, aby bylo mo�né účinně stanovovat priority a účelně přidělovat zdroje s cílem

zachovat nále�itou rovnováhu mezi celními kontrolami a usnadněním dovoleného obchodu.

Tento rámec by měl rovně� stanovit společná kritéria a harmonizované po�adavky kladené na

oprávněné hospodářské subjekty a zajistit harmonizované uplatňování těchto kritérií a

po�adavků. Zavedení rámce pro řízení rizik, který bude společný pro v�echny členské státy,

by členským státům nemělo bránit v provádění namátkových kontrol zbo�í.

                                                
1 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku

2003.
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(3) Členské státy by měly postavení oprávněného hospodářského subjektu přiznat ka�dému

hospodářskému subjektu, který plní společná kritéria, pokud jde o kontrolní systémy subjektů,

jejich platební schopnost a dodr�ování celních po�adavků. Postavení oprávněného

hospodářského subjektu přiznané jedním členským státem by mělo být uznáno ostatními

členskými státy, av�ak nepropůjčuje bez dal�ího právo vyu�ívat v ostatních členských státech

výhod plynoucích ze zjednodu�ených postupů stanovených v celních předpisech. Ostatní

členské státy by v�ak měly oprávněným hospodářským subjektům umo�nit vyu�ívání

zjednodu�ených postupů za předpokladu, �e splňují zvlá�tní po�adavky pro pou�ití

konkrétních zjednodu�ených postupů. Při posuzování �ádosti o vyu�ití zjednodu�ených

postupů nemusí ostatní členské státy znovu provádět hodnocení kontrolních systémů subjektu,

jeho platební schopnosti nebo dodr�ování celních po�adavků, které ji� provedl členský stát,

jen� tomuto subjektu přiznal postavení oprávněného hospodářského subjektu, ale měly by

zajistit splnění ve�kerých dal�ích zvlá�tních po�adavků pro pou�ití konkrétních

zjednodu�ených postupů. Vyu�ívání zjednodu�ených postupů v jiných členských státech

mů�e být rovně� koordinováno dohodou dotčených celních orgánů.

(4) Zjednodu�ené postupy podle celních předpisů by se i nadále neměly dotýkat celních kontrol,

jak jsou vymezeny v celním kodexu Společenství, zejména pokud jde o bezpečnost a

zabezpečení. Pro tyto kontroly jsou příslu�né celní orgány, a přesto�e by tyto orgány měly při

analýze rizik a poskytování jakýchkoli úlev hospodářskému subjektu ve vztahu ke kontrolám

bezpečnosti a zabezpečení uznávat postavení oprávněného hospodářského subjektu jako jeden

z faktorů, měly by si podr�et právo na kontrolu.

(5) Informace o rizicích spojených s dovozem a vývozem zbo�í by si měly příslu�né orgány

členských států a Komise předávat. K tomuto účelu by měl být zřízen společný bezpečný

systém, který by příslu�ným orgánům umo�ňoval včasný a účinný přístup k těmto

informacím, jejich předávání a výměnu. Stanoví-li tak mezinárodní dohoda, mohou být tyto

informace rovně� sdíleny se třetími zeměmi.
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(6) Měly by být upřesněny podmínky, za kterých mohou být informace, které hospodářské

subjekty poskytly celním orgánům, zpřístupněny jiným orgánům tého� členského státu nebo

ostatních členských států, Komisi nebo orgánům ve třetích zemích. Za tímto účelem by mělo

být jasně uvedeno, �e směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října

1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů1 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18.

prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány

a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů2 se vztahují na zpracování

osobních údajů příslu�nými orgány i v�emi jinými orgány, které údaje v souladu s celním

kodexem Společenství obdr�í.

(7) Aby bylo mo�né provádět odpovídající kontroly z hlediska rizik, je nezbytné stanovit

po�adavek na poskytnutí předbě�ných informací o ve�kerém zbo�í vstupujícím na celní území

Společenství nebo je opou�tějícím před dopravením nebo odesláním, s výjimkou zbo�í

procházejícího přes toto území letecky nebo lodí bez zastávky. Tyto informace by měly být

k dispozici dříve, ne� zbo�í vstoupí na celní území Společenství nebo je opustí. Je mo�né

stanovit různé časové rámce a pravidla podle typu zbo�í, přepravy nebo hospodářských

subjektů nebo v případech, kdy mezinárodní dohody stanoví zvlá�tní bezpečnostní opatření.

Tento po�adavek by měl být rovně� zaveden ve vztahu ke zbo�í, které vstupuje do

svobodného pásma nebo je opou�tí, aby se zabránilo jakýmkoli mezerám v oblasti

bezpečnosti.

(8) Nařízení (EHS) č. 2913/92 by proto mělo být změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

                                                
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L

284, 31.10.2003, s. 1).
2 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2913/92 se mění takto:

1) Článek 4 se mění takto:

� vkládají se nové body, které znějí:

�4a. �vstupním celním úřadem� rozumí celní úřad určený celními orgány v souladu

s celními předpisy, kam musí být zbo�í vstupující na celní území Společenství

neprodleně dopraveno a kde je podrobeno nále�itým vstupním kontrolám z

hlediska rizik;

4b. �dovozním celním úřadem� rozumí celní úřad určený celními orgány v souladu

s celními předpisy, kde mají být provedeny formality pro přidělení celně

schváleného určení pro zbo�í vstupující na celní území Společenství, včetně

nále�itých kontrol z hlediska rizik;

