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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 

952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod 

elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie 

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2018)0085), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0097/2018), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0342/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Přechod na úplné využívání 

elektronických systémů pro komunikaci 

mezi hospodářskými subjekty a celními 

orgány a mezi celními orgány samotnými 

umožní, aby nabyla plné účinnosti 

zjednodušení obsažená v celním kodexu 

Unie. To povede ke zlepšené výměně 

informací mezi aktéry, k účinnější 

registraci příjezdu, tranzitu a výstupu 



 

PE623.824v02-00 6/13 RR\1166640CS.docx 

CS 

zboží, k centralizovanému celnímu řízení 

a k harmonizovaným celním kontrolám 

na celém celním území Unie, a v důsledku 

toho i ke snížení správních nákladů, 

byrokracie, chyb a podvodů v celních 

prohlášeních a škodlivé spekulativní volbě 

přístavů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Při zavádění všech nezbytných 

elektronických systémů s konečným 

termínem v roce 2020 čelí Komise 

i členské státy mnoha výzvám. Za prvé, 

harmonizace datových prvků na základě 

mezinárodně uznaných datových modelů, 

jak stanoví kodex, v některých případech 

vyžaduje úplné přeprogramování 

stávajících elektronických systémů a větší 

finanční i časové investice, než se 

očekávalo v době přijetí kodexu. Za 

druhé, jelikož jsou elektronické systémy 

vzájemně úzce propojeny, je důležité 

zavést je ve správném pořadí. Zpoždění při 

vývoji jednoho systému tak nevyhnutelně 

povede ke zpožděním při vývoji dalších 

systémů. Za třetí, kodex (včetně data 

ukončení přechodných opatření 31. 

prosince 2020) byl přijat v roce 2013, 

zatímco normy, které jej doplňují 

a provádějí, konkrétně nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2015/244610, 

prováděcí nařízení Komise (EU) 

2015/244711 a nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2016/34112, byly přijaty 

až v letech 2015 a 2016. Jednání o těchto 

normách trvala výrazně déle, než se 

očekávalo, a to způsobilo zpoždění při 

vypracování funkčních a technických 

specifikací nezbytných pro vývoj 

zmíněných elektronických systémů. 

(6) Zavádění elektronických systémů 

vyžaduje, aby Komise i členské státy 

harmonizovaly datové prvky na základě 

mezinárodně uznaných datových modelů, 

jak stanoví kodex, a aby v některých 

případech zcela přeprogramovaly stávající 

elektronické systémy a uskutečnily 

finanční i časové investice. Jednotlivé 

členské státy dávají takovému 

přizpůsobení různou prioritu, což vede 

k odlišnostem v jejich načasování 

zavádění elektronických systémů. Jelikož 

jsou elektronické systémy vzájemně úzce 

propojeny, je důležité zavést je ve 

správném pořadí. Zpoždění při vývoji 

jednoho systému tak nevyhnutelně povede 

ke zpožděním při vývoji dalších systémů. 

Kodex (včetně data ukončení přechodných 

opatření 31. prosince 2020) byl přijat 

v roce 2013, zatímco normy, které jej 

doplňují a provádějí, konkrétně nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/244610, prováděcí nařízení Komise 

(EU) 2015/244711 a nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2016/34112, 

byly přijaty až v letech 2015 a 2016 a to 

způsobilo zpoždění při vypracování 

funkčních a technických specifikací 

nezbytných pro vývoj zmíněných 

elektronických systémů. 

_________________ _________________ 
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10 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, 

pokud jde o podrobná pravidla k některým 

ustanovením celního kodexu Unie (Úř. 

věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).  

10 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, 

pokud jde o podrobná pravidla k některým 

ustanovením celního kodexu Unie (Úř. 

věst. L 343, 29.12.2015, s. 1). 

11 Prováděcí nařízení Komise (EU) 

2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k některým ustanovením nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

952/2013, kterým se stanoví celní kodex 

Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). 

11 Prováděcí nařízení Komise (EU) 

2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k některým ustanovením nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

952/2013, kterým se stanoví celní kodex 

Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). 

12 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, 

pokud jde o přechodná pravidla k některým 

ustanovením celního kodexu Unie, pokud 

příslušné elektronické systémy dosud 

nejsou v provozu, a kterým se mění 

nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, 

s. 1). 

12 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, 

pokud jde o přechodná pravidla k některým 

ustanovením celního kodexu Unie, pokud 

příslušné elektronické systémy dosud 

nejsou v provozu, a kterým se mění 

nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, 

s. 1). 

 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Jasně se ukázalo, že ačkoli většina 

systémů bude uvedena do provozu do roku 

2020, ostatní bude možné do té doby 

dokončit pouze částečně. 

