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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že príjmy z ciel tvoria významnú časť tradičných vlastných zdrojov EÚ, 
pričom za rok 2011 spolu s odvodmi z produkcie cukru predstavujú 16 777 100 000 EUR, 
a že efektívny colný systém je prvoradý, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ; 
zdôrazňuje, že správne fungovanie ciel má priame dôsledky na výpočet dane z pridanej 
hodnoty, ktorá je ďalším významným zdrojom príjmov pre rozpočet EÚ; 

2. zdôrazňuje, že účinné predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom v oblasti ciel 
prostredníctvom náležitých kontrol nielenže zabezpečuje ochranu finančných záujmov 
Únie, ale má zároveň významné dôsledky pre vnútorný trh, pretože odstraňuje 
nespravodlivú výhodu tých hospodárskych subjektov, ktoré neplatia dostatočné clá alebo 
ohlasujú colným správam nižšie hodnoty, v porovnaní s hospodárskymi subjektmi, ktoré 
to nerobia;

3. pripomína, že cieľom Komisie je zabezpečiť, aby vnútroštátne colné správy fungovali 
jednotne, a zaistiť kontroly s rovnocennými výsledkami na každom mieste colného 
územia Únie1; zdôrazňuje, že tento cieľ nemožno dosiahnuť bez interoperabilných 
systémov komunikácie a výmeny informácií na úrovni členských štátov a Komisie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tomto smere dochádza len k veľmi pomalému 
pokroku; poukazuje na to, že pokiaľ ide o výber tovaru a hospodárskych subjektov, 
kontroly by mali vychádzať zo spoločne dohodnutých noriem a spoľahlivých kritérií 
na hodnotenie rizika;

4. vyzýva na užšiu spoluprácu a aktívnu výmenu informácií a osvedčených postupov 
s colnými orgánmi susedných štátov EÚ v oblasti modernizácie ciel a úsilia o boj proti 
pašeráctvu a korupcii v colnom systéme;

5. zdôrazňuje, že rozšírené využívanie zjednodušených colných postupov pri dovoze, ktoré 
znižujú colné formality a kontrolu pred uvoľnením tovaru, je jedným z kľúčových prvkov 
colnej politiky EÚ; pripomína, že viac ako 70 % všetkých colných postupov sú 
zjednodušené postupy; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že tieto postupy vedú 
k neopodstatneným stratám pre rozpočet Únie a porušovaniu obchodnej politiky EÚ;

6. vyzýva Komisiu, aby v záujme zníženia rizika strát tradičných vlastných zdrojov 
zabezpečila na úrovni členských štátov riadne systémové audity hospodárskych subjektov 
predtým, ako im povolí používať zjednodušené colné postupy, a primerané audity ex post;

7. poukazuje na to, že vo viacerých členských štátoch využívajú predovšetkým malé 
a stredné podniky možnosť podať tzv. ústne colné vyhlásenie v prípade dovozu a vývozu 
v hodnote do 1 000 EUR, ktorá je stanovená v Colnom kódexe; zdôrazňuje, že zrušenie 
tohto zjednodušeného postupu by značne zvýšilo administratívne a finančné zaťaženie 

                                               
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 624/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa ustanovuje akčný 
program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2013), Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 25.
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predovšetkým pre MSP, a teda nie je v súlade s cieľom EÚ obmedziť byrokraciu;  trvá na 
tom, aby sa vo vykonávacích predpisoch pre modernizovaný Colný kódex zachovala 
možnosť podania tzv. ústneho colného vyhlásenia;

8. pripomína, že colné kontroly by sa mali zakladať na analýze rizík využívajúcej okrem 
iného techniky automatizovaného spracovania údajov1, a zdôrazňuje, že podľa názoru 
Európskeho dvora audítorov môžu byť finančné záujmy a záujmy obchodnej politiky EÚ 
dostatočne ochránené len automatizovanými profilmi rizika začlenenými do spracovania 
colných vyhlásení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že len veľmi málo členských štátov má 
zavedené automatizované profily rizika pre tradičné vlastné zdroje a otázky spoločnej 
obchodnej politiky; nalieha na Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na riešenie tejto 
situácie;

9. opakuje svoje stanovisko uvedené v záveroch časti III uznesenia Parlamentu z 10. mája 
2011 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisie za rok 
2009, ktorá sa týka osobitnej správy Dvora audítorov s názvom Kontrolujú sa 
zjednodušené colné postupy na dovoz účinne?.

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13.
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