4c. �vývozním celním úřadem� rozumí celní úřad určený celními orgány v souladu

s celními předpisy, kde mají být provedeny formality pro přidělení celně

schváleného určení pro zbo�í opou�tějící celní území Společenství, včetně

nále�itých kontrol z hlediska rizik;
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4d. �výstupním celním úřadem� rozumí celní úřad určený celními orgány v souladu

s celními předpisy, kde musí být zbo�í před opu�těním celního území

Společenství předlo�eno a kde je podrobeno celním kontrolám z hlediska

uplatnění výstupních formalit a nále�itým kontrolám z hlediska rizik;�

� bod 14 se nahrazuje tímto:

�14. �celními kontrolami� rozumí provádění zvlá�tních úkonů celními orgány s cílem zajistit

řádné pou�ívání celních předpisů a dal�ích právních předpisů upravujících vstup,

výstup, tranzit, přepravu a zvlá�tní pou�ití zbo�í přemísťovaného mezi celním územím

Společenství a třetími zeměmi a přítomnost zbo�í, které nemá status zbo�í Společenství;

tyto úkony mohou zahrnovat prohlídku zbo�í, ověřování údajů v celním prohlá�ení a

existence a pravosti elektronických nebo písemných dokladů, kontrolu účetních dokladů

a jiných záznamů, kontrolu dopravních prostředků, kontrolu zavazadel a jiného zbo�í

převá�eného osobami nebo na osobách a provádění úředních �etření a jiných podobných

úkonů;�

� doplňují se nové body, které znějí:

�25. �rizikem� rozumí pravděpodobnost, �e nastane určitá událost, pokud jde o vstup,

výstup, tranzit, přepravu a zvlá�tní pou�ití zbo�í přemísťovaného mezi celním územím

Společenství a třetími zeměmi a o přítomnost zbo�í, které není zbo�ím Společenství,

přičem� tato událost

� brání řádnému pou�ívání předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů nebo
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� ohro�uje finanční zájmy Společenství a jeho členských států nebo

� představuje hrozbu pro zabezpečení a bezpečnost Společenství, veřejné zdraví,

�ivotní prostředí nebo spotřebitele;

26. �řízením rizik� rozumí systematické určování rizik a provádění v�ech opatření

nezbytných pro omezení vystavení rizikům. Zahrnuje takové činnosti jako

shroma�ďování údajů a informací, analýzu a hodnocení rizik, stanovování a provádění

opatření a pravidelné sledování a přezkoumávání postupu a jeho výsledků na základě

mezinárodních a vnitrostátních zdrojů a strategií a zdrojů a strategií Společenství.�

2) Vkládá se nový oddíl a nový článek, které znějí:

�Oddíl 1a

Oprávněné hospodářské subjekty

Článek 5a

1. Po případné konzultaci s jinými příslu�nými orgány udělí celní orgány za podmínky

splnění kritérií stanovených v odstavci 2 kterémukoli hospodářskému subjektu usazenému na

celním území Společenství postavení oprávněného hospodářského subjektu.
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Oprávněný hospodářský subjekt smí vyu�ívat úlevy ve vztahu k celním kontrolám týkajícím

se bezpečnosti a zabezpečení nebo zjednodu�ené postupy stanovené v celních předpisech.

Ani� jsou dotčeny celní kontroly, uznávají celní orgány ve v�ech členských státech postavení

oprávněného hospodářského subjektu, jsou-li splněna pravidla a podmínky stanovené v

odstavci 2. Na základě uznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a za

předpokladu splnění po�adavků stanovených pro konkrétní typ zjednodu�eného postupu

upravený v celních předpisech Společenství povolí celní orgány danému hospodářskému

subjektu vyu�ívat výhod plynoucích z tohoto zjednodu�eného postupu.

2. Kritéria pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu zahrnují

� odpovídající dodr�ování celních po�adavků,

� uspokojivý systém vedení obchodních a případně přepravních záznamů, který umo�ňuje

nále�ité celní kontroly,

� v případě potřeby prokázanou platební schopnost a

� odpovídající normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, jsou-li pou�itelné.

Postup projednávání ve výboru se pou�ije k určení pravidel

� pro přiznávání postavení oprávněného hospodářského subjektu,
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� pro udělování oprávnění k vyu�ívání zjednodu�ených postupů,

� stanovících, který celní orgán je příslu�ný pro přiznání tohoto postavení a udělování

těchto oprávnění,

� pro typ a rozsah úlev, které mohou být ve vztahu k celním kontrolám týkajícím se

bezpečnosti a zabezpečení přiznány, s přihlédnutím k pravidlům bě�ného řízení rizik,

� pro konzultace s jinými celními orgány a poskytování informací těmto orgánům,

a podmínek, za kterých

� se oprávnění mů�e omezovat na jeden nebo více členských států,

� postavení oprávněného hospodářského subjektu mů�e být pozastaveno nebo odňato a

� lze upustit od po�adavku na usazení ve Společenství v případě zvlá�tních kategorií

oprávněných hospodářských subjektů, zejména s přihlédnutím k mezinárodním

dohodám.�
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3) Článek 13 se nahrazuje tímto:

�Článek 13

1. Celní orgány mohou v souladu s podmínkami stanovenými v platných předpisech

provádět ve�keré kontroly, které pova�ují za nezbytné pro zaji�tění řádného pou�ívání celních

předpisů a jiných právních předpisů upravujících vstup, výstup, tranzit, přepravu a zvlá�tní

pou�ití zbo�í přemísťovaného mezi celním územím Společenství a třetími zeměmi a

přítomnost zbo�í, které není zbo�ím Společenství. Stanoví-li tak mezinárodní dohoda, mohou

být celní kontroly pro účely řádného pou�ívání právních předpisů Společenství prováděny ve

třetích zemích.

