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Pozměňovací návrh 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Důvěryhodné hospodářské subjekty, 
které dodržují pravidla, by měly mít jako 
„schválené hospodářské subjekty“ možnost 
co nejvíce využívat zjednodušení a 
s ohledem na aspekty bezpečnosti by se na 
ně měla vztahovat snížená úroveň celních 
kontrol. Mohou proto využívat statusu 
schváleného hospodářského subjektu pro 
celní zjednodušení  nebo statusu 
schváleného hospodářského subjektu pro 
bezpečnost  . Může jim být udělen jeden 
z těchto statusů nebo oba současně.

(19) Důvěryhodné hospodářské subjekty, 
které dodržují pravidla a přispívají 
k zajištění řetězce celního odbavení
a ochrany finančních zájmů Evropské 
unie by měly mít jako „schválené 
hospodářské subjekty“ možnost co nejvíce 
využívat zjednodušení a s ohledem na 
aspekty bezpečnosti a požívat praktické 
výhody, včetně snížené úrovně celních 
kontrol. Mohou proto využívat statusu 
schváleného hospodářského subjektu pro 
celní zjednodušení  nebo statusu 
schváleného hospodářského subjektu pro 
bezpečnost  . Může jim být udělen jeden 
z těchto statusů nebo oba současně.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba v celním kodexu Unie jasněji uvést, že schváleným hospodářským subjektům bude 
poskytnuto zvýhodněné zacházení.

Pozměňovací návrh 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „celním prohlášením pro dočasné 
uskladnění“ úkon, kdy osoba předepsanou 
formou a způsobem uvede, že zboží je 
propuštěno nebo má být propuštěno do
uvedeného režimu;

11. „celním prohlášením pro dočasné 
uskladnění“ úkon, kdy osoba předepsanou 
formou a způsobem uvede, že zboží je 
nebo má být dočasně uskladněno;



PE498.017v01-00 4/113 AM\916428CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. „dočasným uskladněním“ situace, 
v níž je zboží, které nepochází z Unie, mezi 
předložením celnímu úřadu a zahájením 
celního režimu dočasně uskladněno pod 
dohledem celních orgánů;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 31 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osoba, která předkládá zboží, o němž se 
má za to, že bylo propuštěno do režimu 
dočasného uskladnění do doby podání 
celního prohlášení pro dočasné 
uskladnění, nebo osoba, jejímž jménem se 
zboží předkládá;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 31 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osoba, která podává celní prohlášení 
pro režim dočasného uskladnění, nebo 
jejímž jménem se uvedené prohlášení 
podává;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 44
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout rozhodnutí, 
která umožní jednomu členskému státu 
nebo několika členským státům odchylně 
od odstavce 1 používat jiný způsob výměny 
a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 6 odst. 3 umožňuje výjimku z bezpodmínečné zásady elektronické výměny údajů, což 
oslabuje základní princip modernizace celních právních předpisů v Evropě a rovněž 
představuje možnost výkladu, který může vést k nedostatku právní nejistoty a předvídatelnosti.

Pozměňovací návrh 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout rozhodnutí, která 
umožní jednomu členskému státu nebo 
několika členským státům odchylně od 
odstavce 1 používat jiný způsob výměny 
a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat.

3. Komise může v řádně odůvodněných 
případech přijmout rozhodnutí, která 
umožní jednomu členskému státu nebo 
několika členským státům odchylně od 
odstavce 1 používat jiný způsob výměny 
a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat. Tato 
výjimka nesmí mít dopad na zavedení, 
fungování a používání elektronických 
systémů výměny údajů uvedených 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadně důležité, aby celní kodex Unie byl zaveden a uplatňován stejným způsobem ve 
všech 27 členských státech. Mohou však existovat i mimořádné případy, kdy je umožněna 
výjimka pro jeden nebo více členských států.

Pozměňovací návrh 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout rozhodnutí, která 
umožní jednomu členskému státu nebo 
několika členským státům odchylně od 

3. Komise může v řádně doložených 
případech a na omezenou dobu přijmout 
rozhodnutí, která umožní jednomu 
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odstavce 1 používat jiný způsob výměny 
a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat.

členskému státu nebo několika členským 
státům odchylně od odstavce 1 používat 
jiný způsob výměny a uchovávání dat, než 
je metoda elektronického zpracování dat.

Or. el

Odůvodnění

Výjimku musí být udělovány na omezenou dobu a odůvodněny naléhavou potřebou.

Pozměňovací návrh 47
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout rozhodnutí, která 
umožní jednomu členskému státu nebo 
několika členským státům odchylně od 
odstavce 1 používat jiný způsob výměny 
a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat.

3. Komise může přijmout rozhodnutí, která 
umožní jednomu členskému státu nebo 
několika členským státům odchylně od 
odstavce 1 používat jiný způsob výměny 
a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat. Komise 
však vybídne členské státy, které ještě 
nevyvinuly uspokojivé metody 
elektronického zpracování dat, aby tak 
učinily.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Přenesení pravomoci
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Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, za účelem upřesnění 
kritérií pro udělování výjimky podle čl. 6 
odst. 3. 

Or. el

Odůvodnění

Na základě cíle skutečné celní unie, musí mít jakákoli osvobození od povinnosti/výjimky 
dočasný charakter, a ačkoli jsou nutné/odůvodněné, musí splňovat zvláštní kritéria.  Kritéria 
udělení výjimky uvedená v čl. 6 odst. 3 musí být proto vymezena akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 49
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby po omezenou dobu 
testovaly zjednodušení při uplatňování 
celních předpisů za použití metody 
elektronického zpracování dat.

2. Komise může jednomu nebo několika
členským státům na jejich žádost povolit, 
aby po omezenou dobu dále testovaly 
dodatečná zjednodušení při uplatňování 
celních předpisů. Tento test je k dispozici 
pro všechny členské státy. Tato 
zjednodušení se vztahují na jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení 
a používají metody elektronického 
zpracování dat, pokud jde o tyto aspekty:
a) žádosti a povolení ohledně celního 
režimu nebo statusu schváleného 
hospodářského subjektu;
b) žádosti a zvláštní rozhodnutí stanovené 
v článku 32;
c) společný rámec pro řízení rizik podle 
článku 39;
d) standardní formuláře a obsažené údaje, 
které mají být zaznamenány;
e) správu těchto údajů celními orgány 
členských států;
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f) ustanovení, jimiž se řídí přístup k těmto 
údajům ze strany:
i) hospodářské subjekty,

ii) jiné příslušné orgány.
Po skončení období testování jej Komise 
vyhodnotí, aby zjistila, jaké jsou jeho 
přínosy.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že testy (pilotní verze) zjednodušení by měly být dostupné pro všechny 
členské státy, které se chtějí zúčastnit.

Pozměňovací návrh 50
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby po omezenou dobu 
testovaly zjednodušení při uplatňování 
celních předpisů za použití metody 
elektronického zpracování dat.

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby testovaly změny 
a zjednodušení při uplatňování celních 
předpisů za použití metody elektronického 
zpracování dat. Pilotní verze tohoto typu
by měly být všem členským státům na 
jejich žádost zpřístupněny a měly by být 
pravidelně hodnoceny.

Or. en

Odůvodnění

Mohlo by být užitečné prověřovat změny a zjednodušené postupy v celním dohledu, analýzu 
rizik a celní kontroly a nejlepší dostupné techniky, které jsou v té době k dispozici, a ne tedy 
pouze prostřednictvím IT.

Pozměňovací návrh 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby po omezenou dobu 
testovaly zjednodušení při uplatňování 
celních předpisů za použití metody 
elektronického zpracování dat.

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby testovaly zjednodušení 
při uplatňování celních předpisů. Takové 
pilotní verze by měly být k dispozici pro 
všechny členské státy a a měly by být 
pravidelně hodnoceny.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že testy (pilotní verze) zjednodušení by měly být dostupné pro všechny 
členské státy, které se chtějí zúčastnit.

Pozměňovací návrh 52
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby po omezenou dobu 
testovaly zjednodušení při uplatňování 
celních předpisů za použití metody 
elektronického zpracování dat.

2. Komise může členským státům na jejich 
žádost povolit, aby po omezenou dobu 
testovaly další zjednodušení při 
uplatňování celních předpisů za použití 
metody elektronického zpracování dat.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost zajistit, aby členské státy, které již disponují dobře fungujícími 
metodami elektronického zpracování dat, měly možnost testovat další zjednodušení 
v provádění celních předpisů.

Pozměňovací návrh 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
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Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od této povinnosti může být v některých 
případech upuštěno.

Od této povinnosti může být upuštěno
v případech, kdy:
a) zástupce celních orgánů jedná jménem 
osob, které nemusí být usazeny na celním 
území Unie, není-li uvedeno jinak nebo
b) existují dohody uzavřené se třetími 
zeměmi, podle nichž osoby usazené 
v těchto zemích mohou jednat jako 
zástupci celních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Existují určité případy, kdy zástupce celních orgánů nemusí být usazen v EU.

Pozměňovací návrh 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavec 2 nebrání členských státům 
v uplatňování podmínek, které vymezily 
v souladu s první větou odstavce 3, na 
zástupce celních orgánů, kteří nejsou 
usazeni na celním území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Existují určité případy, kdy zástupce celních orgánů nemusí být usazen v EU.

Pozměňovací návrh 55
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
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Čl. 20 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) případy, kdy se upustí od povinnosti 
uvedené v čl. 18 odst. 2 prvním 
pododstavci;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 7 zpravodajky.

Pozměňovací návrh 56
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecně se schváleným hospodářským 
subjektům poskytnou následující 
zjednodušené postupy:
a) osvobození od povinnosti 
podávat výstupní souhrnného celní 
prohlášení a vstupní souhrnné celní 
prohlášení, a to i v případě zákazu, pokud 
je možné využívat obecné licence a pokud 
jde o dobře známé produkty;
b) místní celní řízení při dovozu bez 
oznámení, a to rovněž v případě zákazu,
pokud je možné využívání obecných 
licencí a u dobře známých produktů; 
využívání souhrnných deklarací pro 
stanovenou lhůtu až do jednoho měsíce;
c) centralizovaného celního řízení 
a postupy vlastního posouzení.

Or. en

Odůvodnění

V Celním kodexu Unie se do dnešního dne nepředpokládají žádné podstatné zjednodušené 
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postupy, a to ani pro schválené hospodářské subjekty.  Méně intenzivní kontroly v menším 
počtu samy o sobě představují účinné zjednodušení. Podle bodu odůvodnění 11 (odst. 19) by 
měly mít schválené hospodářské subjekty možnost co nejvíce využívat zjednodušené postupy. 
Proto by se měly prostřednictvím čl. 21 celního kodexu Unie přímo uplatňovat konkrétní 
zjednodušené postupy.

Pozměňovací návrh 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Nositelé statusu schváleného 
hospodářského subjektu podle článku 2 
požívají zvýhodněné zacházení podle typu 
certifikátu v souladu s odst. 2 písm. a) 
a b).

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba v celním kodexu Unie jasněji uvést, že schváleným hospodářským subjektům bude 
poskytnuto zvýhodněné zacházení.

Pozměňovací návrh 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Žádosti schválených hospodářských 
subjektů se projednávají přednostně.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba v celním kodexu Unie jasněji uvést, že schváleným hospodářským subjektům bude 
poskytnuto zvýhodněné zacházení.
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Pozměňovací návrh 59
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Hospodářské subjekty, které jsou uznány 
jako schválené hospodářské subjekty, 
mohou využívat zjednodušené postupy, 
a to po podání žádosti a předložení 
registračního a identifikačního čísla 
hospodářského subjektu (číslo EORI):
1. osvobození schváleného hospodářského 
subjektu od povinnosti předkládat 
výstupní oznámení, včetně případů zákazů 
a omezení, pokud je možné použít 
všeobecné povolení nebo pokud jsou 
produkty celním orgánům známy;
2. osvobození schváleného hospodářského 
subjektu od povinnosti předkládat vstupní 
oznámení, včetně případů zákazů 
a omezení, pokud je možné použít 
všeobecné povolení nebo pokud jsou 
produkty celním orgánům známy;
3. možnost předkládat celní prohlášení 
bez formálního prohlášení;
4. uznávání prohlášení o doprovodných 
dokladech za dostatečné pro celní 
prohlášení;
5. celní odbavení pro dovoz bez oznámení, 
včetně případů zákazů a omezení, pokud 
je možné použít všeobecné povolení nebo 
pokud jsou produkty celním orgánům 
známy; povolení je uděleno za podmínky, 
že pro stanovené období bylo předloženo 
hromadné oznámení.

Or. de
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Odůvodnění

Návrh celního kodexu Unie obsahuje nezávazná pravidla pro zjednodušení postupů, která 
představují skutečná zvýhodnění pro podniky, které úspěšně ukončily obtížný postup 
certifikace pro získání statusu schválených hospodářských subjektů.  To ohrožuje přijímání 
této certifikace ze strany hospodářských subjektů. Pravidla zjednodušení celních postupů 
v celosvětovém obchodě mají velký hospodářský význam pro konkurenceschopnost podniků. 

Pozměňovací návrh 60
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 23 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní:

Netýká se českého znění.

Or. de

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 61
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 23 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla pro  udělování statusu 
schváleného hospodářského subjektu
uvedená v článku 21 ;

a) případy, v nichž se provádí přezkum
statusu schváleného hospodářského 
subjektu;

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1 – článek 21a (nový)
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Pozměňovací návrh 62
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 23 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla pro  udělování statusu 
schváleného hospodářského subjektu 
uvedená v článku 21  ;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udělení statusu schváleného hospodářského subjektu jsou podrobně popsána 
v základním aktu na základě zpravodajkou navrhovaných změn.