(7) Navzdory tomu, že článek 278 

kodexu stanoví pro zavedení všech 

elektronických systémů uvedených 

v tomto článku jednotné datum, 

a navzdory úsilí vykonanému Unií 

a některými členskými státy na rozpočtové 

i operační úrovni s cílem dokončit práci 

ve stanovené lhůtě se ukázalo, že některé 

systémy je možné do uvedeného data 

zavést pouze částečně. Z toho plyne, že 

i po tomto datu se budou používat 

neelektronické systémy, a nebudou-li 
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přijaty legislativní pozměňovací návrhy, 

které uvedenou lhůtu prodlouží, 

společnosti a celní orgány nebudou moci 

plnit své úkoly a právní závazky, pokud 

jde o celní operace. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Aby Evropský parlament a Rada 

mohly monitorovat zavádění všech 

elektronických systémů nezbytných pro 

uplatňování ustanovení kodexu 

uvedených v jeho článku 278, měla by 

Komise pravidelně předkládat zprávy 

o dosaženém pokroku a o tom, zda jsou 

v plánovaném časovém harmonogramu 

plněny průběžné cíle. Pro tyto účely by 

příslušné orgány členských států měly 

Komisi pravidelně předkládat relevantní 

informace. Jakmile budou všechny 

elektronické systémy v provozu, měla by 

Komise prostřednictvím kontroly účelnosti 

vykonané do jednoho roku ode dne, kdy 

jsou všechny poprvé uvedeny do provozu, 

posoudit, zda plní svůj účel. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 952/2013 

Čl. 278 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jiné způsoby než metody 

elektronického zpracování dat uvedené 

v čl. 6 odst. 1 lze přechodně používat do 

31. prosince 2025, pokud elektronické 

systémy nezbytné pro uplatňování 

2. Jiné způsoby výměny a uchovávání 

informací než metody elektronického 

zpracování dat uvedené v čl. 6 odst. 1 lze 

přechodně používat nejdéle do 31. prosince 

2023, pokud elektronické systémy 
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následujících ustanovení kodexu dosud 

nejsou v provozu: 

nezbytné pro uplatňování kodexu dosud 

nejsou v provozu. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 952/2013 

Čl. 278 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Nejpozději jeden rok po vstupu 

nařízení (EU) 2018/[XXX]+ v platnost 

a poté každý rok až do doby, kdy začnou 

být elektronické systémy uvedené 

v odstavcích 1 a 2 tohoto článku plně 

funkční, předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě výroční zprávu 

o pokroku dosaženém při vytváření těchto 

elektronických systémů. Pro tento účel 

poskytují členské státy Komisi včas 

aktualizované informace. 

 _______________ 

 + Úř. věst.: Vložte prosím do textu číslo 

tohoto pozměňujícího nařízení a do 

poznámky pod čarou jeho název, datum 

a odkaz na jeho zveřejnění. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

I. Úvod 

Celní unie je základním kamenem Evropské unie jakožto jednoho z největších světových 

obchodních bloků a je proto zásadně důležitá pro zajištění řádného fungování jednotného trhu 

ve prospěch podniků i občanů EU. V této souvislosti doposud vedlo zavedení elektronických 

systémů pro veškerou výměnu informací mezi jednotlivými celními orgány a mezi 

hospodářskými subjekty a celními orgány a uchovávání těchto informací ke značnému snížení 

administrativních nákladů, k zjednodušení právních postupů pro podniky a občany a 

k harmonizovanější výměně těchto informací. 

II. Postoj zpravodaje  

Zpravodaj považuje za velmi politováníhodné, že práce na zavedení těchto elektronických 

systémů nebude dokončena do konce roku 2020, jak je stanoveno v čl. 278 celního kodexu 

Unie. Vzhledem k významu řádného fungování těchto elektronických systémů je však 

prioritou zpravodaje zajistit, aby tato nezbytná práce byla provedena co nejúčinněji a co 

nejdůkladněji.  

Zpravodaj proto podporuje návrh Komise pozměnit článek 278 kodexu, aby přechodná 

opatření pro výměnu a uchovávání celních informací (tj. stávající elektronické systémy 

a systémy papírové dokumentace) mohla být nadále používána po roce 2020 a ne déle než do 

roku 2025 v případě celních postupů, pro něž jsou určeny elektronické systémy, které 

nebudou do roku 2020 zavedeny. Zpravodaj se domnívá, že prodloužení této lhůty je 

nezbytné k zajištění právní jistoty jak pro celní orgány, tak i pro podniky a občany, kteří by se 

potýkali s obtížemi, pokud by některý elektronický systém nebyl zaveden a zákon zároveň 

zakazoval další přechodné používání alternativních opatření. 

Zpravodaj se krom toho domnívá, že by se mělo za každou cenu zabránit dalšímu prodloužení 

lhůty po roce 2025. Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje, aby byl Evropský parlament plně 

zapojen do monitorování zavádění elektronických systémů, které nebudou do roku 2020 

provedeny tím, že vyzve Evropskou komisi, aby do jednoho roku po vstupu tohoto nařízení 

v platnost a poté každý rok podala zprávu o dosaženém pokroku a o budoucích výzvách, které 

se týkají dokončení této práce. 
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA 
OBDRŽELA INFORMACE 

 

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost 

zpravodajky. Při vypracovávání tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka informace 

od těchto subjektů či osob: 

 

Subjekt nebo osoba 

stálé zastoupení Rakouska při Evropské unii 

stálé zastoupení Francie při Evropské unii 
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JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
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