2. Jiné ne� namátkové celní kontroly vycházejí z analýzy rizik za pou�ití počítačového

zpracování dat za účelem zji�tění a kvantifikace rizik a vypracování nezbytných opatření pro

vyhodnocení rizik na základě kritérií vytvořených na vnitrostátní úrovni a na úrovni

Společenství, a existují-li, na mezinárodní úrovni.

Postup projednávání ve výboru se pou�ije k určení společného rámce pro řízení rizik a pro

stanovení společných kritérií a prioritních oblastí kontroly.

Členské státy zavedou ve spolupráci s Komisí elektronický systém pro provádění řízení rizik.
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3. Provádějí-li kontroly jiné orgány ne� celní, provádějí je v úzké spolupráci s celními

orgány, pokud mo�no ve stejnou dobu a na stejném místě.

4. Je-li to nezbytné pro účely minimalizace rizik, mohou si v rámci kontrol stanovených

v tomto článku celní a jiné příslu�né orgány, jako jsou veterinární a policejní orgány, předávat

údaje získané v souvislosti se vstupem, výstupem, tranzitem, přepravou a zvlá�tní pou�itím

zbo�í přemísťovaného mezi celním územím Společenství a třetími zeměmi a v souvislosti s

přítomností zbo�í, které není zbo�ím Společenství, vzájemně mezi sebou a s celními orgány

členských států a s Komisí.

Předávání důvěrných údajů celním správám a jiným subjektům (např. bezpečnostním

agenturám) třetích zemí je povoleno pouze v rámci mezinárodní dohody, za předpokladu

dodr�ení platných předpisů o ochraně údajů, zejména směrnice Evropského parlamentu a

Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů* a nařízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto

údajů**.

�����������

* Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř.

věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

** Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.�
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4) Článek 15 se nahrazuje tímto:

�Článek 15

Na ve�keré informace, které jsou důvěrné povahy nebo jsou poskytovány jako důvěrné, se

vztahuje povinnost mlčenlivosti a příslu�né orgány je nesmějí dále zpřístupnit bez výslovného

zmocnění osobou nebo orgánem, který je poskytl; sdělení těchto informací se v�ak povoluje

tehdy, kdy jsou tak příslu�né orgány povinny učinit na základě platných předpisů, zejména v

souvislosti se soudním řízením. Při zpřístupnění nebo sdělení informací musí být plně

dodr�eny platné předpisy o ochraně údajů, zejména směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č.

45/2001.�

5) V článku 16 se slova �kontroly ze strany celních orgánů� nahrazují slovy �celních kontrol�.

6) V kapitole 1 hlavy VII se vkládají nové články, které znějí:

�Článek 36a

1. Ke zbo�í vstupujícímu na celní území Společenství musí být podáno souhrnné celní

prohlá�ení, s výjimkou zbo�í přepravovaného dopravními prostředky, které pouze proplouvají

pobře�ními vodami nebo prolétají vzdu�ným prostorem celního území bez zastávky na tomto

území.
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2. Souhrnné celní prohlá�ení se podává u vstupního celního úřadu.

Celní orgány mohou dovolit podání souhrnného celního prohlá�ení u jiného celního úřadu,

jestli�e tento úřad nezbytné údaje neprodleně sdělí nebo poskytne elektronickou cestou

vstupnímu celnímu úřadu.

Celní orgány mohou dovolit, aby bylo místo souhrnného celního prohlá�ení podáno oznámení

a zaji�těn přístup k údajům souhrnného celního prohlá�ení v elektronickém systému

hospodářského subjektu.

3. Souhrnné celní prohlá�ení se podává před vstupem zbo�í na celní území Společenství.

4. Postup projednávání ve výboru se pou�ije ke stanovení

� lhůty, ve které musí být souhrnné celní prohlá�ení před vstupem zbo�í na celní území

Společenství podáno,

� pravidel pro výjimky ze lhůty uvedené v první odrá�ce a odchylky od ní a

� podmínek, za kterých lze upustit od po�adavku na souhrnné celní prohlá�ení nebo jej

upravit,

podle zvlá�tních okolností a ve vztahu k určitým typům obchodu se zbo�ím, druhů dopravy

nebo hospodářským subjektům, anebo stanoví-li mezinárodní dohody zvlá�tní bezpečnostní

opatření.
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Článek 36b

1. Postup projednávání ve výboru se pou�ije ke stanovení společného souboru údajů a

společné struktury údajů v souhrnném celním prohlá�ení, které obsahuje údaje nezbytné pro

analýzu rizik a řádné uplatnění celních kontrol, zejména pro účely zabezpečení a bezpečnosti,

případně s vyu�itím mezinárodních norem a obchodních zvyklostí.

2. Souhrnné celní prohlá�ení musí být podáno za pou�ití počítačového zpracování dat. Lze

vyu�ít obchodní, přístavní nebo přepravní informace, pokud obsahují nezbytné údaje.

Za výjimečných okolností mohou celní orgány přijmout souhrnná celní prohlá�ení v listinné

podobě za předpokladu, �e pou�ijí stejnou úroveň řízení rizik, jaká se pou�ívá na souhrnná

celní prohlá�ení podaná za pou�ití počítačového zpracování dat.

3. Souhrnné celní prohlá�ení podává osoba, která zbo�í přivá�í na celní území

Společenství nebo která přebírá odpovědnost za přepravu zbo�í na toto území.