Pozměňovací návrh 63
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případy, kdy se v souladu s čl. 21 odst. 1 
upustí od požadavku, že deklarant musí 
být usazen na celním území Unie;

b) určení celního orgánu příslušného 
k udělení tohoto statusu a těchto povolení;

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1 – článek 21a (nový)

Pozměňovací návrh 64
Sylvana Rapti

Návrh nařízení



AM\916428CS.doc 17/113 PE498.017v01-00

CS

Čl. 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případy, kdy se v souladu s čl. 21 odst. 1 
upustí od požadavku, že deklarant musí 
být usazen na celním území Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 8 zpravodajky.

Pozměňovací návrh 65
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 23 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) konzultace s jinými celními orgány 
a poskytování informací těmto orgánům;

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1 – článek 21a (nový)

Pozměňovací návrh 66
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 23 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) podmínky pozastavení nebo zrušení 
statusu schváleného hospodářského 
subjektu;

Or. de
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1 – článek 21a (nový)

Pozměňovací návrh 67
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 23 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) podmínky za kterých může být 
u určitých kategorií schválených 
hospodářských subjektů upuštěno od 
požadavku, aby byly usazeny na celním 
území EU, 

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1 – článek 21a (nový)

Pozměňovací návrh 68
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud žádost podá hospodářský subjekt, 
který využívá status schváleného 
hospodářského subjektu pro zjednodušené 
celní postupy, celní orgány 
nepřezkoumávají společná kritéria. 
S ohledem na všechny tyto žádosti by měly 
být přezkoumány pouze zvláštní podmínky 
týkající se žádostí o povolení předložených 
hospodářskými subjekty. 

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o posílení statusu schváleného hospodářského subjektu 
zjednodušením žádostí o povolení a auditu postupů pro schválené hospodářské subjekty 
a urychlením operací postupu. Tento status by měl sloužit jako referenční bod pro všechna 
celní povolení.

Pozměňovací návrh 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejsou-li však celní orgány schopny tyto 
termíny dodržet, informují o tom žadatele 
ještě před uplynutím stanoveného termínu 
s uvedením důvodů a s uvedením další 
lhůty, kterou považují za nezbytnou 
k  přijetí  rozhodnutí .

Lhůta pro přijetí rozhodnutí stanovená 
celními předpisy začne dnem přijetí 
žádosti.

Nejsou-li celní orgány schopny lhůty pro 
přijetí rozhodnutí stanovené v celních 
předpisech dodržet, informují o tom 
žadatele ještě před uplynutím stanoveného 
termínu s uvedením důvodů a s uvedením 
další lhůty, kterou považují za nezbytnou 
k  přijetí  rozhodnutí. Tato další lhůta 
nepřesáhne 30 dní.
Aniž je dotčen třetí pododstavec, celní 
orgán, který přijímá rozhodnutí, může 
prodloužit lhůtu pro přijetí rozhodnutí 
[jak je stanoveno v celních předpisech], 
pokud žadatel takové prodloužení 
požaduje k provedení úprav s cílem 
zajistit, aby podmínky a kritéria byly 
splněny. Takové úpravy a další lhůta 
potřebná k jejich provedení se sdělí 
celnímu orgánu, který přijímá rozhodnutí 
a který rozhodne o prodloužení. 

Or. en
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Odůvodnění

S cílem stanovit důležitý článek o lhůtách pro přijetí rozhodnutí v samotném celním kodexu 
Unie a zajistit tak právní soulad s celními předpisy tak, aby nedošlo k rozdělení právních 
předpisů ustanoveními v různých aktech, se lhůty pro přijetí rozhodnutí stanoví v tomto 
článku. Čl. 24 odst. 2 celního kodexu Společenství a článek 124-2-08 prováděcích ustanovení 
Modernizovaného celního kodexu jsou z tohoto důvodu spojeny.

Pozměňovací návrh 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V některých případech se první 
pododstavec nepoužije.

První pododstavec se nepoužije v těchto 
případech:
a) pokud žádost o rozhodnutí, včetně 
přidělení registračního a identifikačního 
čísla hospodářského subjektu (čísla 
EORI), nemůže být přijata;
b) jedná-li se o rozhodnutí uvedené v čl. 
32 odst. 1;
c) v případě zamítnutí výhody plynoucí 
z celní kvóty, pokud je dosaženo 
stanoveného objemu podle 1 pododstavce 
čl. 49 odst. 4;
d) pokud to vyžaduje povaha nebo míra 
ohrožení bezpečnosti Unie  a osob 
s pobytem na území Unie, pro zdraví lidí, 
zvířat nebo rostlin, pro životní prostředí 
nebo spotřebitele;
e) pokud je cílem rozhodnutí zajištění 
provádění jiného rozhodnutí, v jehož 
zájmu byl odstavec uplatněn, aniž by bylo 
dotčeno právo příslušných členských 
států;
f) v případě, že byla provedena analýza 
rizik na základě vstupního souhrnného 
celního prohlášení nebo celního 
prohlášení, které je nahrazuje;
g) v případě, že by to ovlivnilo vyšetřování 
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pro účely boje proti podvodům;
h) pro rozhodnutí Komise týkající se toho, 
zda je vrácení nebo prominutí částky 
odůvodněné.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky z práva na slyšení v článku 124-1-03 prováděcích ustanovení Modernizovaného 
celního kodexu jsou přesunuty do celního kodexu Společenství. Odkazy na články v celním
kodexu Společenství a prováděcích ustanoveních Modernizovaného celního kodexu byly tam, 
kde je to možné aktualizovány. Odst. 4 písm. h) odkazuje na článek 333-26 odst. 2 
prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí splňuje povinnosti 
vyplývající z tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož článek 124-2-11 prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu obsahuje 
zásadní prvky, zejména povinnosti držitele rozhodnutí, je vhodné jej zařadit do ustanovení 
celního kodexu Společenství.

Pozměňovací návrh 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel povolení neprodleně uvědomí celní 
orgány, které přijímají rozhodnutí, 
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o všech skutečnostech, které nastanou po 
vydání povolení a které mohou ovlivnit 
jeho platnost nebo obsah.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož článek 124-2-11 prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu obsahuje 
zásadní prvky, zejména povinnosti držitele rozhodnutí, je vhodné jej zařadit do ustanovení 
celního kodexu Společenství.

Pozměňovací návrh 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V některých případech celní orgány: 8. Celní orgány sledují dodržování 
povinností vyplývajících z rozhodnutí 
a znovu posoudí nebo pozastaví 
rozhodnutí v případech vymezených 
celnými předpisy. 

a) sledují dodržování rozhodnutí;
b) znovu posoudí rozhodnutí;
c) pozastaví rozhodnutí, které nemá být 
prohlášeno za neplatné, zrušeno nebo 
změněno.

Or. en

Odůvodnění

„V některých případech“ bylo vypuštěno.

Pozměňovací návrh 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Čl. 24 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise může přijmout jiná rozhodnutí, 
než jsou rozhodnutí uvedená v čl. 32 odst. 
8, ve kterých požádá členské státy, aby 
přijaly, pozastavily, prohlásily za neplatné, 
změnily nebo zrušily rozhodnutí uvedené 
v článku 24, aby zajistila jednotné 
uplatňování celních předpisů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 75
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní:

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní pravidla 
týkající se sledování, opětovného 
posouzení a pozastavení rozhodnutí 
v souladu s čl. 24 odst. 8.

a) pravidla o postupu pro přijímání 
rozhodnutí uvedených v článku 24;
b) případy, kdy žadateli není umožněno 
vyjádřit svůj názor v souladu s čl. 24 odst. 
4 prvním pododstavcem;
c) pravidla pro sledování, opětovné 
posouzení a pozastavení rozhodnutí 
v souladu s čl. 24 odst. 8.

Or. de
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Odůvodnění

Právo na slyšení je základní ústavní zásadou. Pravidla, která na tuto zásadu mají dopad –
zejména omezení tohoto práva – by měla být stanovena výlučně právními předpisy.

Pozměňovací návrh 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1–8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Celní orgány přijmou  na základě 
žádosti rozhodnutí týkající se závazné 
informace o sazebním zařazení zboží 
(rozhodnutí o ZISZ) nebo rozhodnutí 
týkající se závazné informace o původu 
zboží (rozhodnutí o ZIPZ).

1) Celní orgány přijmou  na základě 
žádosti rozhodnutí týkající se závazné 
informace o sazebním zařazení zboží 
(rozhodnutí o ZISZ) nebo rozhodnutí 
týkající se závazné informace o původu 
zboží (rozhodnutí o ZIPZ) a rozhodnutí 
týkající se závazných informací o celní 
hodnotě zboží (ZICHZ).

Tato žádost nebude přijata  , dojde-li 
k některé z těchto okolností:

Tato žádost nebude přijata  , dojde-li 
k některé z těchto okolností:

a) pokud je, nebo již byla, žádost podána 
u téhož nebo jiného celního úřadu, a to 
držitelem rozhodnutí v souvislosti se 
stejným zbožím nebo jeho jménem a 
u rozhodnutí o ZIPZ za stejných okolností, 
které rozhodují o získání statusu původu 
zboží;

a) pokud je, nebo již byla, žádost podána 
u téhož nebo jiného celního úřadu, a to 
držitelem rozhodnutí v souvislosti se 
stejným zbožím nebo jeho jménem a 
u rozhodnutí o ZIPZ za stejných okolností, 
které rozhodují o získání statusu původu 
zboží;

b) pokud se žádost netýká žádného ze 
zamýšlených použití rozhodnutí o ZISZ 
nebo rozhodnutí o ZIPZ nebo žádného ze 
zamýšlených použití celního režimu.

b) pokud se žádost netýká žádného ze 
zamýšlených použití rozhodnutí o ZISZ,
rozhodnutí o ZIPZ nebo rozhodnutí 
ZICHZ nebo žádného ze zamýšlených 
použití celního režimu.

2) Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí 
o ZIPZ jsou závazná pouze pro účely 
sazebního zařazení zboží nebo určení 
původu zboží.

2) Rozhodnutí o ZISZ, ZICHZ nebo 
rozhodnutí o ZIPZ jsou závazná pouze pro 
účely sazebního zařazení, určení původu
nebo celní hodnoty zboží.

Tato rozhodnutí jsou závazná pro celní 
orgány ve vztahu k držiteli rozhodnutí, a to 
pouze pro zboží, u něhož byly splněny 
celní formality po dni, kterým rozhodnutí 
nabývá účinku.

Tato rozhodnutí jsou závazná pro celní 
orgány ve vztahu k držiteli rozhodnutí, a to 
pouze pro zboží, u něhož byly splněny 
celní formality po dni, kterým rozhodnutí 
nabývá účinku.
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Rozhodnutí jsou závazná pro držitele 
rozhodnutí ve vztahu k celním orgánům, 
a to pouze s účinkem ode dne, kdy držitel 
obdrží nebo se má za to, že obdržel, 
oznámení o rozhodnutí.

Rozhodnutí jsou závazná pro držitele 
rozhodnutí ve vztahu k celním orgánům, 
a to pouze s účinkem ode dne, kdy držitel 
obdrží nebo se má za to, že obdržel, 
oznámení o rozhodnutí.

3) Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí 
o ZIPZ je platné po dobu tří let ode dne, 
kdy nabývá účinku.

3) Rozhodnutí o ZISZ, rozhodnutí o ZIPZ 
nebo rozhodnutí o ZICHZ je platné po 
dobu tří let ode dne, kterým rozhodnutí 
nabývá účinku.

Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí 
o ZIPZ přestává v některých případech 
platit před koncem uvedeného období.

Rozhodnutí o ZISZ, rozhodnutí o ZIPZ 
nebo rozhodnutí o ZICHZ přestává 
v některých případech platit před koncem 
uvedeného období.

V těchto případech se rozhodnutí o ZISZ 
nebo rozhodnutí o ZIPZ může nadále 
používat, pokud jde o závazné smlouvy 
založené na rozhodnutí a uzavřené před 
koncem jeho platnosti.

V těchto případech se rozhodnutí o ZISZ,
rozhodnutí o ZIPZ nebo rozhodnutí 
o ZICHZ může nadále používat, pokud jde 
o závazné smlouvy založené na rozhodnutí 
a uzavřené před koncem jeho platnosti.

4) Pro uplatnění rozhodnutí o ZISZ nebo 
rozhodnutí o ZIPZ v rámci konkrétního 
celního režimu je  držitel rozhodnutí 
schopen  prokázat:

4) Pro uplatnění rozhodnutí o ZISZ, 
rozhodnutí o ZIPZ nebo rozhodnutí 
o ZICHZ v rámci konkrétního celního 
režimu je  držitel rozhodnutí schopen
prokázat:

a) v případě rozhodnutí o ZISZ, že zboží 
uvedené v celním prohlášení ve všech 
ohledech odpovídá zboží, jež je 
v rozhodnutí uvedeno;

a) v případě rozhodnutí o ZISZ, že zboží 
uvedené v celním prohlášení ve všech 
ohledech odpovídá zboží, jež je 
v rozhodnutí uvedeno;

b) v případě rozhodnutí o ZIPZ, že dané 
zboží a okolnosti rozhodující o získání 
statusu původu zboží ve všech ohledech 
odpovídají zboží a okolnostem, jež jsou 
v rozhodnutí uvedeny.

b) v případě rozhodnutí o ZIPZ, že dané 
zboží a okolnosti rozhodující o získání 
statusu původu zboží ve všech ohledech 
odpovídají zboží a okolnostem, jež jsou 
v rozhodnutí uvedeny.

c) v případě rozhodnutí o ZIPZ, že dané 
zboží a okolnosti rozhodující pro 
oznámení celní hodnoty zboží ve všech 
ohledech odpovídají zboží a okolnostem, 
jež jsou v rozhodnutí uvedeny.

