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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že příjmy z cel tvoří významnou část tradičních vlastních zdrojů EU, přičemž
v roce 2011 představují spolu s odvody z cukru 16 777 100 000 EUR, a že účinný celní 
systém je pro ochranu finančních zájmů EU klíčový; vyzdvihuje skutečnost, že řádné 
fungování cel má přímé dopady na výpočet daně z přidané hodnoty, jež je dalším 
významným zdrojem příjmů pro rozpočet EU; 

2. zdůrazňuje, že účinná prevence nesrovnalostí a podvodů v oblasti cel prostřednictvím 
příslušných kontrol nejen zajišťuje ochranu finančních zájmů Unie, ale má také významné 
dopady na vnitřní trh, neboť odstraňuje neoprávněnou výhodu, z níž oproti poctivým 
hospodářským subjektům těží hospodářské subjekty, které odvádějí nižší clo nebo 
podhodnocují cenu v celních prohlášeních;

3. připomíná, že cílem Komise je přimět vnitrostátní celní správy, aby konaly tak, jako by 
byly správou jedinou, a aby se zajistily kontroly, jejichž výsledky budou na každém místě 
celního území Unie rovnocenné1; poukazuje na to, že této jednoty nelze dosáhnout bez 
interoperabilních komunikačních systémů a systémů výměny informací na úrovni 
členských států a Komise; vyjadřuje politování nad velice pomalým pokrokem v tomto 
ohledu; poukazuje na to, že kontroly by měly vycházet ze společně dohodnutých norem
a spolehlivých kritérií pro posouzení rizik, pokud jde o výběr zboží a hospodářských 
subjektů;

4. vyzývá k navázání užší spolupráce a k zavedení aktivní výměny informací a osvědčených 
postupů s celními orgány států sousedících s EU v oblasti modernizace cel a boje proti 
pašování a korupci v celní správě;

5. zdůrazňuje, že rozšířené využívání zjednodušených celních postupů u dovozů, jimiž se 
omezují celní formality a kontroly před propuštěním zboží, je jedním z klíčových prvků 
celní politiky EU; připomíná, že více než 70 % všech celních postupů představují 
zjednodušené postupy; lituje nicméně, že tyto postupy vedou k neopodstatněným ztrátám 
pro rozpočet Unie a k porušením obchodní politiky EU;

6. vyzývá Komisi k tomu, aby za účelem snížení ztrát tradičních vlastních zdrojů zajistila na 
úrovni členských států vhodné systémové audity subjektů, které by předcházely povolení 
využívat zjednodušené celní postupy, a přiměřené audity ex-post;

7. připomíná, že v mnoha členských státech využívají obzvláště malé a střední podniky 
(MSP) možnosti, kterou jim nabízí celní kodex, učinit pro dovoz a vývoz zboží o hodnotě 
nepřesahující 1 000 EUR pouze „ústní“ celní prohlášení; zdůrazňuje, že zrušení tohoto 
zjednodušeného postupu by především pro MSP výrazně navýšilo administrativní
a finanční zátěž, a bylo by tudíž v rozporu s cílem Unie, jímž je omezit byrokracii; 

                                               
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční 
program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013), Úř. věst. L 154, 14.6.2007, s. 25.
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zdůrazňuje, že možnost činit „ústní“ celní prohlášení by měla být v prováděcích 
pravidlech modernizovaného celního kodexu zachována;

8. připomíná, že by se celní kontroly měly zakládat na analýze rizik, mimo jiné s využitím 
počítačového zpracování dat1, a poukazuje na to, že podle názoru Evropského účetního 
dvora mohou být finanční zájmy a zájmy obchodní politiky EU dostatečně ochráněny 
pouze prostřednictvím automatizovaných profilů rizik začleněných do zpracovávání 
celních prohlášení; vyjadřuje politování nad tím, že automatizované profily rizik pro 
tradiční vlastní zdroje a otázky společné obchodní politiky má zaveden pouze velmi nízký 
počet členských států; naléhá na Komisi, aby učinila opatření nezbytná k řešení této 
situace;

9. opakuje své stanovisko uvedené v závěrech části III usnesení Parlamentu ze dne 
10. května 2011 o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním 
absolutoria Komisi za rok 2009, která se týká zvláštní zprávy Účetního dvora nazvané „Je 
kontrola zjednodušených celních postupů pro dovozy účelná?“.

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení 
Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13.
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