4. Bez ohledu na povinnosti osoby uvedené v odstavci 3 mů�e souhrnné celní prohlá�ení

namísto této osoby podat

a) osoba, jejím� jménem osoba uvedená v odstavci 3 jedná, nebo
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b) kdokoli, kdo je schopen dotčené zbo�í předlo�it nebo zajistit jejich předlo�ení

příslu�nému celnímu orgánu, nebo

c) zástupce některé z osob uvedených v odstavci 3 nebo v písmenech a) či b).

5. Osoba uvedená v odstavcích 3 a 4 je oprávněna změnit na svou �ádost jeden nebo více

údajů v souhrnném celním prohlá�ení po jeho podání. �ádnou změnu v�ak nelze provést poté,

co celní orgány

a) informovaly osobu, která souhrnné celní prohlá�ení podala, o svém úmyslu provést

kontrolu zbo�í nebo

b) zjistily nesprávnost uvedených údajů nebo

c) povolily odebrání zbo�í.

Článek 36c

1. Vstupní celní úřad mů�e upustit od podání souhrnného celního prohlá�ení ve vztahu ke

zbo�í, pro které bylo podáno celní prohlá�ení před uplynutím lhůty uvedené v čl. 36a odst. 3

nebo 4. V tom případě obsahuje celní prohlá�ení alespoň údaje nezbytné pro souhrnné celní

prohlá�ení a a� do okam�iku přijetí celního prohlá�ení v souladu s článkem 63 má postavení

souhrnného celního prohlá�ení.
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Celní orgány mohou dovolit podání celního prohlá�ení u dovozního celního úřadu, který není

vstupním celním úřadem, jestli�e tento úřad nezbytné údaje neprodleně sdělí nebo poskytne

elektronickou cestou vstupnímu celnímu úřadu.

2. Je-li celní prohlá�ení podáno jiným způsobem ne� za pou�ití počítačového zpracování

dat, pou�ijí celní orgány pro údaje stejnou úroveň řízení rizik, jaká se pou�ívá na souhrnná

celní prohlá�ení podaná za pou�ití počítačového zpracování dat.�

7) V čl. 37 odst. 1 a v čl. 38 odst. 3 se slova �kontrole ze strany celních orgánů� nahrazují slovy

�celním kontrolám�.

8) V článku 38 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

�5. Odstavce 1 a� 4 a články 36a a� 36c a 39 a� 53 se nevztahují na zbo�í, které dočasně

opustilo celní území Společenství a pohybuje se mezi dvěma body na tomto území vodní nebo

vzdu�nou cestou, pokud je přepravováno po přímé trase pravidelnou leteckou nebo námořní

linkou bez zastávky mimo celní území Společenství.�
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9) Článek 40 se nahrazuje tímto:

�Článek 40

Zbo�í vstupující na celní území Společenství předkládá k celnímu řízení osoba, která je

dopravila na toto území, nebo případně osoba, která přebírá odpovědnost za přepravu tohoto

zbo�í po jeho vstupu, s výjimkou zbo�í přepravovaného dopravními prostředky, které pouze

proplouvají pobře�ními vodami nebo prolétají vzdu�ným prostorem celního území

Společenství bez zastávky na tomto území. Osoba předkládající zbo�í se odvolá na souhrnné

celní prohlá�ení nebo celní prohlá�ení ji� podané ve vztahu k tomuto zbo�í.�

10) V hlavě III se název kapitoly 3 nahrazuje tímto �Vykládka zbo�í předlo�eného k celnímu

řízení�.

11) Články 43 a� 45 se zru�ují.

12) V článku 170 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

�2. Zbo�í musí být předlo�eno celním orgánům a podrobeno předepsaným celním

formalitám, jestli�e

a) bylo propu�těno do re�imu, který byl ukončen umístěním zbo�í do svobodného pásma

nebo svobodného skladu; umo�ňuje-li v�ak daný re�im zpro�tění povinnosti předlo�it

zbo�í, jeho předlo�ení se nevy�aduje,
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b) je umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu na základě rozhodnutí o

vrácení nebo prominutí dovozního cla,

c) se na ně vztahují opatření uvedená v čl. 166 písm. b),

d) vstupuje do svobodného pásma nebo svobodného skladu přímo z území le�ícího mimo

celní území Společenství.�

13) V článku 176 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

�2. V případě přemístění zbo�í uvnitř svobodného pásma musí být doklady vztahující se k

tomuto přemístění uschovány pro potřebu celních orgánů. Krátkodobé skladování zbo�í

prováděné v souvislosti s přemístěním se pova�uje za součást přemístění.

V případě zbo�í vstupujícího do svobodného pásma přímo z území le�ícího mimo celní území

Společenství nebo opou�tějícího svobodné pásmo a přímo té� celní území Společenství musí

být podáno souhrnné celní prohlá�ení v souladu s články 36a a� 36c nebo 182a a� 182d, podle

okolností.�

14) Článek 181 se nahrazuje tímto:

�Článek 181

Celní orgány se přesvědčí, �e jsou ve vztahu ke zbo�í opou�tějícímu celní území Společenství

ze svobodného pásma nebo svobodného skladu dodr�ovány předpisy upravující re�im

vývozu, pasivního zu�lechťovacího styku, zpětného vývozu, re�imy s podmíněným

osvobozením od cla nebo re�im vnitřního tranzitu, jako� i hlava V.�
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15) V čl. 182 odst. 3 první větě se zru�ují slova �Zpětný vývoz nebo�.