5) Odchylně od čl. 24 odst. 6  a článku 28 
se rozhodnutí o ZISZ a  rozhodnutí o ZIPZ 
zruší, byla-li vydána na základě 
nesprávných nebo neúplných informací 
poskytnutých ze strany žadatelů.

5) Odchylně od čl. 24 odst. 6  a článku 28 
se rozhodnutí o ZISZ, rozhodnutí o ZIPZ 
a rozhodnutí o ZICHZ zruší, byla-li 
vydána na základě nesprávných nebo 
neúplných informací poskytnutých ze 
strany žadatelů.

6) Rozhodnutí o ZISZ a  rozhodnutí 6) Rozhodnutí o ZISZ,  rozhodnutí 



PE498.017v01-00 26/113 AM\916428CS.doc

CS

o ZIPZ se zruší podle čl. 24 odst. 6
a článku 29.

o ZIPZ a rozhodnutí o ZICHZ se zruší 
podle čl. 24 odst. 6  a článku 29.

Tato rozhodnutí nelze měnit. Tato rozhodnutí nelze měnit.
7) Komise může členským státům oznámit: 7) Komise může členským státům oznámit:

a) že je pozastaveno přijímání rozhodnutí 
o ZISZ a rozhodnutí o ZIPZ pro zboží, 
jejichž jednotné sazební zařazení nebo 
určení původu není zajištěno;

a) že je pozastaveno přijímání rozhodnutí 
o ZISZ, rozhodnutí o ZIPZ a rozhodnutí 
o ZICHZ pro zboží, jejichž jednotné 
sazební zařazení nebo určení původu nebo 
podmínky pro oznámení celní hodnoty 
zboží nejsou zajištěny;

b) že je zrušeno pozastavení uvedené 
v písmeně a).

b) že je zrušeno pozastavení uvedené 
v písmeně a).

8) S cílem zajistit jednotné sazební 
zařazení nebo určení původu zboží může 
Komise přijmout rozhodnutí požadující, 
aby členské státy zrušily rozhodnutí 
o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ.

8) S cílem zajistit jednotné sazební 
zařazení nebo určení původu zboží nebo 
uplatňování celní hodnoty může Komise 
přijmout rozhodnutí požadující, aby jeden 
nebo více členských států zrušilo
rozhodnutí o ZISZ, rozhodnutí o ZIPZ 
nebo rozhodnutí o ZICHZ.

Or. de

Odůvodnění

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pozměňovací návrh 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Návrh nařízení
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Čl. 33 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) případy, kdy rozhodnutí o ZISZ nebo
rozhodnutí o ZIPZ přestává platit v souladu 
s čl. 32 odst. 3 druhým pododstavcem;

(a) případy, kdy rozhodnutí o ZISZ,
rozhodnutí o ZIPZ nebo rozhodnutí 
o ZICHZ přestává platit v souladu s čl. 32 
odst. 3 druhým pododstavcem;

Or. de

Odůvodnění

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pozměňovací návrh 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 33 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidla pro použití rozhodnutí o ZISZ 
nebo rozhodnutí o ZIPZ poté, kdy přestane 
platit v souladu s čl. 32 odst. 3 druhým 
pododstavcem;

b) pravidla pro použití rozhodnutí o ZISZ,
rozhodnutí o ZIPZ nebo rozhodnutí 
o ZICHZ poté, kdy přestane platit 
v souladu s čl. 32 odst. 3 druhým 
pododstavcem;

Or. de

Odůvodnění

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
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Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pozměňovací návrh 79
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 vypouští se
Přenesení pravomoci

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní místo, kde se 
provádějí formality a kontroly příručních 
a zapsaných zavazadel podle článku 42.

Or. en

Odůvodnění

Místo kontroly příručních zavazadel není doplněním základního nařízení, ale je spíše 
záležitostí jeho provádění. Je nutné, aby existovaly stejné podmínky pro místo kontroly. 
Článek 43 by měl být vypuštěn a článek 44 by měl být rozšířen na prováděcí pravomoci, 
rovněž pokud jde o místo kontrol příručních zavazadel.

Pozměňovací návrh 80
Olle Schmidt

Návrh nařízení
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Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci opatření, kterými 
upřesní místo, kde se provádějí formality 
a kontroly příručních a zapsaných 
zavazadel podle článku 42.

Or. en

Odůvodnění

Místo kontroly příručních zavazadel není doplněním základního nařízení, ale je spíše 
záležitostí jeho provádění. Je nutné, aby existovaly stejné podmínky pro místo kontroly. 
Článek 43 by měl být vypuštěn a článek 44 by měl být rozšířen na prováděcí pravomoci, 
rovněž pokud jde o místo kontrol příručních zavazadel.

Pozměňovací návrh 81
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zboží, na jehož produkci se podílela více 
než jedna země nebo jedno území, se 
považuje za zboží pocházející ze země
nebo území, kde došlo k jeho poslednímu
podstatnému zpracování.

2. Zboží, na jehož produkci se podílela více 
než jedna země, se považuje za zboží 
pocházející ze země, kde došlo k jeho 
poslednímu podstatnému hospodářsky 
zdůvodněnému zpracování nebo 
opracování, které bylo provedeno 
v podnicích k tomu vybavených a jehož 
výsledkem je nový výrobek nebo 
představuje důležitý stupeň výroby.

Or. de

Odůvodnění

O konkrétním původu zboží se po desetiletí rozhodovalo na základě „posledního podstatného 
zpracování nebo opracování“ produktu v určité zemi. Kritériem pro toto rozhodnutí je buď 
změna sazebního zařazení nebo přidaná hodnota. Tento přístup byl vždy v celních 
záležitostech úspěšný a snadno uplatnitelný v praxi, proto by měl být zachován.
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Pozměňovací návrh 82
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zboží, na jehož produkci se podílela více 
než jedna země nebo jedno území, se 
považuje za zboží pocházející ze země
nebo území, kde došlo k jeho poslednímu 
podstatnému zpracování.

2. Zboží, na jehož produkci se podílela více 
než jedna země, se považuje za zboží 
pocházející ze země, kde došlo k jeho 
poslednímu podstatnému hospodářsky 
zdůvodněnému zpracování nebo 
opracování, které bylo provedeno 
v podnicích k tomu vybavených a jehož 
výsledkem je nový výrobek nebo 
představuje důležitý stupeň výroby.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 9 odst. 2 písm. c) bod iii) první odrážka dohody WTO o pravidlech původu dodneška 
nevstoupil v platnost. Proto jej nelze v současnosti uplatňovat. Navrhovaný celní kodex Unie 
neobsahuje dostatečné pokyny pro nepreferenční původ, který je samostatnou oblastí nařízení 
v oblasti celního práva.  Se zřetelem na významný fiskální i hospodářský vliv by měl tento 
článek vstoupit v platnost.

Pozměňovací návrh 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zboží, na jehož produkci se podílela více 
než jedna země nebo jedno území, se 
považuje za zboží pocházející ze země 
nebo území, kde došlo k jeho poslednímu 
podstatnému zpracování.

2. Zboží, na jehož produkci se podílela více 
než jedna země nebo jedno území, se 
považuje za zboží pocházející ze země 
nebo území, kde došlo k jeho poslednímu 
podstatnému zpracování. Poslední 
podstatné zpracování zboží se stanoví na 
základě kritéria změny celní klasifikace, 
na základě procentního podílu ad valorem 
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či na základě výrobního nebo 
zpracovatelského postupu.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament se ve svém usnesení ze dne 1.12.2011 vyslovil pro to, aby se doposud 
platná pravidla původu, zejména kritérium poslední podstatné změny, neměnila.  Uplatňování 
a prosazování obchodně politických nástrojů Unie lze prostřednictvím zvláštních kritérií 
původu usnadnit. Pro tento účel stačí Komisi poskytnout omezený mandát pro řešení takových 
případů podle článku 55.

Pozměňovací návrh 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku, 
je Komise zmocněna k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 55 
s cílem určit odvětví, v nichž označení 
zboží odkazuje na místo, kde byla 
provedena většina výrobních operací.

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 85
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 55 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243:

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, ve kterých doplní 
požadavky týkající se prokazování původu 
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podle článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro určení nepreferenčního původu zboží jsou velmi důležitá pro celní záležitosti i 
z obchodně-politického a hospodářského hlediska. Celní kodex Unie by proto měl poskytnout 
jasné pokyny prostřednictvím pravidel pro určení původu, která by umožnila dosáhnout 
skutečných výsledků a jednoduché uplatňování. Zmocnění by se mělo poskytnou pouze 
v souvislosti s prokazováním původu.

Pozměňovací návrh 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 55 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní: 

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243:

Or. en

Odůvodnění

Tímto se Komise zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci s cílem zavést závazná 
ustanovení týkající se nepřesných právních konceptů v souvislosti s poslední podstatnou 
změnou, ale pouze v případech, kdy by mohla nepřesnost týkající se interpretace těchto 
ustanovení ovlivňovat zájmy Unie, například pokud jde o použití obchodně politických 
nástrojů Unie a v jiných sporných případech.

Pozměňovací návrh 87
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 55 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla, podle nichž se zboží považuje 
za zcela získané v jedné zemi nebo na 

vypouští se
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jediném území nebo za zboží, k jehož 
poslednímu podstatnému zpracování došlo 
v jedné zemi nebo na jediném území, 
podle článku 53;

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro určení nepreferenčního původu zboží jsou velmi důležitá pro celní záležitosti i 
z obchodně-politického a hospodářského hlediska. Celní kodex Unie by proto měl poskytnout 
jasné pokyny prostřednictvím pravidel pro určení původu, která by umožnila dosáhnout 
skutečných výsledků a jednoduché uplatňování. Zmocnění by se mělo poskytnou pouze 
v souvislosti s prokazováním původu.

Pozměňovací návrh 88
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 55 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla, podle nichž se zboží považuje 
za zcela získané v jedné zemi nebo na 
jediném území nebo za zboží, k jehož 
poslednímu podstatnému zpracování došlo 
v jedné zemi nebo na jediném území, 
podle článku 53;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

O konkrétním původu zboží se po desetiletí rozhodovalo na základě „posledního podstatného 
zpracování nebo opracování“ produktu v určité zemi. Kritériem pro toto rozhodnutí je buď 
změna sazebního zařazení nebo přidaná hodnota. Tento přístup byl vždy v celních 
záležitostech úspěšný a snadno uplatnitelný v praxi,  proto by měl být zachován.

Pozměňovací návrh 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Návrh nařízení
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Čl. 55 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla, podle nichž se zboží považuje 
za zcela získané v jedné zemi nebo na 
jediném území nebo za zboží, k jehož 
poslednímu podstatnému zpracování došlo 
v jedné zemi nebo na jediném území, 
podle článku 53;

a) pravidla, podle nichž se zboží považuje 
za zcela získané v jedné zemi nebo na 
jediném území; s cílem závazně určit 
původ zboží v případech, kdy zúčastněné 
strany nemohou na základě konsensu 
určit původ zboží podle článku 53. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se uplatňují 
výlučně v případech sporu a nesmějí být 
v rozporu se zásadami uvedenými 
v článku 53;

Or. en

Odůvodnění

Tímto se Komise zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci s cílem zavést závazná 
ustanovení týkající se nepřesných právních konceptů v souvislosti s poslední podstatnou 
změnou, ale pouze v případech, kdy by mohla nepřesnost týkající se interpretace těchto 
ustanovení ovlivňovat zájmy Unie, například pokud jde o použití obchodně politických 
nástrojů Unie a v jiných sporných případech.

Pozměňovací návrh 90
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 55 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky týkající se prokazování 
původu podle článku 54.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro určení nepreferenčního původu zboží jsou velmi důležitá pro celní záležitosti i 
z obchodně-politického a hospodářského hlediska. Celní kodex Unie by proto měl poskytnout 
jasné pokyny prostřednictvím pravidel pro určení původu, která by umožnila dosáhnout 
skutečných výsledků a jednoduché uplatňování. Zmocnění by se mělo poskytnou pouze 
v souvislosti s prokazováním původu.
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Pozměňovací návrh 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 55 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky týkající se prokazování 
původu podle článku 54.

b) vymezí požadavky týkající se 
prokazování původu podle článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se Komise zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci s cílem zavést závazná 
ustanovení týkající se nepřesných právních konceptů v souvislosti s poslední podstatnou 
změnou, ale pouze v případech, kdy by mohla nepřesnost týkající se interpretace těchto 
ustanovení ovlivňovat zájmy Unie, například pokud jde o použití obchodně politických 
nástrojů Unie a v jiných sporných případech.

Pozměňovací návrh 92
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prvotním podkladem pro určení celní 
hodnoty zboží je převodní hodnota, tj. 
cena, která byla nebo má být skutečně 
zaplacena za zboží prodané pro vývoz na 
celní území Unie , případně upravená .

1. Prvotním podkladem pro určení celní 
hodnoty zboží je převodní hodnota, tj. 
cena, která byla nebo má být skutečně 
zaplacena za zboží prodané pro vývoz na 
celní území Unie, případně upravená 
v souladu s odstavcem 4.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
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s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 

Pozměňovací návrh 93
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) žádná část výtěžku jakéhokoliv dalšího 
prodeje, nakládání se zbožím nebo použití 
zboží ze strany kupujícího nepřipadne 
přímo ani nepřímo prodávajícímu, kromě 
případů, kdy lze provést přiměřenou 
úpravu;

c) žádná část výnosu jakéhokoliv dalšího 
prodeje, převodu nebo použití zboží 
kupujícím nepřipadne přímo ani nepřímo 
prodávajícímu, kromě případů, kdy lze 
provést přiměřenou úpravu v souladu se 
článkem 4;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 

Pozměňovací návrh 94
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro určení celní hodnoty zboží založené 
na převodní hodnotě se použijí zvláštní 
pravidla.

