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1. Ciele a východiská návrhu

a) Ciele

Hlavným cieľom rozhodnutia presadzujúceho elektronické colníctvo je implementácia 
interoperabilných a dostupných automatizovaných colných systémov a koordinovaných 
postupov a služieb v rámci súčasného aj budúceho modernizovaného colného kódexu. Jeho 
zámerom je v potrebnej miere zapojiť hraničné orgány, iné než colné orgány, do 
implementácie jednotného okna (tzv. „Single Window“) a spoločného miesta kontroly (tzv. 
„One-Stop Shop“). Hlavným cieľom rozhodnutia je určiť opatrenia, ktoré je potrebné 
prijať do nadobudnutia účinnosti modernizovaného colného kódexu, a termíny, ktoré 
musia dodržať všetky zainteresované strany, aby dosiahli cieľ jednoduchého colného 
a obchodného prostredia bez dokumentov v papierovej forme.

Vybudovaním a prevádzkovaním bezpečných, interoperabilných a dostupných 
elektronických colných systémov by sa malo dosiahnuť zlepšenie a uľahčenie colných 
postupov a logistiky zásobovacieho reťazca. Tento návrh ponúka zefektívnenie colného 
konania, zjednodušenie administratívnych postupov pre verejných (európskych aj 
národných) a súkromných účastníkov a uľahčenie obchodovania.

Najmä elektronické colné a obchodné prostredie zložené z dostupných a interoperabilných 
colných systémov by mohlo viesť k rýchlejšiemu prepusteniu tovaru. Okrem toho by 
hospodárske subjekty mohli vybavovať svoje colné záležitosti na colnej správe v mieste 
svojho sídla (centralizované colné konanie a jednotné prístupové miesto).

Ďalej by sa prostredníctvom lepšie zameraných colných kontrol založených na 
elektronických systémoch riadenia rizík mohla zvýšiť ochrana tovaru a bezpečnosť 
medzinárodného obchodu a posilniť ochrana spotrebiteľov a životného prostredia.

b) Východiská

Tento návrh je potrebné vnímať v kontexte záverov Rady z roku 2005 o oživení 
Lisabonskej stratégie: partnerstvo pre rast a zamestnanosť (oznámenie Komisie 
o spoločných akciách pre rast a zamestnanosť [KOM(2005)330]) a iniciatív Komisie 
elektronická Európa a elektronická správa [KOM(2002)263 a KOM(2003)567], v rámci 
ktorých sa členské štáty zaviazali prijať určité opatrenia.

V uznesení Rady z 5. decembra 2003 (Ú. v. ES C 305, 16. 12. 2003, s. 1), ktoré potvrdilo 
oznámenie Komisie o jednoduchom colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov 
v papierovej forme [KOM(2003) 452, 24. 7. 2003], sa Komisia vyzýva, aby „v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi vypracovala viacročný strategický plán zameraný na 
vytvorenie európskeho elektronického prostredia, ktorý je v súlade s prevádzkovými 
a legislatívnymi projektmi a vývojom naplánovaným alebo prebiehajúcim v oblasti ciel 
a nepriamych daní“. V nadväznosti na to Komisia vypracovala víziu a plán, ktorý má 
stanoviť zoznam opatrení na implementáciu a harmonogram iniciatívy v súčasnosti známej 
ako „iniciatíva elektronické colníctvo“, ktorý majú schváliť a dodržiavať všetky 
zúčastnené strany.
Členské štáty už vo veľkej miere investovali do vývoja automatizovaných colných 
systémov. Rozdiel medzi existujúcimi systémami, súbormi pravidiel a používanými údajmi 
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je však v rozpore s doteraz dosiahnutými výhodami akejkoľvek harmonizácie v tejto 
oblasti, hlavne z dôvodu nedostatku interoperability medzi týmito systémami. Je dôležité, 
aby si colné systémy boli schopné navzájom vymieňať elektronické informácie a aby boli 
vybavené určitým množstvom rozhraní s obchodnou komunitou, založených na bežne 
používanej technológii.
IT aplikácie zamerané na colné konanie v rámci celého Spoločenstva ešte neexistujú, 
s výnimkou nového automatizovaného tranzitného systému NCTS, ktorý úspešne dokazuje 
realizovateľnosť vybudovania takýchto systémov a otvára nové možnosti pre podobné 
aplikácie v iných colných režimoch. V tejto súvislosti by bolo potrebné zavedenie 
konvergenčného rámca a podľa potreby spoločných noriem a štruktúr.