16) V hlavě V (Zbo�í opou�tějící celní území Společenství) se vkládají nové články, které znějí:

�Článek 182a

1. Ke zbo�í opou�tějícímu celní území Společenství, s výjimkou zbo�í přepravovaného

dopravními prostředky, které pouze proplouvají pobře�ními vodami nebo prolétají vzdu�ným

prostorem celního území bez zastávky na tomto území, musí být podáno buď celní prohlá�ení,

nebo pokud se celní prohlá�ení nevy�aduje, souhrnné celní prohlá�ení.

2. Postup projednávání ve výboru se pou�ije ke stanovení

� lhůty, ve které musí být celní prohlá�ení nebo souhrnné celní prohlá�ení podáno u

vývozního celního úřadu, ne� zbo�í opustí celní území Společenství,

� pravidel pro výjimky ze lhůty uvedené v první odrá�ce a odchylky od ní,

� podmínek, za kterých lze upustit od po�adavku na souhrnné celní prohlá�ení nebo jej

upravit, a
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� případů, kdy ke zbo�í opou�tějícímu celní území Společenství není třeba podávat ani

celní prohlá�ení, ani souhrnné celní prohlá�ení, a podmínek, za kterých tyto případy

nastanou,

podle zvlá�tních okolností a ve vztahu k určitým typům obchodu se zbo�ím, druhům dopravy

nebo hospodářským subjektům, anebo stanoví-li mezinárodní dohody zvlá�tní bezpečnostní

opatření.

Článek 182b

1. Je-li zbo�í opou�tějícímu celní území Společenství přiděleno celně schválené určení,

pro ně� se podle celních předpisů po�aduje celní prohlá�ení, musí být toto celní prohlá�ení

podáno u vývozního celního úřadu, ne� toto zbo�í opustí celní území Společenství.

2. Není-li vývozní celní úřad výstupním celním úřadem, vývozní celní úřad neprodleně

sdělí nebo poskytne elektronickou cestou nezbytné údaje výstupnímu celnímu úřadu.

3. Celní prohlá�ení obsahuje alespoň údaje nezbytné pro souhrnné celní prohlá�ení

uvedené v čl. 182d odst. 1.

4. Je-li celní prohlá�ení podáno jiným způsobem ne� za pou�ití počítačového zpracování

dat, podrobí celní orgány údaje stejné úrovni řízení rizik, jaká se pou�ívá na celní prohlá�ení

podaná za pou�ití počítačového zpracování dat.
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Článek 182c

1. Není-li zbo�í opou�tějícímu celní území Společenství přiděleno celně schválené určení,

pro ně� se po�aduje celní prohlá�ení, musí být výstupnímu celnímu úřadu podáno souhrnné

celní prohlá�ení, ne� zbo�í opustí celní území Společenství .

2. Celní orgány mohou dovolit podání souhrnného celního prohlá�ení u jiného celního

úřadu, jestli�e tento úřad nezbytné údaje neprodleně sdělí nebo poskytne elektronickou cestou

výstupnímu celnímu úřadu.

3. Celní orgány mohou dovolit, aby bylo podání souhrnného celního prohlá�ení nahrazeno

podáním oznámení a přístupem k údajům souhrnného celního prohlá�ení v elektronickém

systému hospodářského subjektu.

Článek 182d

1. Postup projednávání ve výboru se pou�ije ke stanovení společného souboru údajů a

společné struktury údajů v souhrnném celním prohlá�ení, které obsahuje údaje nezbytné pro

analýzu rizik a řádné uplatnění celních kontrol, zejména pro účely zabezpečení a bezpečnosti,

případně s vyu�itím mezinárodních norem a obchodních postupů.
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2. Souhrnné celní prohlá�ení musí být podáno za pou�ití počítačového zpracování dat. Lze

vyu�ít obchodní, přístavní nebo přepravní informace, pokud obsahují nezbytné údaje.

Za výjimečných okolností mohou celní orgány přijmout souhrnná celní prohlá�ení v listinné

podobě za předpokladu, �e pou�ijí stejnou úroveň řízení rizik, jaká se pou�ívá na souhrnná

celní prohlá�ení podaná za pou�ití počítačového zpracování dat.

3. Souhrnné celní prohlá�ení podává

a) osoba, která zbo�í odvá�í z celního území Společenství nebo která přebírá odpovědnost

za přepravu zbo�í mimo toto území, nebo

b) kdokoli, kdo je schopen dotčené zbo�í předlo�it nebo zajistit jeho předlo�ení

příslu�nému celnímu orgánu, nebo

c) zástupce některé z osob uvedených v písmenech a) nebo b).

4. Osoba uvedená v odstavci 3 je oprávněna změnit na svou �ádost jeden nebo více údajů

v souhrnném celním prohlá�ení po jeho podání. �ádnou změnu v�ak nelze provést poté, co

celní orgány

a) informovaly osobu, která souhrnné celní prohlá�ení podala, o svém úmyslu provést

kontrolu zbo�í nebo
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b) zjistily nesprávnost uvedených údajů nebo

c) povolily odebrání zbo�í.�

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 5a odst. 2, čl. 13 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 36a odst. 4, čl. 36b odst. 1, čl. 182a odst. 2 a

čl. 182d odst. 1 se pou�ijí ode dne      *.