4. Při určování převodní hodnoty podle 
odstavců 1 a 2 se připočtou k ceně, která 
byla nebo má být za dovážené zboží 
skutečně zaplacena:
a) následující položky, pokud jsou 
hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty 
v ceně skutečně placené nebo která má být 
zaplacena:
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i) provize a odměny za zprostředkování, 
s výjimkou nákupních provizí,
ii) náklady na nádoby, které se pro celní 
účely považují za součást zboží;
iii) náklady na balení zahrnující jak práci, 
tak materiál;
iv) techniky, vývoj, umělecká práce, 
design a plány a nákresy provedené mimo 
Společenství nezbytné pro výrobu 
dováženého zboží;
b) poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky týkající se 
hodnoceného zboží, které musí přímo 
nebo nepřímo uhradit kupující jako 
podmínku prodeje hodnoceného zboží, 
pokud tyto poplatky za používání patentů 
nebo licenční poplatky nejsou zahrnuty 
v ceně skutečně placené nebo která má být 
zaplacena;
c) hodnota jakékoli části výnosu z dalšího 
prodeje, převodu nebo použití dovezeného 
zboží, která připadne přímo nebo nepřímo 
prodávajícímu;
d) náklady na dopravu a pojištění 
dováženého zboží a
e) náklady na nakládku a vykládku 
spojené s dopravou dováženého zboží na 
místo, kde zboží vstoupilo na celní území 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 

Pozměňovací návrh 95
Wim van de Camp
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Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro určení celní hodnoty zboží založené 
na převodní hodnotě se použijí zvláštní 
pravidla.

4. Celní hodnota se určuje podle převodní 
hodnoty, pokud bylo prodávané zboží 
určeno na vývoz na celní území Unie 
v době přijetí celního prohlášení 
s návrhem na propuštění do volného 
oběhu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se jedná o základní prvek celních předpisů, je vhodné ustanovit článek 230-02 odst. 1 
prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu v samotném celním kodexu Unie. 
Toto ustanovení je spojené s článkem 147 celního kodexu Společenství. Řada hospodářských 
subjektů a členských států upřednostňuje zachování tzv. pravidla prvního prodeje pro určení 
celní hodnoty zboží.

Pozměňovací návrh 96
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro určení celní hodnoty zboží založené 
na převodní hodnotě se použijí zvláštní 
pravidla.

4. Pro určení hodnoty v souladu s čl. 62 
odst. 1 kodexu se skutečnost, že 
prodávané zboží je v celním prohlášení 
navrženo na propuštění do volného 
oběhu, považuje za přiměřený důkaz toho, 
že bylo prodáno na vývoz na celní území 
Společenství. To platí pro následný prodej 
před hodnocením se zřetelem na poslední 
prodej, který vedl ke vstupu zboží na celní 
území EU nebo pokud se prodej 
uskutečnil na celním území EU před 
propuštěním zboží do volného oběhu. Při 
registraci ceny, která se týká prodeje 
uskutečněného před posledním prodejem, 
který vedl ke vstupu zboží na celní území 
EU, se musí celním orgánům poskytnout 
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důkaz o tom, že prodej byl dojednán pouze 
pro toto území. 

Or. de

Odůvodnění

Celní hodnota je velmi důležitá při zohledňování nákladů v souvislosti s dalším možným 
zpracováním nebo aktivním zušlechťovácím stykem v EU. Jelikož má celní hodnota okamžitý 
vliv na odvádění cla, které se má uskutečnit, je tedy přímý význam pro rozpočet EU. Tyto 
aspekty by proto měly být upraveny zákonodárnými orgány v samotném Celním kodexu Unie.
Zůstávají pochybnosti o slučitelnosti návrhu Komise s Kodexem o celní hodnotě GATT.

Pozměňovací návrh 97
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro určení celní hodnoty zboží založené 
na převodní hodnotě se použijí zvláštní 
pravidla.

4. Při uvádění ceny týkající se prodeje 
předcházejícího poslednímu prodeji, na 
jehož základě zboží vstoupilo na celní 
území Unie, musí být celním orgánům 
uspokojivě prokázáno, že bylo toto zboží 
prodáno pro účely vývozu na uvedené 
území. Tato cena se považuje za základ 
celní hodnoty. Pro určení celní hodnoty 
zboží založené na převodní hodnotě se 
použijí další zvláštní pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Celní hodnota je základním prvkem pro určení celního dluhu nebo aspektu bezpečnosti, má 
přímý vliv na odvody, které mají být vybírány a tedy rovněž na rozpočet EU. Tato skutečnost 
sama o sobě ukazuje, že pravidla vztahující se na celní hodnotu jsou podstatným prvkem 
celního kodexu Unie. Zejména vypuštění „pravidla prvního prodeje“ (možnost použít cenu 
první transakce v celosvětovém dodavatelském řetězci) by mělo velmi nežádoucí vliv na 
hospodářství EU. Je nutné zajistit, aby tato výhoda zůstala zachována i v budoucnu.
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Pozměňovací návrh 98
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každý prvek, který bude na základě 
tohoto článku připočten k ceně skutečně 
placené nebo která má být zaplacena, 
bude založen výlučně na údajích, které 
jsou objektivní a vyčíslitelné.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 

Pozměňovací návrh 99
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě dalších prodejů před 
určením celní hodnoty zboží je takovým 
důkazem pouze pro poslední prodej, na 
jehož základě zboží vstoupilo na celní 
území Unie, anebo pro prodej zboží, který 
proběhl na celním území Unie před jeho 
propuštěním do volného oběhu.
Při uvádění ceny týkající se prodeje 
předcházejícího poslednímu prodeji, na 
jehož základě zboží vstoupilo na celní 
území Unie, musí být celním orgánům 
uspokojivě prokázáno, že bylo toto zboží 
prodáno pro účely vývozu na uvedené 
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území.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se jedná o základní prvek celních předpisů, je vhodné ustanovit článek 230-02 odst. 1 
prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu v samotném Celním kodexu Unie. 
Toto ustanovení je spojené s článkem 147 celního kodexu Společenství. Řada hospodářských 
subjektů a členských států upřednostňuje zachování tzv. pravidla prvního prodeje pro určení 
celní hodnoty zboží.

Pozměňovací návrh 100
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely odstavce 1 se musí zohlednit 
pravidla určování celní hodnoty v souladu 
s dohodou WTO o provádění článku VII 
Všeobecné dohody o clech a obchodu 
z roku 1994 a následnými dohodami 
přijatými WTO.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 5 k čl. 62. odst. 4.

Pozměňovací návrh 101
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. K určení celní hodnoty budou k ceně 
skutečně placené nebo která má být 
zaplacena připočteny jen prvky uvedené 
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v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 

Pozměňovací návrh 102
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Celní hodnotu lze rovněž určit podle 
metody založené na převodní hodnotě na 
základě prodeje, který se uskuteční, když 
je zboží propuštěno do některého ze 
zvláštních režimů uvedených v bodech a), 
b) nebo c) článku 180. 

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení, která jsou převzata z článku 230-02 odst. 2 Modernizovaného celního 
kodexu, nahrazují odstavec 4 návrhu celního kodexu Unie.

Pozměňovací návrh 103
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. „Nákupní provizí“ se pro účely této 
kapitoly rozumí odměna, kterou platí 
dovozce zprostředkovateli za služby 
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spočívající v jeho zastupování při koupi 
hodnoceného zboží.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 

Pozměňovací návrh 104
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Aniž je dotčen odstavec 4c:
a) do ceny, která byla nebo má být za 
dovážené zboží skutečně zaplacena, se při 
určení celní hodnoty nezapočítávají 
poplatky za právo reprodukovat zboží 
dovážené do Unie a 
b) do ceny, která byla nebo má být za 
dovážené zboží skutečně zaplacena, se 
nezapočítávají platby uskutečněné 
kupujícím za právo distribuovat nebo dále 
prodávat dovážené zboží, jestliže tyto 
platby nejsou podmínkou prodeje 
dováženého zboží určeného k vývozu do 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí článku 32 celního kodexu Společenství (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92), který 
je v současnosti v platnosti a který mimo jiné zajišťuje, že poplatky za používání patentů 
a licenční poplatky, které zaplatil kupující dováženého zboží třetí straně (poskytovatelům 
licence), lze zahrnout do celní hodnoty pouze tehdy, pokud jsou podmínky prodeje v souladu 
s dohodou WTO o celních hodnotách (článek 8) a mezinárodními postupy. 
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Pozměňovací návrh 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní:

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243 s cílem stanovit podrobnější 
pravidla postupu pro výpočet částky 
dovozního nebo vývozního cla pro zboží, 
u něhož celní dluh vznikne v souvislosti se 
zvláštním postupem, které upřesní:

a) pravidla pro výpočet částky dovozního 
nebo vývozního cla pro zboží, u něhož 
celní dluh vznikne v souvislosti se 
zvláštním postupem, která nahradí 
pravidla stanovená v článcích 73 a 74;

a) pravidla pro výpočet částky dovozního 
cla pro zboží propuštěného do režimu 
aktivního zušlechťovacího styku;

b) případy uvedené v čl. 74 odst. 3 druhém 
pododstavci;

b) pravidla pro výpočet částky dovozního 
cla pro zboží propuštěného do režimu 
aktivního zušlechťovacího styku 
v situacích, kdy se vyžaduje režim 
konečného použití.

c) lhůtu podle čl. 75 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Zmocnění poskytuje právní základ pro články (části článků) 313-01-01 a 313-1-02 
prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu. Jelikož jsou opatření týkající se 
lhůt zahrnuta v právních předpisech s cílem zajistit jednotné uplatňování celních předpisů, 
která by měla být v zásadě ustanovena v prováděcích aktech, se pododstavec c) přesouvá do 
nového článku 76a o svěření prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76a
Svěření prováděcích pravomocí
Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci opatření týkající se 
lhůt uvedených v čl. 75 odst. 2 s cílem 
zajistit jednotné uplatňování celních 
předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 244 odst. 
4 .

Or. en

Odůvodnění

Jelikož jsou opatření týkající se lhůt zahrnuta v právních předpisech s cílem zajistit jednotné 
uplatňování celních předpisů, která by měla být v zásadě ustanovena v prováděcích aktech, se 
čl. 76 odst. c) přesouvá do nového článku 76a o svěření prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splňují kritéria stanovená v čl. 22 písm. 
a);

b) splňují kritéria stanovená v čl. 22 písm. 
a), pokud jsou z hlediska povolení 
relevantní;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Čl. 83 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou pravidelnými uživateli příslušných 
celních režimů nebo splňují kritéria 
stanovená v čl. 22 písm. d) .

c) jsou pravidelnými uživateli příslušných 
celních režimů nebo splňují kritéria 
stanovená v čl. 22 písm. d), pokud jsou 
z hlediska povolení relevantní.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Má-li být souborná jistota poskytnuta 
pro celní dluhy a jiné poplatky, které 
mohou vzniknout, může být
hospodářskému subjektu povoleno 
poskytnout soubornou jistotu se sníženou 
částkou záruky nebo může být hospodářský 
subjekt zproštěn povinnosti jistotu 
poskytnout, pokud splňuje kritéria 
stanovená v čl. 22 písm. b) a c) .

2. Hospodářskému subjektu může být
povoleno poskytnout celkovou záruku ve 
snížené výši nebo může být hospodářský 
subjekt zproštěn povinnosti jistotu 
poskytnout, pokud splňuje kritéria 
stanovená v čl. 22 písm. b) a c). 

Or. en

Odůvodnění

Společnosti se statusem schváleného hospodářského subjektu by měly mít možnost uplatnit 
jedinou celkovou záruku, která by mohla být zcela osvobozena od všech celních postupů.

Pozměňovací návrh 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Má-li být souborná jistota poskytnuta 
pro celní dluhy a jiné poplatky, které 
mohou vzniknout, může být 
hospodářskému subjektu povoleno 
poskytnout soubornou jistotu se sníženou 
částkou záruky nebo může být hospodářský 
subjekt zproštěn povinnosti jistotu 
poskytnout, pokud splňuje kritéria 
stanovená v čl. 22 písm. b) a c) .

2. Má-li být souborná jistota poskytnuta 
pro celní dluhy a jiné poplatky, které 
mohou vzniknout, může být 
hospodářskému subjektu povoleno 
poskytnout soubornou jistotu se sníženou 
částkou záruky nebo může být hospodářský 
subjekt zproštěn povinnosti jistotu 
poskytnout, pokud splňuje kritéria 
stanovená v čl. 22 písm. b) a c), pokud 
jsou z hlediska povolení relevantní.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud celní dluh vznikl v důsledku činu, 
který v době, kdy byl spáchán, mohl být 
důvodem pro zahájení trestního řízení, 
prodlouží se tříletá lhůta uvedená 
v odstavci 1 na deset let.

2. Pokud celní dluh vznikl v důsledku činu, 
který v době, kdy byl spáchán, mohl být 
důvodem pro zahájení trestního řízení, 
prodlouží se tříletá lhůta uvedená 
v odstavci 1 na pět let.