2. Obsah návrhu 

Návrh obsahuje nasledujúce články:

Články 1 – 3 (Elektronické colné systémy, Ciele, Výmena údajov): Zámerom Komisie 
a členských štátov je zabezpečiť celoeurópske služby elektronickej správy prostredníctvom 
interoperabilných a dostupných elektronických colných systémov (pozri článok 1). Uľahčí 
to logistiku zásobovacieho reťazca a colné postupy pri preprave tovaru z a do Európskeho 
spoločenstva a zníži riziko ohrozenia ochrany a bezpečnosti obyvateľov. Na základe tohto 
predpokladu stanovuje článok 2 hlavné ciele elektronických colných systémov. Na základe 
článku 3 sa požaduje, aby boli colné systémy, prevádzkované colnými správami 
a Komisiou, dostupné hospodárskym subjektom a interoperabilné, a to navzájom a tiež so 
systémami prevádzkovanými inými orgánmi, ktoré sú zapojené do medzinárodnej prepravy 
tovaru.

Článok 4 (Systémy, služby a harmonogram): Toto ustanovenie obsahuje zoznam systémov 
a databáz v súvislosti s iniciatívou elektronické colníctvo v poradí, v akom sú stanovené 
termíny na ich implementáciu (od uverejnenia rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej 
únie):

– do troch rokov:
– interoperabilné automatizované systémy colného konania;

– interoperabilný systém registrácie hospodárskych subjektov;
– spoločné colné informačné portály;

– do piatich rokov:
– rámec pre jednotné prístupové miesta;

– integrované colné prostredie zodpovedajúce normám Spoločenstva;
– do šiestich rokov:

– služby jednotného okna.
Články 5 – 7 (Zložky, Úlohy Komisie, Úlohy členských štátov): Články 6 a 7 opisujú 
hlavné úlohy Komisie a členských štátov v súvislosti s implementáciou.

Článok 8 (Implementácia): Článok 8 opisuje postup implementácie a rámec správy 
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v súvislosti s iniciatívou elektronické colníctvo. Riadenie zabezpečí Komisia za pomoci 
Skupiny pre colnú politiku. Na úlohu Výboru pre colný kódex a Výboru pre program 
Colníctvo 2007, ktoré podporujú implementáciu tohto rozhodnutia, nebude mať toto 
rozhodnutie vplyv.

Články 9 – 10 (Zdroje a Finančné ustanovenia): Článok 9 definuje povinnosti týkajúce sa 
ľudských, rozpočtových a technických zdrojov Spoločenstva a členských štátov, ktoré 
budú potrebné na účely vybudovania, prevádzky a zlepšenia elektronických colných 
systémov. Článok 10 stanovuje pravidlá podieľania sa členských štátov a Spoločenstva na 
nákladoch v súvislosti s implementáciou a prevádzkou elektronických colných systémov, 
ktorými sa zaoberá toto rozhodnutie. Náklady budú minimalizované prostredníctvom ich 
rozdelenia a využívania spoločných riešení.

Články 11 – 12 (Monitorovanie, Správy): Komisia bude v spolupráci s členskými štátmi 
monitorovať opatrenia financované z rozpočtu Spoločenstva (článok 11). Ukončenie úloh 
bude oznámené Komisii. Okrem toho výsledky monitorovacích návštev a iných kontrol 
budú predmetom výročných správ (článok 12).

Články 13 – 14 (Konzultácie s hospodárskymi subjektmi a Pristupujúce a kandidátske 
krajiny): Článok 13 požaduje, aby sa vytvoril mechanizmus obchodných konzultácií na 
úrovni Spoločenstva, ako aj na úrovni členských štátov. Bulharsko, Rumunsko 
a kandidátske krajiny bude Komisia vo všetkých fázach pravidelne informovať; môžu sa 
tiež zúčastniť prípravy, vývoja a rozmiestnenia colných systémov a služieb.

Článok 15 (Nadobudnutie účinnosti).

Článok 16 (Adresáti): Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

3. Spravodajca podporuje ciele a obsah návrhu.
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