V�echna ostatní ustanovení se pou�ijí a� poté, co na základě článků uvedených ve druhém

pododstavci vstoupí v platnost prováděcí předpisy. Elektronické celní prohlá�ení a automatizované

systémy pro provádění řízení rizik a pro elektronickou výměnu údajů mezi vstupními, dovozními,

vývozními a výstupními celními úřady, jak je uvedeno v článcích 13, 36a, 36b, 36c, 182b, 182c a

182d, v�ak musí být zavedeny do tří let ode dne pou�itelnosti uvedených článků.

Nejpozději do dvou let ode dne pou�itelnosti uvedených článků vyhodnotí Komise ve�keré �ádosti

členských států o prodlou�ení lhůty tří let uvedené ve třetím pododstavci pro elektronické celní

prohlá�ení a automatizované systémy pro provádění řízení rizik a pro elektronickou výměnu údajů

mezi celními úřady. Komise předlo�í zprávu Evropskému parlamentu a Radě a případně navrhne

prodlou�ení lhůty tří let uvedené ve třetím pododstavci.

                                                
*  Den vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo pou�itelné ve v�ech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

Dne 25. července 2003 předlo�ila Komise Radě vý�e uvedený návrh, který vychází z článků

26, 95, 133 a 135 Smlouvy.

Hospodářský a sociální výbor zaujal své stanovisko dne 26. února 20041.

Evropský parlament zaujal své stanovisko při prvním čtení dne 21. dubna 20042 a přijal

26 pozměňujících návrhů k danému návrhu. Komise vět�inu z nich přijala, nemů�e v�ak

přijmout 6 z předlo�ených pozměňujících návrhů.

Dne 4. května 2004 předlo�ila Komise Radě pozměněný návrh k vý�e uvedenému tématu.

V souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy přijala Rada dne  29. listopadu 2004 společný postoj.

II. CÍL

Cílem navrhovaného nařízení je zavést pro zbo�í vstupující na území Společenství

a opou�tějící toto území rovnocennou úroveň ochrany při celních kontrolách na základě

společně schválených norem a kritérií rizik. Toho by mělo být dosa�eno zavedením systému

předbě�ných celních prohlá�ení před přijetím nebo odesláním zbo�í za současného posílení

vyu�ití informační technologie.

                                                
1 Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 72.
2 dok. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE UVEDENÉHO V DOK. 12060/04

1. Obecně

Ve svém společném postoji Rada �iroce podporuje cíl návrhu, kterým je zlep�it

bezpečnost obchodních toků do Společenství a ze Společenství zavedením vhodných

kontrol z hlediska rizik a vyu�íváním dokonalej�ího systému přenosu dat a sdílení

informací.

2. Pozměňující návrhy EP

K pozměňujícím návrhům přijatým Evropským parlamentem zaujala Rada tyto postoje:

- Rada přijala pozměňovací návrhy č. 1, 3, 4, 7, 11 a� 23 a 26.

- Pozměňovací návrh č. 2: Rada se domnívá, �e by do textu měl být vlo�en odkaz

na celní kontroly zbo�í opou�tějícího Společenství (srov. společný postoj

k pozměňovacímu návrhu č. 24).

- Rada nepřijala změny navrhované v pozměňovacím návrhu č. 5 a upřednostňuje

znění obsa�ené v návrhu Komise. V dotčeném bodě v�ak Rada mů�e přijmout

navrhované vlo�ení odkazu na mezinárodní dohody.

- Pozměňovací návrh č. 6, zabývající se definicemi různých typů celních úřadů,

Rada nepřijala, neboť postrádá určité základní prvky, jako například odkaz na

určení celními orgány v souladu s celními předpisy a odkaz na kontroly z hlediska

rizika prováděné na různých typech celních úřadů.
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- Pozměňovací návrh č. 8: Rada upřednostňuje vymezení druhů pohybu zbo�í,

na které se stávající pravidla vztahují. To by mělo být provedeno v souladu se

zněním pou�itým v navrhované definici �celní kontroly�. Odkaz na �vstup, výstup,

tranzit, převod a konečné pou�ití zbo�í� by proto měl být pou�it v definici

�rizika�, stejně jako v článku 13 (pozměňovací návrh č. 10). Rada přijala

vypu�tění definice �oprávněného hospodářského subjektu�, neboť tento koncept

byl vlo�en do nového článku 5a (pozměňovací návrh č. 9).

- Pozměňovací návrh č. 9: Rada vítá pozměňovací návrh týkající se �oprávněného

hospodářského subjektu� a domnívá se, �e nový článek 5a je jedním z klíčových

prvků návrhu nařízení. Ve svém společném postoji v�ak Rada koncept

�oprávněného hospodářského subjektu� dále propracovala, a to zavedením

rozli�ování mezi uznáním statutu �oprávněného hospodářského subjektu� jinými

členskými státy ne� členským státem, který tento statut původně přiznal,

a oprávněním těchto subjektů vyu�ívat zjednodu�ených postupů stanovených

v celních předpisech. Díky tomuto rozli�ování by členské státy nemusely znovu

provádět hodnocení statutu �oprávněného hospodářského subjektu�, které ji� bylo

provedeno v členském státě, jen� tento statut přiznal, ale byly by přesto schopny

ověřit, zda určitý subjekt splnil kritéria spojená s konkrétním typem

zjednodu�eného postupu stanoveného v celních předpisech. Kromě toho Rada

vlo�ila odkaz na �platební schopnost� jako jedno z kritérií pro schválení

�oprávněného hospodářského subjektu� v čl. 5a odst. 2. Nakonec Rada

přizpůsobila pravidla a podmínky, které je třeba stanovit postupem projednávání

ve výboru v souladu se změnami konceptu �oprávněného hospodářského

subjektu�.
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- Pozměňovací návrh č. 10: Rada tento pozměňující návrh nepřijala. Ve svém

společném postoji Rada omezila výměnu informací mezi orgány v jednom

členském státě a celními orgány v jiném členském státě nebo Komisí na případy,

kdy je to nezbytné pro účely minimalizace rizika dle jeho definice v čl. 4 č. 25.