Or. fr

Odůvodnění

Desetiletá promlčecí lhůta stanovená v čl. 91 odst. 2 je v rozporu s článkem 45 návrhu, podle 
kterého je období, během kterého se od hospodářských subjektů vyžaduje, aby uchovávaly 
doklady týkající se celních operací, mnohem kratší než 10 let (alespoň tři kalendářní roky). 
Pět let trvá promlčecí lhůta stanovená v Úmluvě o ochraně finančních zájmů Společenství 
přijaté v roce 1995.
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Pozměňovací návrh 112
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li podáno odvolání podle článku 37, 
pozastavují se lhůty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 ode dne podání odvolání 
po dobu trvání odvolacího řízení.

3. Lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
pozastavují na období uvedené v čl. 24 
odst. 4. Je-li podáno odvolání podle článku 
37, pozastavují se lhůty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 tohoto článku ode dne 
podání odvolání po dobu trvání odvolacího 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování postupu ve věci práva na slyšení a ve stejné lhůtě, jako je potřebná pro postupy 
podle práva na slyšení. Tuto úpravu je nutné zavést jak vzhledem k ochraně finančních zájmů 
tak tradičních vlastních zdrojů a vnitrostátních zdrojů, pokud je jejich obnova ohrožena. Tato 
situace by mohla nastat v případech, kdy se postupy práva na slyšení musí uplatnit velmi brzy 
po uplynutí lhůt, během kterých může být oznámen celní dluh podle čl. 91 odst. 1 a 2 celního 
kodexu Unie.

Pozměňovací návrh 113
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li podáno odvolání podle článku 37, 
pozastavují se lhůty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 ode dne podání odvolání 
po dobu trvání odvolacího řízení.

3. Lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
pozastavují na období uvedené v čl. 24 
odst. 4. Je-li podáno odvolání podle 
článku 37, pozastavují se lhůty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 ode dne podání odvolání 
po dobu trvání odvolacího řízení.

Or. el
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Odůvodnění

Toto doplnění usiluje o prodloužení lhůty na zaplacení celního dluhu v souladu s právem 
žadatelů na slyšení. Vzhledem k tomu, že stanovení nároků není pro celní orgán vždy 
jednoduchou záležitostí, považuje se tříletá lhůta v mnohých případech za nedostačující. 

Pozměňovací návrh 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V některých případech, kdy se příslušný 
orgán domnívá, že by částka měla být 
vrácena nebo prominuta, předá tento orgán 
případ k rozhodnutí Komisi.

2. Pokud se příslušný orgán domnívá, že 
by částka měla být vrácena nebo 
prominuta, předá tento orgán případ 
k rozhodnutí Komisi v následujících 
případech: 
a) v případě, že se celní orgány domnívají, 
že zvláštní situace je buď výlučně 
výsledkem neplnění povinností ze strany 
Komise nebo zvláštní situace vyplývá 
z neplnění povinností jak ze strany celních 
orgánů tak Komise;
b) v případě, že se celní orgány domnívají, 
že se Komise dopustila pochybení ve 
smyslu odst. 1 písm. c) a 
c) v případě, že okolnosti případu souvisejí 
s výsledky šetření Unie prováděného podle 
nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. 
března 1997 o vzájemné pomoci mezi 
správními orgány členských států a jejich 
spolupráci s Komisí k zajištění řádného 
používání celních a zemědělských 
právních předpisů nebo podle jakýchkoli 
jiných právních předpisů Unie nebo 
dohod, které Unie uzavřela s některými 
zeměmi nebo skupinami zemí, 
obsahujících ustanovení o provádění 
takových šetření Unie;
d) pokud částka, za kterou může být 
zúčastněná osoba odpovědná vzhledem 
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k jedné nebo více dovozních nebo 
vývozních operací, avšak v důsledku 
pochybení nebo zvláštních okolností, činí 
500.000 EUR nebo více.
________
1 OJ L 82, 22.3.1997, p. 1.

Or. en

Odůvodnění

Zásadním prvkem celních právních předpisů je určení případů, které by se měly předkládat 
Komisi. Z tohoto důvodu navrhujeme přesunout článek 332-23 prováděcích ustanovení 
Modernizovaného celního kodexu do těchto dvou odstavců.

Pozměňovací návrh 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Případy uvedené v odstavci 1 nebudou 
postoupeny v žádné z těchto situací:
a) pokud Komise již přijala rozhodnutí 
postupem uvedeným v tomto oddílu 
v případech srovnatelné skutkové a právní 
povahy,
b) pokud se Komise již zabývá případem 
srovnatelné skutkové a právní povahy.

Or. en

Odůvodnění

Zásadním prvkem celních právních předpisů je určení případů, které by se měly předkládat 
Komisi. Z tohoto důvodu navrhujeme přesunout článek 332-23 prováděcích ustanovení 
Modernizovaného celního kodexu do těchto dvou odstavců.

Pozměňovací návrh 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže příslušný orgán clo vrátí nebo 
promine omylem a není-li původní celní 
dluh promlčen podle článku 91, původní 
celní dluh se obnoví. 

6. Jestliže celní orgány clo vrátí nebo 
prominou omylem, původní celní dluh se 
stanoví v souladu se článkem 91.

Or. en

Odůvodnění

„Příslušný orgán“ se mění na „celní orgány“. Viz odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh 117
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v případě zboží dovezeného 
schváleným hospodářským subjektem;

Or. de

Odůvodnění

Neexistují žádné plány týkající se pravidel pro výjimky ze souhrnného celního prohlášení, 
která by představovala zjednodušení pro schválené hospodářské subjekty. Pravidla by měla 
být stanovena v tomto návrhu.

Pozměňovací návrh 118
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v případě zboží dovezeného 
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schváleným hospodářským subjektem;

Or. en

Odůvodnění

V budoucnu bude hrát status schváleného hospodářského subjektu klíčovou úlohu a skutečná 
zjednodušení jsou proto velmi důležitá. Důvěryhodné subjekty, které dodržují pravidla, by 
měly mít jako schválené hospodářské subjekty možnost získat co největší výhody ze 
zjednodušení. Z tohoto důvodu mají výjimky ze souhrnného vstupního prohlášení pro 
schválené hospodářské subjekty rozhodující význam. Měly by být posuzovány jako základní 
prvky a jasně uvedeny v základním aktu.

Pozměňovací návrh 119
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vstupní souhrnné celní prohlášení 
podává odpovědná osoba  příslušnému 
celnímu úřadu v konkrétní lhůtě  předtím, 
než zboží vstoupí na celní území Unie .

3. Vstupní souhrnné celní prohlášení 
podává osoba, která zboží přepravuje na 
celní území Unie nebo která přebírá 
odpovědnost za přepravu zboží na toto 
území.

Or. en

Odůvodnění

Osoba, která má povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení, je významným 
prvkem celních právních předpisů. Tento prvek by měl být zahrnut do celního kodexu Unie 
stejným způsobem jako tomu je v případě Modernizovaného celního kodexu. Navrhujeme 
proto do tohoto pozměňovacího návrhu zahrnout čl. 88 odst. 2 a 3 Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 120
Wim van de Camp

Návrh nařízení



AM\916428CS.doc 53/113 PE498.017v01-00

CS

Čl. 114 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčeny povinnosti osoby 
uvedené v odstavci 3, může vstupní 
souhrnné celní prohlášení místo této 
osoby podat:
a) dovozce nebo příjemce nebo jiná osoba, 
jejímž jménem nebo na jejíž účet osoba 
uvedená v odstavci 3 jedná;
b) jakákoli osoba, která je schopna 
dotčené zboží předložit nebo zajistit jeho 
předložení příslušnému celnímu orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Osoba, která má povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení, je významným 
prvkem celních právních předpisů. Tento prvek by měl být zahrnut do celního kodexu Unie 
stejným způsobem jako tomu je v případě Modernizovaného celního kodexu. Navrhujeme 
proto do tohoto pozměňovacího návrhu zahrnout čl. 88 odst. 2 a 3 Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 121
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Souhrnné celní prohlášení se podává 
u vstupního celního úřadu. Celní orgány 
mohou dovolit podání souhrnného 
celního prohlášení u jiného celního 
úřadu, jestliže tento úřad nezbytné údaje 
neprodleně sdělí nebo poskytne 
elektronickou cestou vstupnímu celnímu 
úřadu.

Or. en
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Odůvodnění

V tomto ustanovení se upřesňuje příslušný celní úřad, kde se podává vstupní souhrnné celní 
prohlášení.

Pozměňovací návrh 122
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádnou změnu však nelze provést poté, 
co:
a) celní orgány uvědomily osobu, která 
vstupní souhrnné celní prohlášení podala, 
o svém záměru provést kontrolu zboží;
b) celní orgány zjistily nesprávnost 
uvedených údajů; 
c) celní orgány povolily odebrání zboží 
z místa, kde bylo zboží předloženo.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme zachovat čl. 89 odst. 1 Modernizovaného celního kodexu beze změny a začlenit 
do celního kodexu Unie případy, kdy nejsou možné žádné změny vstupního souhrnného 
celního prohlášení.

Pozměňovací návrh 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný celní úřad může upustit od 
požadavku podat vstupní souhrnné celní 
prohlášení v případě, že pro zboží bylo 
ještě před uplynutím lhůty pro podání 
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uvedeného prohlášení podáno celní 
prohlášení pro režim dočasného 
uskladnění. Takové celní prohlášení pro 
režim dočasného uskladnění obsahuje 
alespoň údaje nezbytné pro vstupní 
souhrnné celní prohlášení. Do doby, než 
je celní prohlášení předloženo celním 
orgánům v souladu s článkem 124, 
považuje se celní prohlášení pro režim 
dočasného uskladnění za vstupní 
souhrnné celní prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 118 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lhůtu, ve které má být provedena 
analýza rizik, a nezbytná opatření, která 
mají být přijata, v souladu s článkem 115;

b) lhůtu pro podání vstupního souhrnného 
prohlášení;

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pravidla pro jednotné uplatňování celních předpisů se ustanovení týkající se 
pravomocí rozdělují na zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci (článek 118) 
a zmocnění Komise přijímat prováděcí akty (článek 118a). Prováděcí akty zahrnují lhůty, 
které musí celní orgány uplatňovat.

Pozměňovací návrh 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Čl. 118 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) lhůtu pro podání vstupního 
souhrnného prohlášení;

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pravidla pro jednotné uplatňování celních předpisů se ustanovení týkající se 
pravomocí rozdělují na zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci (článek 118) 
a zmocnění Komise přijímat prováděcí akty (článek 118a). Prováděcí akty zahrnují lhůty, 
které musí celní orgány uplatňovat.

Pozměňovací návrh 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 118 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) lhůtu uvedenou v čl. 116 odst. 2, v níž 
se vstupní souhrnné celní prohlášení 
nepovažuje za podané.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pravidla pro jednotné uplatňování celních předpisů se ustanovení týkající se 
pravomocí rozdělují na zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci (článek 118) 
a zmocnění Komise přijímat prováděcí akty (článek 118a). Prováděcí akty zahrnují lhůty, 
které musí celní orgány uplatňovat.

Pozměňovací návrh 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Článek 118 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118a
Svěření prováděcích pravomocí

S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění celních předpisů přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci opatření týkající se: 
a) lhůty, ve které má být provedena 
analýza rizik, a nezbytných opatření, která 
mají být přijata, v souladu s článkem 115;
b) lhůty uvedené v čl. 116 odst. 2, v níž se 
vstupní souhrnné celní prohlášení 
nepovažuje za podané.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 244 odst. 
4 .

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pravidla pro jednotné uplatňování celních předpisů se ustanovení týkající se 
pravomocí rozdělují na zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci (článek 118) 
a zmocnění Komise přijímat prováděcí akty (článek 118a). Prováděcí akty zahrnují lhůty, 
které musí celní orgány uplatňovat.

Pozměňovací návrh 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osoba předkládající zboží se odvolá na 
vstupní souhrnné celní prohlášení nebo na 
celní prohlášení podané ve vztahu k tomuto 
zboží , s výjimkou případů, kdy se podání
tohoto celního prohlášení nevyžaduje .

3. Osoba předkládající zboží se odvolá na 
vstupní souhrnné celní prohlášení nebo na 
celní prohlášení pro dočasné uskladnění
podané ve vztahu k tomuto zboží, 
s výjimkou případů, kdy se podání
vstupního souhrnného celního prohlášení
nevyžaduje.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li pro zboží, které není zbožím 
Unie a které se předkládá celnímu úřadu, 
podáno vstupní souhrnné celní prohlášení, 
a s výjimkou případů, kdy se podání tohoto 
celního prohlášení nepožaduje, podá držitel 
zboží neprodleně toto celní prohlášení nebo 
celní prohlášení nahrazující vstupní 
souhrnné celní prohlášení.

4. Není-li pro zboží, které není zbožím 
Unie a které se předkládá celnímu úřadu, 
podáno vstupní souhrnné celní prohlášení, 
a s výjimkou případů, kdy se podání tohoto 
celního prohlášení nepožaduje, podá
některá z osob uvedených v článku 114
neprodleně celní souhrnné prohlášení nebo 
celní prohlášení pro režim dočasného 
uskladnění nahrazující vstupní souhrnné 
celní prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dočasné uskladnění ze „zvláštního celního 
režimu“ na „status“. Bude to návrat k situaci před zavedením Modernizovaného celního 
kodexu.

