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1. Cíle a východiska návrhu

a) Cíle

Rozhodnutí, které prosazuje elektronické celnictví, představuje nástroj pro zavedení 
interoperabilních a přístupných automatizovaných celních systémů, v rámci současného a 
budoucího modernizovaného celního kodexu, a pro koordinaci postupů a služeb. Jeho 
záměrem je vytvořit potřebný závazek, s ohledem na hraniční orgány jiné než celní orgány, 
zavést jednotný portál (single window) a jedno správní místo (one-stop-shop). Jeho 
hlavním účelem je stanovit opatření, která je nutné přijmout, a lhůty, které musejí všechny 
zúčastněné strany dodržet, aby bylo dosaženo cíle jednoduchého a bezpapírového prostředí 
pro clo a obchod do vstupu modernizovaného celního kodexu v platnost.

Zřízením a provozováním bezpečných, interoperabilních a přístupných elektronických 
celních systémů by se měla zlepšit a usnadnit logistika dodavatelského řetězce a celní 
postupy. Návrh umožní zvýšit účinnost celního řízení, zjednodušit administrativní postupy 
pro veřejné (EU nebo vnitrostátní) a soukromé subjekty a usnadní obchod.

Zejména elektronické celní a obchodní prostředí sestávající z přístupných a 
interoperabilních celních systémů umožní rychlejší propuštění zboží. Kromě toho budou 
hospodářské subjekty schopny vyřizovat své celní záležitosti u celní správy v místě, kde 
jsou usazeny (centralizované celní řízení a jednotný přístupový bod).

Na základě lépe zaměřených celních kontrol založených na elektronických systémech 
řízení rizik se navíc zvýší bezpečnost zboží a mezinárodního obchodu a posílí se ochrana 
životního prostředí a spotřebitelů. 

b) Východiska

Na návrh je třeba pohlížet v souvislosti se závěry zasedání Rady z roku 2005 o oživení 
Lisabonské strategie: partnerství pro růst a zaměstnanost (sdělení Komise o společných 
akcích pro růst a zaměstnanost [KOM(2005) 330]) a s iniciativami Komise e-Europe a 
elektronická veřejná správa [KOM(2002) 263 a KOM(2003) 567], v jejichž rámci se 
členské státy zavázaly přijmout opatření.

V usnesení Rady ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. C 305, s. 1), které následovalo po 
sdělení Komise o jednoduchém a bezpapírovém prostředí pro clo a obchod [KOM(2003) 
452, 24. 7. 2003], se Komise vyzývá, aby „v úzké spolupráci s členskými státy 
vypracovala víceletý strategický plán zaměřený na vytvoření evropského elektronického 
prostředí, které je v souladu s operačními a legislativními projekty a vývojem 
naplánovaným nebo probíhajícím v oblasti cel a nepřímých daní“. Následně Komise 
vypracovala cíle pro budoucnost a plán určený ke stanovení seznamu prováděcích opatření 
a časového harmonogramu v souvislosti s iniciativou v současnosti známou jako 
„iniciativa elektronických celnic“, který musí schválit a dodržovat všechny zúčastněné 
strany. 
Členské státy již ve velké míře investovaly do vývoje automatizovaných celních systémů. 
Rozdíl mezi stávajícími systémy, soubory pravidel a používanými údaji však potlačuje 
výhody dosud dosažené harmonizace v této oblasti, zejména z důvodu nedostatku 
interoperability mezi těmito systémy. Je nezbytné, aby si celní systémy mohly vyměňovat 
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elektronické informace a aby byly vybaveny rozhraními pro obchodní subjekty, 
založenými na běžně používaných technologiích.
IT aplikace pro celní řízení, které by byly jednotné v rámci celého Společenství, ještě 
neexistují, kromě nového informatizovaného tranzitního systému (NITS), který úspěšně 
prokázal proveditelnost těchto systémů a otevírá nové příležitosti pro podobné aplikace v 
jiných celních režimech. V této souvislosti by bylo nutné zavést konvergenční rámec a 
případně společné normy a struktury.

2. Obsah návrhu

Návrh obsahuje tyto články: 

Články 1 – 3 (Elektronické celní systémy, Cíle a Výměna údajů): Cílem Komise a 
členských států je zajistit celoevropské služby elektronické správy prostřednictvím 
interoperabilních a přístupných elektronických celních systémů (viz článek 1). To usnadní 
logistiku dodavatelského řetězce a celní postupy pro pohyb zboží do Evropského 
společenství a z něj a sníží riziko ohrožení bezpečnosti a ochrany občanů. Na základě 
tohoto východiska stanoví článek 2 hlavní cíle elektronických celních systémů. V článku 3 
se vyžaduje, aby celní systémy provozované celními správami a Komisí byly přístupné 
hospodářským subjektům a interoperabilní, a to mezi sebou a se systémy provozovanými 
jinými orgány zapojenými do mezinárodního pohybu zboží. 

Článek 4 (Systémy a služby a časový plán): Toto ustanovení obsahuje seznam systémů a 
databází v souvislosti s iniciativou elektronických celnic v pořadí podle lhůt pro jejich 
provedení (počínaje dnem zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie): 

– do tří let:
– interoperabilní automatizované systémy celního řízení; 

– interoperabilní systém registrace pro hospodářské subjekty; 
– společné celní informační portály;

– do pěti let:
– rámec pro jednotné přístupové body;

– integrované celní prostředí odpovídající standardům Společenství;
– do šesti let:

– služby jednotného portálu (single window).
Články 5 – 7 (Prvky, Úkoly Komise a Úkoly členských států): Články 6 a 7 popisují 
hlavní úkoly Společenství a členských států v souvislosti s prováděním.

Článek 8 (Provádění): Článek 8 popisuje prováděcí postup a rámec řízení v souvislosti s 
iniciativou elektronických celnic. Řízení zajistí Komise za pomoci skupiny pro celní 
politiku. Rozhodnutí nebude mít vliv na úlohu Výboru pro celní kodex a výboru Clo 2007, 
které podporují provedení tohoto rozhodnutí. 
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Článek 9 – 10 (Zdroje a Finanční ustanovení): V článku 9 se definují povinnosti týkající se 
lidských, rozpočtových a technických zdrojů Společenství a členských států, které budou 
nezbytné pro účely zřízení, provozu a zlepšení elektronických celních systémů. V článku 
10 se stanoví pravidla sdílení nákladů mezi členskými státy a Společenstvím v souvislosti
se zaváděním a provozem elektronických celních systémů zahrnutých v tomto rozhodnutí. 
Náklady budou prostřednictvím sdílení nákladů a využívání společných řešení 
minimalizovány.

Články 11 – 12 (Monitorování, Zprávy): Opatření financovaná z rozpočtu Společenství 
budou monitorována Komisí ve spolupráci se členskými státy (článek 11). Splnění každého 
úkolu bude oznámeno Komisi. Dále budou výsledky monitorovacích návštěv a jiných 
kontrol předmětem výročních zpráv (článek 12).

Články 13 – 14 (Konzultace hospodářských subjektů a Přistupující a kandidátské země): V 
článku 13 se vyžaduje, aby byl na úrovni Společenství a členských států zaveden 
mechanismus konzultací s obchodními subjekty. Bulharsko, Rumunsko a kandidátské 
země budou Komisí ve všech fázích pravidelně informovány; mohou se také účastnit 
přípravy, vývoje a zavádění celních systémů a služeb.

Článek 15 (Vstup v platnost).

Článek 16 (Určení): Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

3. Zpravodaj podporuje cíle a obsah tohoto návrhu. 