- Pozměňovací návrh č. 24: Vypu�tění navrhovaného článku 182b, který stanoví

zavedení podrobných předpisů, je� mají být stanoveny ve vztahu k souhrnným

celním vývozním prohlá�ením, Rada nepřijala. Systém

předbě�ného prohlá�ení před odesláním by se neměl pou�ít jen v těch případech,

kdy je vývozce na základě po�adavku třetí země povinen poskytnout informace

týkající se bezpečnosti, ale měl by se pou�ít jako součást obecného systému

předbě�ných informací souvisejících s bezpečností.

- Pozměňující návrh č. 25, kterým se ru�í odkazy na články 182a a 182b, čím� se

potlačuje nutnost podání souhrnného celního prohlá�ení pro zbo�í opou�tějící

celní území EU ze svobodného celního pásma, Rada odmítla, neboť se domnívá,

�e by tento postup mohl vést k bezpečnostním rizikům v systému předbě�ných

prohlá�ení před odesláním.

3. Nové prvky zavedené Radou

Vedle bodů, k nim� Evropský parlament zaujal své stanovisko a k nim� Rada vý�e

vyjádřila svůj společný postoj, vlo�ila Rada dva body odůvodnění, kterými objasňuje

svůj postoj týkající se uznávání oprávněných hospodářských subjektů a zjednodu�ených

postupů, které jim jsou přiznávány (nové body odůvodnění 3 a 4).
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IV. ZÁVĚR

Společný postoj Rady je v souladu s cílem navrhovaného nařízení, kterým je zlep�ení

koncepce řízení bezpečnosti pro vněj�í hranice EU, zejména zavedením kontrol z hlediska

rizik a �irokým vyu�íváním informační technologie. Navíc vytváří rovnováhu mezi cílem

posílit bezpečnost prostřednictvím lépe zaměřených hraničních kontrol a dodatečnou

administrativní zátě�í hospodářských subjektů, která vyplývá z povinnosti předkládat

předbě�né informace umo�ňující tyto kontroly. Jak bylo rovně� doporučeno ve stanovisku

Evropského parlamentu, Rada se přiklonila k zavedení systému, který by hospodářským

subjektům více umo�ňoval vyu�ívat zjednodu�ených postupů stanovených v celních

předpisech, pokud tyto subjekty současně splní nezbytné po�adavky. Rada v�ak podporuje

návrh Komise v otázce zachování souměrnosti mezi kontrolami dovozů do Společenství

a vývozů ze Společenství.
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1. By letter dated 24 July 2003, the Commission transmitted to the Council the abovementioned

proposal, which is based on Articles 26, 95, 133 and 135 of the Treaty.

2. On 26 February 2004, the Economic and Social Committee adopted its Opinion1 on the

proposal.

3. On 20 April 2004, the European Parliament adopted its Opinion at first reading2.

                                                
1 OJ C110, 30.4.04, p.72
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4. On 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified majority on its

common position, with the Greek, Italian, Maltese, Portuguese and Swedish delegations

stating their intention to vote against.

5. In light of the above, the Permanent Representatives Committee is invited to suggest that the

Council:

- in part "A" of the agenda of one of its forthcoming meetings, in accordance with Article

251(2) of the Treaty, adopt the common position3 and communicate it to the European

Parliament;

- inform the European Parliament of the reasons which led the Council to adopt its

common position4;

- record in the minutes of its meeting the statements set out in Addendum 1.

                                        

                                                
3 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967
4 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967
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STATEMENTS TO BE RECORDED IN THE COUNCIL MINUTES

1. Statement by the Danish Delegation

"Denmark notes with satisfaction that this proposal creates a real balance between increased

demands for safety and security in relation to handling of goods on the one hand and

facilitation for the traders and companies that comply with commonly set criteria on the other.

To guarantee continuously improved conditions for the European companies and to improve

the conditions for world trade in general, it is of utmost importance for Denmark that clear,

simple and transparent rules in the area of customs are obtained by a radical simplification

and a thorough and careful modernisation of the customs rules and procedures."
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2. Statement by the Greek Delegation

"The Greek delegation acknowledges the positive elements of the proposal for a Regulation,

which contribute to the aim of improving the safety and protection requirements concerning

the international movement of goods.

However, it considers that the provisions in Article 5a of the proposal regarding the

"authorised economic operator" go beyond the scope of the Regulation. An automatic

acknowledgement of the status of authorised economic operator by all Member States would

make it difficult to carry out effective controls; this would jeopardise national and Community

interests and undermine safety and protection, which constitute the fundamental aim of the

Regulation.

The Greek delegation holds the opinion that Member States should consider adding specific

national requirements for the evaluation of the criteria for granting an authorisation for the use

of simplifications and should be able to review the criteria employed for granting the status of

authorised economic operator."

3. Statement by the Austrian Delegation, supported by the Danish, German, Latvian,

Slovak and Swedish delegations

"The Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak and Swedish

delegations, states that the availability of the electronic declaration and automated systems for

the implementation of risk management and for the electronic exchange of data between

customs offices is necessary for the complete and proper implementation of this Regulation.