Pozměňovací návrh 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Článek 125 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125a
Dočasné uskladnění zboží
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S výjimkou případů, kdy je zboží, které 
není zbožím Unie, propuštěno do celního
režimu, je zboží od okamžiku předložení 
celnímu úřadu propuštěno do režimu 
dočasného uskladnění v těchto případech:
a) je-li  zboží dopravené na celní území 
Unie předloženo celnímu úřadu okamžitě 
po příchodu v souladu s článkem 124;
b) je-li zboží předloženo celnímu úřadu 
podle místa určení na celním území Unie 
v souladu s předpisy, které upravují režim 
tranzitu;
c) je-li  zboží ze svobodného pásma 
dopraveno do jiné části celního území 
Unie;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Článek 125 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125b
Prohlášení pro dočasné uskladnění
1. Zboží, které není zbožím Unie, 
předložené celnímu úřadu je zahrnuto do 
prohlášení pro dočasné uskladnění, jež 
obsahuje veškeré údaje potřebné pro 
uplatnění ustanovení pro dočasné 
uskladnění.
2. Jedna z osob uvedených v čl. 124 odst. 
1 nebo 2 podá prohlášení pro dočasné 
uskladnění nejpozději v okamžiku, kdy je 
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zboží předloženo celnímu úřadu.
3. Prohlášení pro dočasné uskladnění 
zahrnuje odkaz na jakékoli vstupní 
souhrnné celní prohlášení o zboží podané 
celnímu úřadu, kromě případu, kdy již 
zboží bylo v dočasném uskladnění nebo 
bylo propuštěno do celního režimu 
a neopustilo celní území Unie.
4. Prohlášení o dočasném uskladnění 
může mít také jednu z následujících 
podob:
a) odkaz na jakékoliv vstupní souhrnné 
celní prohlášení podané pro dané zboží, 
doplněné o údaje prohlášení pro dočasné 
uskladnění;
b) seznam nákladu nebo jiný přepravní 
doklad, pokud obsahuje údaje 
o prohlášení pro dočasné uskladnění 
s odkazem na jakékoliv vstupní souhrnné 
celní prohlášení pro dané zboží;
c) tranzitní prohlášení, pokud je zboží, 
které není zbožím Unie, propuštěno do 
tranzitního režimu a je předloženo 
celnímu úřadu v rámci celního území 
Unie.
5. Celní úřady mohou souhlasit s tím, že 
budou obchodní, přístavní nebo přepravní 
informační systémy používány pro podání 
prohlášení pro dočasné uskladnění, 
budou-li obsahovat údaje potřebné pro 
toto prohlášení a tyto údaje budou 
k dispozici v souladu s odstavcem 2.
6. Pro ověření prohlášení pro dočasné 
uskladnění se uplatní články 158–163.
7. Prohlášení o dočasném uskladnění 
může být rovněž použito pro následující 
účely:
a) oznamování příchodu podle článku 
119;
b) předložení zboží celnímu úřadu 
uvedenému v článku 124 v souladu 
s podmínkami stanovenými v těchto 
ustanoveních.
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8. Prohlášení pro dočasné uskladnění 
není požadováno v případě, že nejpozději 
do okamžiku předložení zboží celnímu 
úřadu je jeho celní status zboží Unie 
určen v souladu s články 130–133.
9. Prohlášení pro dočasné uskladnění 
celní úřady uchovají pro účely ověření, 
zda zboží, jehož se týká, je následně 
propuštěno do celního režimu v souladu 
s článkem 126.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Článek 125 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125c
Změna a zrušení prohlášení pro dočasné 

uskladnění
1. Deklarantovi se na žádost může
povolit, aby opravil jeden nebo více údajů 
uvedených v již podaném prohlášení pro 
dočasné uskladnění.
Oprava se však nepovolí poté, co nastal 
některý z těchto případů:
a) celní orgány uvědomily osobu, která 
prohlášení podala, o svém záměru provést 
kontrolu zboží;
b) celní orgány zjistily nesprávnost údajů 
uvedených v prohlášení;
c) zboží je předloženo celnímu úřadu.
2. Pokud zboží, pro něž bylo podáno 
prohlášení pro dočasné uskladnění, není 
předloženo celnímu úřadu, zruší celní 
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úřady prohlášení:
a) na žádost deklaranta a
b) do konkrétní lhůty po podání 
prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Článek 125 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125d
Podmínky a zodpovědnost za dočasné 

uskladnění zboží
1. Dočasně uskladněné zboží je 
uskladněno pouze v zařízeních pro 
dočasné uskladnění v souladu s článkem 
125e nebo, je-li to odůvodněné, v jiných 
místech určených nebo schválených 
celními úřady.
2. Aniž je dotčen článek 120 odst. 2, může 
být dočasně uskladněné zboží podrobeno 
pouze úkonům potřebným k tomu, aby 
bylo uchováno v nezměněném stavu, aniž 
by se měnila jeho obchodní úprava nebo 
technická charakteristika.
3. Osoba předkládající zboží v souladu 
s čl. 124 odst. 1 a 2 odpovídá za 
následující:
a) zajištění toho, aby dočasně uskladněné 
zboží nebylo přemístěno z celního 
dohledu;
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b) naplnění povinností vyplývajících ze 
skladování dočasně uskladněného zboží.
V souladu s odstavcem 1 držitel povolení 
uvedený v článku 125e odpovídá za zboží 
ve svém zařízení pro dočasné uskladnění.
4. Pokud zboží nemůže být z jakéhokoli 
důvodu ponecháno v dočasném 
uskladnění, přijmou celní orgány 
neprodleně veškerá opatření k nápravě 
této situace v souladu s články 167, 168 
a 169.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Článek 125 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125e
Povolení k provozování zařízení pro 

dočasné uskladnění

1. Pro provozování zařízení pro dočasné 
uskladnění je zapotřebí povolení od 
celních úřadů. Toto povolení není 
vyžadováno v případě, že provozovatelem 
zařízení pro dočasné uskladnění je sám 
celní úřad.
Podmínky, v jejichž rámci je provozování 
zařízení pro dočasné uskladnění povoleno, 
jsou stanoveny v povolení.
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2. Není-li stanoveno  jinak, je povolení 
uvedené v odstavci 1 udělováno pouze 
osobám , které splňují následující
podmínky:
a)  jsou  usazeny na celním území Unie;
b) poskytnou potřebnou záruku řádného 
provedení operací;

c) poskytnou záruku v souladu 
s článkem 77.

Pokud bylo při udělování uvedeného 
povolení zohledněno provozování zařízení 
pro dočasné uskladnění, má se za to, že 
schválený hospodářský subjekt pro celní 
zjednodušení splnil podmínku stanovenou 
v písmeně b) prvního pododstavce.
3. Povolení uvedené v odstavci 1 je 
uděleno, pouze pokud celní orgány 
mohou nad prováděním daného režimu 
vykonávat celní dozor, aniž by musely 
uplatňovat administrativní opatření, která 
jsou neúměrná příslušným hospodářským 
potřebám.
4. Držitel povolení povede příslušné 
záznamy ve formě schválené celními 
úřady.
Záznamy obsahují informace a údaje, 
které celním orgánům umožní dohled nad 
provozováním zařízení pro dočasné 
uskladnění, zejména pokud jde 
o identifikaci uskladněného zboží, jeho 
celní status a pohyb.
Má se za to, že schválený hospodářský 
subjekt pro celní zjednodušení splnil 
povinnost stanovenou ve druhém 
pododstavci, pokud jsou jeho záznamy 
vhodné pro účely dočasného uskladnění.
5. Celní úřady mohou držiteli povolit, aby 
dočasně uskladněné zboží přesunul mezi 
různými zařízeními pro dočasné 
uskladnění pod podmínkou, že tyto 
přesuny nebudou zvyšovat riziko podvodu.
V případě, kdy je zboží v dočasném 
uskladnění přesunuto do zařízení 
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spadající pod jiné povolení, předloží 
držitel povolení nové prohlášení pro 
dočasné uskladnění v souladu s článkem 
125b a ponese odpovědnost za dočasné 
uskladnění dotyčného zboží v souladu 
s druhým pododstavcem čl. 125d odst. 3.
Je-li to hospodářsky odůvodněné 
a nebude-li tím nepříznivě dotčen celní 
dohled, mohou celní orgány povolit 
uskladnění zboží Unie v zařízení pro 
dočasné uskladnění. Toto zboží nebude 
považováno za zboží v dočasném 
uskladnění.
6. Držitel povolení plní povinnosti a celní 
úřady toto plnění sledují.
7. Držitel povolení informuje celní orgány 
o všech skutečnostech, které nastaly po 
udělení povolení a které by mohly mít vliv 
na jeho zachování nebo obsah.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Hlava 4 – kapitola 2 – oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formality po předložení zboží celnímu 
úřadu

Dočasné uskladnění zboží

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
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Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 126 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost propustit zboží, které není 
zbožím Unie  , do celního režimu

Povinnost propustit dočasně uskladněné 
zboží do celního režimu

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny články 167, 168 
a 169, je zboží, které není zbožím Unie
a které je předloženo celnímu úřadu, 
propuštěno do celního režimu.

1. Zboží, které není zbožím Unie a je 
dočasně uskladněno, je propuštěno do 
celního režimu nebo zpětně vyvezeno 
v rámci konkrétní lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.
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Pozměňovací návrh 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li stanoveno jinak, má deklarant 
bez ohledu na povahu nebo množství zboží 
nebo jeho zemi původu, odeslání nebo 
určení možnost zvolit celní režim, u něhož 
si přeje, aby byl zboží za podmínek 
platných pro tento režim přidělen.

Netýká se českého znění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 129 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca. konkrétní lhůta pro zpětný vývoz podle 
čl. 126 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré zboží, které má být propuštěno 
do celního režimu, s výjimkou režimu 
svobodného pásma a režimu dočasného 
uskladnění , musí být uvedeno v celním 
prohlášení, které je příslušné pro daný celní 
režim.

1. Veškeré zboží, které má být propuštěno 
do celního režimu, s výjimkou režimu 
svobodného pásma, musí být uvedeno 
v celním prohlášení, které je příslušné pro 
daný celní režim.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 141
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Článek 137

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 137 vypouští se
Svěření prováděcích pravomocí
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme opatření týkající se úředních hodin 
uvedených v čl. 135 odst. 2. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 244 odst. 4 .

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k ustanovením čl. 135 odst. 2 o mezinárodních povinnostech Unie, pokud jde 
o provozování celních úřadů (úřední hodiny, zohlednění povahy dopravních a obchodních 
toků), a k zásadě proporcionality, podle níž musí být rozhodnutí/ustanovení přijímána na 
odpovídající úrovni (27 členských států je lépe informováno o místních geografických, 
dopravních a obchodních podmínkách), se navrhuje, aby toto ustanovení bylo vypuštěno.
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Pozměňovací návrh 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní orgány mohou povolit, aby 
u celního úřadu příslušného v místě, kde je 
osoba usazena, tato osoba podala celní 
prohlášení pro zboží, které je předkládáno 
celním orgánům na jiném celním úřadě. 
V těchto případech se má za to, že celní 
dluh vznikl na celním úřadě, u něhož bylo 
celní prohlášení podáno .

1. Celní orgány mohou povolit, aby 
schválený hospodářský subjekt podle čl. 
21 odst. 2 písm a) a b) podal u celního 
úřadu příslušného v místě, kde je usazen, 
celní prohlášení pro zboží, které je 
předkládáno celním orgánům na jiném 
celním úřadě. V těchto případech se má za 
to, že celní dluh vznikl na celním úřadě, 
u něhož bylo celní prohlášení podáno .

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 143
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní orgány mohou povolit, aby 
u celního úřadu příslušného v místě, kde je 
osoba usazena, tato osoba podala celní 
prohlášení pro zboží, které je předkládáno 
celním orgánům na jiném celním úřadě. 
V těchto případech se má za to, že celní 
dluh vznikl na celním úřadě, u něhož bylo 
celní prohlášení podáno .

1. Celní orgány mohou povolit, aby 
u celního úřadu příslušného v místě, kde je 
osoba usazena, tato osoba podala nebo 
zpřístupnila celní prohlášení pro zboží, 
které je předkládáno celním orgánům na 
jiném celním úřadě. V těchto případech se 
má za to, že celní dluh vznikl na celním 
úřadě, u něhož bylo celní prohlášení 
podáno nebo zpřístupněno.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se zdá, že centralizované celní řízení přispívá ke zjednodušení postupů, 
musí být jasné, že je možné požadované dokumenty jak fyzicky předložit, tak k nim poskytnout 
přístup (např. elektronickou formou).

Pozměňovací návrh 144
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní orgány mohou povolit, aby 
u celního úřadu příslušného v místě, kde je 
osoba usazena, tato osoba podala celní 
prohlášení pro zboží, které je předkládáno 
celním orgánům na jiném celním úřadě. 
V těchto případech se má za to, že celní 
dluh vznikl na celním úřadě, u něhož bylo 
celní prohlášení podáno .

1. Celní orgány mohou povolit, aby 
u celního úřadu příslušného v místě, kde je 
osoba usazena, tato osoba podala nebo 
zpřístupnila celní prohlášení pro zboží, 
které je předkládáno celním orgánům na 
jiném celním úřadě. V těchto případech se 
má za to, že celní dluh vznikl na celním 
úřadě, u něhož bylo celní prohlášení 
podáno nebo zpřístupněno. 

Or. el

Odůvodnění

Pokud jde o centralizované celní řízení, doporučuje se, aby bylo použito původní znění článku 
106 Modernizovaného celního kodexu, podle něhož celní úřad, jemuž je prohlášení podáno, 
může schválit nebo zamítnout žádost o propuštění zboží, zatímco celní úřad, jemuž je zboží 
předloženo, provádí kontrolu pouze pro účely bezpečnosti.  

Pozměňovací návrh 145
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní úřad, u něhož je podáno celní 
prohlášení, provádí formality týkající se 
ověření celního prohlášení a  výběru částky 
dovozního nebo vývozního cla 

2. Celní úřad, u něhož je podáno nebo 
zpřístupněno celní prohlášení, provádí 
formality týkající se ověření celního 
prohlášení, výběru částky dovozního nebo 
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odpovídající jakémukoli celnímu dluhu . vývozního cla odpovídající jakémukoli 
celnímu dluhu a povolení pro propuštění 
zboží. Informace získané od tohoto úřadu.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na zpravodajův návrh vrátit se k původnímu článku 106 Modernizovaného 
celního kodexu, podle něhož by kontrolní celní úřad schvaloval nebo zamítal propuštění zboží, 
zatímco úřad, jemuž je zboží předloženo, by zajišťoval pouze kontroly bezpečnosti, se zdá, že 
centralizované celní řízení přispívá ke zjednodušení postupů, musí být tedy jasné, že je možné 
požadované dokumenty jak fyzicky předložit, tak k nim poskytnout přístup (např. 
elektronickou formou).  

Pozměňovací návrh 146
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Čl. 138 odst 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní úřad, u něhož je podáno celní 
prohlášení, provádí formality týkající se 
ověření celního prohlášení a  výběru částky 
dovozního nebo vývozního cla 
odpovídající jakémukoli celnímu dluhu .

2. Celní úřad, u něhož je podáno nebo 
zpřístupněno celní prohlášení, provádí 
formality týkající se ověření celního 
prohlášení, výběru částky dovozního nebo 
vývozního cla odpovídající jakémukoli 
celnímu dluhu a povolení pro propuštění 
zboží.

Or. el

Odůvodnění

Pokud jde o centralizované celní řízení, doporučuje se, aby bylo použito původní znění článku 
106 Modernizovaného celního kodexu, podle něhož celní úřad, jemuž je prohlášení 
předloženo, může schválit nebo zamítnout žádost o propuštění zboží, zatímco celní úřad, 
jemuž je zboží předloženo, provádí kontrolu pouze pro účely bezpečnosti.  

Pozměňovací návrh 147
Olle Schmidt

Návrh nařízení
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Čl. 138 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní úřad, u něhož je podáno celní 
prohlášení, provádí formality týkající se 
ověření celního prohlášení a  výběru částky 
dovozního nebo vývozního cla 
odpovídající jakémukoli celnímu dluhu .

2. Celní úřad, u něhož je podáno celní 
prohlášení, provádí formality týkající se 
ověření celního prohlášení, výběru částky 
dovozního nebo vývozního cla 
odpovídající jakémukoli celnímu dluhu 
a povolení pro propuštění zboží.

Or. en

Odůvodnění

Změnami v čl. 138 odst 2 a 3 přichází obchod o značnou výhodu, která byla začleněna do 
celních právních předpisů v Evropě, tj. o možnost dohlížet na celní úřad členského státu, kde 
je obchodník usazen. Změny zavádějí dvoustupňové celní řízení. Změny přinášejí nepotřebnou 
složitost, náklady a možná zpoždění.

Pozměňovací návrh 148
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny kontroly celního 
úřadu , provádí celní úřad, kterému je zboží 
předloženo, veškeré kontroly, jež si 
odůvodněně vyžádal celní úřad, u něhož 
bylo podáno celní prohlášení.

3. Aniž jsou dotčeny kontroly celního 
úřadu pro účely bezpečnosti, provádí celní 
úřad, kterému je zboží předloženo, veškeré 
kontroly, jež si odůvodněně vyžádal celní 
úřad, u něhož je podáno nebo zpřístupněno 
celní prohlášení, a umožňuje propuštění 
zboží, přičemž zohledňuje informace 
obdržené od tohoto celního úřadu.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na zpravodajův návrh vrátit se k původnímu článku 106 Modernizovaného 
celního kodexu, podle něhož by kontrolní celní úřad schvaloval nebo zamítal propuštění zboží, 
zatímco úřad, jemuž je zboží předloženo, by zajišťoval pouze kontroly bezpečnosti, se zdá, že 
centralizované celní řízení přispívá ke zjednodušení postupů, musí být tedy jasné, že je možné 
požadované dokumenty jak fyzicky předložit, tak k nim poskytnout přístup (např. 
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elektronickou formou). 

Pozměňovací návrh 149
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Čl. 38 odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny kontroly celního 
úřadu , provádí celní úřad, kterému je zboží 
předloženo, veškeré kontroly, jež si 
odůvodněně vyžádal celní úřad, u něhož
bylo  podáno celní prohlášení.

3. Aniž jsou dotčeny kontroly celního 
úřadu pro účely bezpečnosti, provádí celní 
úřad, kterému je zboží předloženo, veškeré 
kontroly, jež si odůvodněně vyžádal celní 
úřad, u něhož je podáno nebo zpřístupněno
celní prohlášení, a umožňuje propuštění 
zboží, přičemž zohledňuje informace 
obdržené od tohoto celního úřadu.

Or. el

Odůvodnění

Pokud jde o centralizované celní řízení, doporučuje se, aby bylo použito původní znění článku 
106 Modernizovaného celního kodexu, podle něhož celní úřad, jemuž je prohlášení 
předloženo, může schválit nebo zamítnout žádost o propuštění zboží, zatímco celní úřad, 
jemuž je zboží předloženo, provádí kontrolu pouze pro účely bezpečnosti.  

Pozměňovací návrh 150
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny kontroly celního úřadu, 
provádí celní úřad, kterému je zboží 
předloženo, veškeré kontroly, jež si 
odůvodněně vyžádal celní úřad, u něhož 
bylo podáno celní prohlášení.

Aniž jsou dotčeny kontroly celního úřadu 
pro účely bezpečnosti, provádí celní úřad, 
kterému je zboží předloženo, veškeré 
kontroly, jež si odůvodněně vyžádal celní 
úřad, u něhož je podáno nebo zpřístupněno
celní prohlášení, a umožňuje propuštění 
zboží, přičemž zohledňuje informace 
obdržené od tohoto celního úřadu.

Tyto celní úřady si předávají informace 
nezbytné pro propuštění zboží. Celní úřad, 

Tyto celní úřady si předávají informace 
nezbytné pro propuštění zboží.
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u něhož je předloženo zboží, umožní 
propuštění zboží.

Or. en

Odůvodnění

Změnami v čl. 138 odst 2 a 3 přichází obchod o značnou výhodu, která byla začleněna do 
celních právních předpisů v Evropě, a to o možnost dohlížet na celní úřad členského státu, 
kde je obchodník usazen. Změny zavádějí dvoustupňové celní řízení. Změny přinášejí 
nepotřebnou složitost, náklady a možná zpoždění.

Pozměňovací návrh 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 139 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 139a
Jednotné povolení pro zjednodušené 

postupy 
Celní úřady mohou povolit, aby celní 
prohlášení bylo předloženo jinému 
celnímu úřadu, než kde bylo zboží 
předloženo nebo kde bude předloženo 
nebo zpřístupněno ke kontrole, pokud je 
zboží propuštěno do celního režimu 
držitelem jednotného povolení pro 
zjednodušené postupy.

Or. en

Odůvodnění

Článek je právním základem pro jednotná povolení pro zjednodušené postupy celního kodexu 
Unie. Vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí další pravidla, která by zajistila jednotné uplatnění 
právních předpisů o jednotných povoleních pro zjednodušené postupy, je vhodné, aby byla 
Komise zmocněna přijímat tato pravidla prostřednictvím prováděcích aktů v souladu 
s přezkumným postupem. Tato ustanovení vychází z prováděcích ustanovení celního kodexu 
Společenství.
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Pozměňovací návrh 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 139 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 139b
Svěření prováděcích pravomocí

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření týkající se:
a) pravidel pro udělování povolení podle 
článku 139a;
b) výměny informací mezi celními úřady 
a informování Komise a hospodářských 
subjektů, aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování celních právních předpisů.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 244 
odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Článek je právním základem pro jednotná povolení pro zjednodušené postupy celního kodexu 
Unie. Vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí další pravidla, která by zajistila jednotné uplatnění 
právních předpisů o jednotných povoleních pro zjednodušené postupy, je vhodné, aby byla 
Komise zmocněna přijímat tato pravidla prostřednictvím prováděcích aktů v souladu 
s přezkumným postupem. Tato ustanovení vychází z prováděcích ustanovení celního kodexu 
Společenství.

Pozměňovací návrh 153
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Článek 143

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celní orgány mohou osobě povolit
propuštění zboží do celního režimu na 
základě zjednodušeného celního 

Zboží může být propuštěno do celního 
režimu na základě zjednodušeného celního 
prohlášení, které nemusí obsahovat některé 



PE498.017v01-00 76/113 AM\916428CS.doc

CS

prohlášení, které nemusí obsahovat některé 
údaje uvedené v článku 140  a podklady 
uvedené v článku 141.

údaje uvedené v článku 140  a podklady 
uvedené v článku 141.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti není požadováno povolení u prohlášení, která vynechají určité údaje nebo 
podklady. Neexistuje žádný důvod, proč by mělo být povolení v budoucnosti povinné. 
Znamenalo by to obrovskou správní zátěž pro celní úřady a obchod.

Pozměňovací návrh 154
Toine Manders

Návrh nařízení
Článek 143

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celní orgány mohou osobě povolit
propuštění zboží do celního režimu na 
základě zjednodušeného celního 
prohlášení, které nemusí obsahovat některé 
údaje uvedené v článku 140  a podklady 
uvedené v článku 141.

Zboží může být propuštěno do celního 
režimu na základě zjednodušeného celního 
prohlášení, které nemusí obsahovat některé 
údaje uvedené v článku 140  a podklady 
uvedené v článku 141.

Or. en

Odůvodnění

Vyhnout se obrovské správní zátěži pro celní úřady a obchod.

Pozměňovací návrh 155
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Čl. 144 odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V některých případech se od povinnosti 
podat doplňkové celní prohlášení upustí.

2. Doplňkové celní prohlášení nebude 
požadováno v těchto případech:
a) zboží se nachází v celních skladech;
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b) zboží podléhá zvláštnímu režimu 
pokud:

i) byla stejné osobě vystavena dvě 
a více povolení pro zvláštní režimy;

ii) zvláštní režim přestane být 
uplatňován v případě, že je zboží 
propuštěno do dalšího celního 
režimu a v záznamech deklaranta je 
byl učiněn příslušný zápis. 

Or. el

Odůvodnění

Je třeba specifikovat ty případy, kdy se může upustit od povinnosti předložit doplňkové celní 
prohlášení.

Pozměňovací návrh 156
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V některých případech se od povinnosti 
podat doplňkové celní prohlášení upustí.

2. Doplňkové celní prohlášení nebude 
požadováno v těchto případech:
a) zboží je propuštěno do režimu 
uskladnění zboží v celním skladu;
b) zboží je propuštěno do zvláštního 
režimu pokud: 
i) byla stejné osobě vystavena dvě a více 
povolení pro zvláštní režim;
ii) je zvláštní režim vyřízen propuštěním 
zboží do následujícího celního režimu 
prostřednictvím zápisu v záznamech 
deklaranta.
c) zjednodušené celní prohlášení zboží, 
jehož hodnota a množství je pod úrovní 
statistického prahu;
d) zjednodušené celní prohlášení již 
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obsahuje veškeré informace, jež jsou 
potřeba pro příslušný celní režim;
e) zjednodušené celní prohlášení není 
uskutečněno prostřednictvím zápisu do 
záznamů deklaranta.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o výjimky z povinnosti předložit doplňkové prohlášení, je vhodnější, aby byly tyto 
případy jasně definovány v základním aktu.

Pozměňovací návrh 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3α. V některých případech se od 
povinnosti podat doplňkové celní 
prohlášení upustí:
α) pokud se zjednodušené celní prohlášení 
týká zboží nebo aktiv, která nepřekračují 
statistický práh;
b) pokud zjednodušené celní prohlášení 
již obsahuje veškeré informace, jež jsou 
potřeba pro celní režim;
c) pokud zjednodušené celní prohlášení 
nemá podobu zápisu v záznamech 
deklaranta.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba specifikovat ty případy, kdy se může upustit od povinnosti předložit doplňkové celní 
prohlášení.

Pozměňovací návrh 158
Sylvana Rapti

Návrh nařízení



AM\916428CS.doc 79/113 PE498.017v01-00

CS

Čl. 145 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případy, kdy se upustí od povinnosti 
podávat doplňkové celní prohlášení podle 
čl. 144 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou výjimky z povinnosti předložit doplňkové celní prohlášení jasně
uvedeny v základním aktu, měl by být tento pododstavec o příslušných přenesených 
pravomocích vypuštěn.

Pozměňovací návrh 159
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 146 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) osoby, které předloží celní prohlášení 
v zemi, jejíž území sousedí s celním 
územím Unie, a to hraničnímu celnímu 
úřadu sousedícímu s tímto územím, pokud 
tato země umožňuje vzájemné výhody 
osobám usazeným na celním území Unie;

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o výjimky pro deklaranty usazené na celním území, je vhodnější, aby byly tyto 
případy jasně definovány v základním aktu.

Pozměňovací návrh 160
Sylvana Rapti

Návrh nařízení
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Čl. 146 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Od požadavku být usazen na celním 
území Unie lze upustit v jiných případech, 
než jsou případy stanovené v odstavci 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou výjimky z povinnosti deklaranta být usazen na celním území jasně 
uvedeny v základním aktu, měl by být tento odstavec o příslušných přenesených pravomocích 
vypuštěn.

Pozměňovací návrh 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 148 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní prohlášení splňující podmínky 
stanovené v této kapitole přijmou celní 
orgány okamžitě, za podmínky, že zboží, 
na které se vztahuje, bylo předloženo 
celnímu úřadu.

1. Celní prohlášení splňující podmínky 
stanovené v této kapitole přijmou celní 
orgány okamžitě, za podmínky, že zboží, 
na které se vztahuje, bylo předloženo 
celnímu úřadu, nebo pokud lze celním 
úřadům uspokojivě prokázat, že bude 
k dispozici pro celní kontroly.