It is the view of the Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak

and Swedish delegations, that the work to establish the IT-structures shall be taken up and be

performed without undue delay in order to have electronic support in place to the utmost

extent possible at the time when the implementing provisions mentioned in Article 2

subparagraph 2 enter into force.  The establishment of IT-structures should be carried out in

close cooperation with the preparation of the implementing provisions to this Regulation and

should as far as possible take into account present developments in the field of electronic data

exchange between customs administrations."
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4. Statement by the Portuguese and Italian delegations

"Portugal and Italy recognise certain positive aspects of this proposal for a Regulation aimed

at improving current customs controls as regards the safety and protection of the movement of

goods.

In this respect, and given that the proposal under discussion, in a general way, imposes an

extra burden of work on economic operators, the idea of lightening obligations on operators

(authorised economic operators) which meet certain criteria can only be supported. However,

Portugal and Italy consider, first of all, that the provisions of Article 5a of the proposal in

question, relating to authorised economic operators, should be limited to safety aspects – the

purpose of this Regulation – and not apply, at this stage, to any simplifications provided for in

customs legislation where such simplifications fall outside the scope of the Regulation under

discussion and will be the subject of a forthcoming Commission proposal.

In addition, automatic recognition of the status of authorised economic operator, and the

granting of facilitations and simplifications without the prior agreement of the Member

State(s) concerned, are liable to weaken customs cooperation and may affect the efficiency of

safety controls, bringing an increased risk of fraud and loss of own resources and national

revenue."
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kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
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2003/0167 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 

Společenství 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě (dokument 
KOM(2003)452 v konečném znění – 2003/0167 COD): 

24. července 2003. 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 20. dubna 2004. 

Datum předání pozměněného návrhu Komisí ústně 
pracovní skupině Rady zabývající se celní unií (právní 
předpisy a politika): 

4. května 2004. 

Datum přijetí společného postoje: 29.11.2004. 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem návrhu je poskytnout právní rámec pro účinnější bezpečnostní prohlídky zboží 
přepravovaného přes hranice EU včetně zohlednění požadavků spojených 
s iniciativou US Container Security Initiative (CSI), a tím také poskytnout možnost 
rychlého uplatnění těchto prohlídek, přičemž budou zároveň respektovány plány na 
budoucí elektronické vyřizování celních záležitostí (e-customs). 

3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE A ZMĚN ZE 
STRANY EP 

3.1. Obecně 

Politické shody ohledně společného postoje bylo dosaženo dne 18. května 2004; 
tento postoj vychází ze všeobecných východisek pozměněného návrhu Komise. 
Změny byly učiněny s cílem zajistit větší přehlednost, jakož i flexibilnější a více 
vyhovující právní předpisy, které budou splňovat požadavek zachování náležité 
rovnováhy mezi celními kontrolami a usnadněním legálního obchodování 

3.2. Analýza změn navrhovaných Parlamentem v prvním čtení 

Ve vyjádření společného postoje Rada nesouhlasila se všemi změnami navrženými 
Evropským parlamentem, avšak osmnáct změn z dvaceti šesti přijatých Parlamentem 
je v zásadě začleněno do tohoto společného postoje. Uvedené se týká změn 1, 3, 4, 7, 
11 až 23 včetně, a 26. 
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Rada nepřijala změny, s nimiž Komise nesouhlasila; 

– změny 2, 5, 6, 24 a 25, které by omezovaly nová opatření pouze na dovozy a 
taktéž by omezovaly úlohu celních úřadů při uplatňování kontrol vztahujících 
se na rizika týkající se bezpečnosti a zabezpečení; tyto změny nebyly přijaty 
vzhledem k tomu, že neodpovídají záměru pozměněných právních předpisů; 

– změna 9, vzhledem k tomu, že není v souladu se zlepšenými právními předpisy 
týkajícími se usnadnění obchodování pro spolehlivé hospodářské subjekty, jak 
je uvedeno ve společném postoji; a  

– změny 8 a 10, které neodpovídají názvosloví užívanému v jiných ustanoveních 
celního kodexu. 

3.3. Nová ustanovení předložená Radou 

Společný postoj zahrnuje určité další úpravy učiněné Radou, které posílí hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení včetně požadavku na prohlášení před odjezdem u vývozů 
(články 182a – 182d), jež jsou v souladu se záměrem Společenství přijmout opatření 
s globálním dosahem ve věci bezpečnosti a zabezpečení vývozů do všech zemí, 
nikoli pouze zemí, které zavádějí dodatečná bezpečnostní opatření na dovozy, jako 
např. USA, a se současnými dokumenty WCO týkajícími se odpovědnosti subjektů 
podílejících se na uceleném mezinárodním dodavatelském řetězci. 

Společný postoj rovněž poskytuje lepší základnu pro společná pravidla v rámci 
celého Společenství jako například prohlášení před příjezdem (články 36a – 36c) a 
zahrnuje jasné stanovení role celních úřadů (článek 4), v souladu se závěrem Rady 
o úloze celnic v integrovaném zabezpečení vnějších hranic. 

Společný postoj v současné době dále vytváří účinný rámec programu pro schválené 
hospodářské subjekty (článek 5a). Prostřednictvím této iniciativy, která má širokou 
podporu jak ze strany členských států, tak obchodních subjektů, budou moci 
spolehlivé obchodní subjekty využívat výhod usnadnění obchodování a 
bezpečnostního osvědčování. 

4- ZÁVĚRY 

Komise plně podporuje společný postoj, kterým se začleňuje a vylepšuje mnoho 
změn učiněných ze strany EP. 