Je-li celní prohlášení učiněno zápisem do 
záznamů deklaranta a zpřístupněním 
těchto údajů celním orgánům, považuje se 
za přijaté okamžikem zápisu zboží do 
těchto záznamů. Aniž jsou dotčeny právní 
závazky deklaranta nebo použití kontrol 
týkajících se bezpečnosti, mohou celní 
orgány upustit od povinnosti předložit 
nebo zpřístupnit zboží pro účely celní 
kontroly.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise stanoví, že zboží může být propuštěno nebo jinak vybráno pro kontrolu pouze 
poté, co přijde na území Unie. To by způsobilo značná zpoždění v okamžiku příchodu do EU. 
Obchodníci se statusem schváleného hospodářského subjektu by měly být schopni obdržet 
oznámení o propuštění nebo kontrole zboží předtím, než zboží přijde do EU.

Pozměňovací návrh 162
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 148 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní prohlášení splňující podmínky 
stanovené v této kapitole přijmou celní 
orgány okamžitě, za podmínky, že zboží, 
na které se vztahuje, bylo předloženo 
celnímu úřadu.

1. Celní prohlášení splňující podmínky 
stanovené v této kapitole přijmou celní 
orgány okamžitě, za podmínky, že zboží, 
na které se vztahuje, bylo předloženo 
celnímu úřadu. Schváleným hospodářským 
subjektům by měla být zaručena 
odpovídající zjednodušení.

Or. de

Odůvodnění

Schváleným hospodářským subjektům by měla být na základě jejich statusu zaručena 
zjednodušení postupu při propouštění zboží prostřednictvím zápisu do dokumentů společnosti, 
zejména propuštění zásilky dovezeného produktu bez předchozího upozornění příslušného 
celního úřadu o žádosti.

Pozměňovací návrh 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 149 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Změna celního prohlášení může být 
povolena na žádost v konkrétní lhůtě po 
propuštění zboží.

3. Změna celního prohlášení může být 
povolena na žádost do tří let od jeho přijetí 
po propuštění zboží.
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Or. en

Odůvodnění

Doplněním tříleté lhůty do čl. 149 odst. 3 se vyhneme začlenění nového přenesení pravomoci 
v článku 151.

Pozměňovací návrh 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní úřady mohou osobě na žádost 
povolit podání celního prohlášení ve formě 
zápisu do záznamů deklaranta za 
podmínky, že celní úřady mají 
v elektronickém systému deklaranta 
k těmto údajům přístup.

1. Celní úřady mohou osobě na žádost 
povolit podání celního prohlášení ve formě 
zápisu do záznamů deklaranta za 
podmínky, že celní úřady mají v souvislosti 
s kontrolou po propuštění zboží podle 
článku 41 v elektronickém systému 
deklaranta k těmto údajům přístup.

Or. de

Odůvodnění

Specific rules for authorising the release of goods by means of an entry in company 
documents and for implementation should be set down in the Regulation. This also includes 
access on the part of customs authorities to companies’ electronic data processing systems. 
As part of the special procedures, the customs authorities will be kept informed of import 
procedures by the holder of the authorisation (general information). Verification of the data 
will take place by means of post-release controls (audits). Customs authorities should not 
have access to companies’ operating systems.

Pozměňovací návrh 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní úřady mohou na žádost upustit od 
povinnosti předložit zboží.

2. Celní úřady mohou na žádost upustit od 
povinnosti předložit zboží, a to podle čl. 
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124 odst. 1, jež by měl být uveden do 
souladu s čl. 154 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Pozměňovací návrh 166
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 154. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Držitel povolení uvedeného v odstavci 
1 splňuje kritéria stanovená v čl. 22a–d.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byla kritéria pro schválené hospodářské 
subjekty zohledněna jako minimální požadavky, a tím se zajistila větší spolehlivost systému.

Pozměňovací návrh 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 179

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní pravidla 
týkající se důkazů podle čl. 178 odst. 2.

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní:

a) podmínky prokazující status Unie, 
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pokud jde o produkty rybolovu a zboží 
získané z produktů rybolovu; 
b) situaci, v níž mohou celní úřady upustit 
od požadavku předložit prokázání statusu 
Unie;
c) podmínky pro překládání.

Or. en

Odůvodnění

Zmocnění bylo vypracováno s cílem poskytnout jasnější právní základ pro články 513–16 až 
513–18c prováděcích ustanovení Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 180 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uskladnění, což zahrnuje dočasné 
uskladnění, uskladnění v celním skladu 
a svobodná pásma;

b) uskladnění, což zahrnuje uskladnění 
v celním skladu a svobodná pásma;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 181 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provozování zařízení pro dočasné 
uskladnění nebo uskladnění zboží 
v celním skladu, kromě případů, kdy 
skladovací zařízení provozuje samotný 

b) provozování skladovacího zařízení pro 
uskladnění zboží v celním skladu, kromě 
případů, kdy skladovací zařízení provozuje 
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celní orgán. samotný celní orgán.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 170
Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 181 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud byla při udělování uvedeného 
povolení zohledněna činnost týkající se 
dotyčného zvláštního režimu, má se za to, 
že schválený hospodářský subjekt pro 
celní zjednodušení splnil podmínku 
stanovenou v písmeně b).

Má se za to, že schválený hospodářský 
subjekt schválil podmínky stanovené 
v písmenu b) a není vyžadována žádná 
další kontrola.

Or. de

Odůvodnění

Na globálním trhu mají zvláštní celní režimy značný dopad na konkurenceschopnost 
hospodářství EU. Předpoklady a požadavky pro tyto režimy a příslušné výjimky jsou proto 
také velmi důležité. Postupy a podmínky pro stanovování podmínek by měly být vymezeny 
v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 171
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 181 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud byla při udělování uvedeného 
povolení zohledněna činnost týkající se 
dotyčného zvláštního režimu, má se za to, 

Aniž by byly dotčeny dodatečné podmínky 
upravující tento postup, má se za to, že 
schválený hospodářský subjekt pro celní 
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že schválený hospodářský subjekt pro celní 
zjednodušení splnil podmínku stanovenou 
v písmeně b).

zjednodušení splnil podmínku stanovenou 
v písmeně b) tohoto odstavce. 

Or. en

Odůvodnění

Z povahy věci vyplývá, že by se vždy mělo mít za to, že schválené hospodářské subjekty plní 
kritéria související s dodržováním pravidel.

Pozměňovací návrh 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 186

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní pravidla 
týkající vyřízení režimu podle čl. 185.

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které stanoví přesnější
pravidla týkající vyřízení režimu:
a) podmínky pro vyřízení zvláštního 
režimu;
b) lhůtu pro vyřízení režimu a
c) podobu vyúčtování režimu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o zmocnění v tomto článku není v souladu s článkem 290 SFEU. Cíl, obsah 
a rozsah přenesení pravomoci by měly být jasně definovány v celním kodexu Unie.

Pozměňovací návrh 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Čl. 193 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V některých případech  je zboží Unie
propuštěno do režimu vnějšího tranzitu.

2. Je-li zboží Unie vyváženo do společné 
tranzitní země nebo při tranzitu prochází 
přes jednu nebo několik společných 
tranzitních zemí a použijí se ustanovení 
Úmluvy o společném tranzitním režimu, 
propouští se toto zboží do režimu vnějšího 
tranzitu Unie v následujících případech:
a) splnilo vývozní celní formality 
z hlediska přiznání vývozních náhrad při 
vývozu do třetích zemí v rámci společné 
zemědělské politiky;
b) pochází z intervenčních zásob, podléhá 
kontrole použití a/nebo místa určení 
a splnilo celní formality pro vývoz do 
třetích zemí v rámci společné zemědělské 
politiky;
c) je způsobilé pro vrácení nebo prominutí 
dovozního cla, pokud je vyvezeno 
z celního území Unie nebo kde platí čl. 81 
odst. 3 kodexu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je základním prvkem celního kodexu Unie, který by měl být součástí 
samotného celního kodexu Unie v souladu s článkem 290 SFEU. V současnosti je toto 
ustanovení zahrnuto v článku 722–04 odst. 3 návrhu prováděcích ustanovení 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 193 – odst. 3 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) probíhá mezi dvěma body na celním 
území Unie v tomtéž členském státě nebo 
ve dvou různých členských státech;
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 175
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 196 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celní orgány mohou osobě na žádost 
povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do tranzitního režimu 
Unie a pokud jde o ukončení uvedeného 
režimu.

4. Celní orgány mohou osobě na žádost 
povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do tranzitního režimu 
Unie a pokud jde o ukončení uvedeného 
režimu, včetně prohlášení poskytovaného 
v rámci systémů výměny údajů formou 
tranzitního prohlášení jakékoli letecké 
nebo přepravní společnosti, která 
provozuje významný počet leteckých linek 
nebo plaveb mezi členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Používání elektronických prohlášení splňuje veškeré požadavky jak na elektronická 
prohlášení, tak i na jejich formu. To je v souladu s konceptem prohlášení poskytovaných 
formou zápisu v záznamech, která je jádrem modernizace celních právních předpisů v Evropě.

Pozměňovací návrh 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 196 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celní orgány mohou osobě na žádost 
povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do tranzitního režimu 
Unie a pokud jde o ukončení uvedeného 

4. Celní orgány mohou osobě na žádost 
povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do tranzitního režimu 
Unie a pokud jde o ukončení uvedeného 
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režimu. režimu, včetně prohlášení poskytovaného 
v rámci systémů výměny údajů formou 
tranzitního prohlášení jakékoli letecké 
nebo přepravní společnosti, která 
provozuje významný počet leteckých linek 
nebo plaveb mezi členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Pozměňovací návrh 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 198 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidla pro udělování povolení podle 
čl. 196 odst. 4;

b) pravidla pro udělování povolení pro 
schváleného odesílatele, schváleného 
příjemce, využívání zvláštních pečetí 
a pravidla pro zjednodušený tranzitní 
režim pro leteckou a námořní dopravu 
podle čl. 196 odst. 4;

Or. en

Odůvodnění

- Písmeno b): domníváme se, že pravidla pro zjednodušený tranzitní režim pro leteckou 
a námořní dopravu by měla být zachována v celním kodexu Unie;

- Písmeno c): Čl. 196 odst. 5 může být vypuštěn, neboť povinnosti držitele povolení 
a povinnost celního úřadu zajistit soulad se řídí nebo alespoň mohou být odvozeny od hlavy I, 
kapitoly 1 například od čl. 5 odst. 3 a čl. 5 odst. 24. Písmeno c) je tedy nadbytečné a může být 
vypuštěno.
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Pozměňovací návrh 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 198 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidla pro udělování povolení podle 
čl. 196 odst. 4;

b) pravidla pro udělování povolení podle 
čl. 196 odst. 4, která musí zahrnovat 
schopnost použít pouze zápis v záznamech 
deklaranta;

Or. en

Odůvodnění

Podrobná pravidla pro zjednodušení propouštění zboží mohou být vymezena, ale nemohou 
vytvářet souvislost mezi prohlášením a požadavkem na podání běžného prohlášení.

Pozměňovací návrh 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 199 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to hospodářsky odůvodněné 
a nebude-li tím nepříznivě dotčen celní 
dohled, mohou celní orgány povolit 
uskladnění zboží Unie ve skladovacím 
zařízení pro dočasné uskladnění nebo
uskladnění v celním skladu. Toto zboží se 
nepovažuje za zboží v režimu dočasného 
uskladnění nebo v režimu uskladnění 
v celním skladu.

3. Je-li to hospodářsky odůvodněné 
a nebude-li tím nepříznivě dotčen celní
dohled, mohou celní orgány povolit 
uskladnění zboží Unie ve skladovacím 
zařízení pro uskladnění v celním skladu. 
Toto zboží se nepovažuje za zboží 
v režimu uskladnění v celním skladu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
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Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 199 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celní orgány zajistí celní dohled nad 
zbožím v režimu uskladnění.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti držitele povolení a povinnost celního úřadu zajistit soulad se řídí nebo alespoň 
mohou být odvozeny od hlavy I, kapitoly 1 například od čl. 5 odst. 3 a čl. 5 odst. 24. 
Doporučuje se proto, aby byl odstavec 4 vypuštěn.

Pozměňovací návrh 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 200 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit, že zboží v režimu dočasného 
uskladnění nebo uskladnění v celním 
skladu nebude odňato celnímu dohledu;

a) zajistit, že zboží v režimu uskladnění 
v celním skladu nebude odňato celnímu 
dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Návrh nařízení
Čl. 200 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) splnit povinnosti vyplývající ze 
skladování zboží v režimu dočasného 
uskladnění nebo uskladnění v celním 
skladu;

b) povinnosti vyplývající ze skladování 
zboží v režimu uskladnění v celním skladu 
budou plněny;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 200 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit soulad se zvláštními podmínkami 
uvedenými v povolení k provozování 
celního skladu nebo zařízení pro dočasné 
uskladnění.

c) zajistit soulad se zvláštními podmínkami 
uvedenými v povolení k provozování 
celního skladu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
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Čl. 200 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za splnění povinností vyplývajících 
z propuštění do režimu dočasného 
uskladnění nebo uskladnění v celním 
skladu odpovídá držitel režimu.

3. Za splnění povinností vyplývajících 
z propuštění do režimu uskladnění 
v celním skladu odpovídá držitel režimu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 217 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní:

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které stanoví přesnější
pravidla pro zvláštní využití režimu 
dočasného použití, přičemž upřesní:

Or. en

Odůvodnění

Písmeno a): ustanovení o zmocnění v tomto článku není v souladu s článkem 290 SFEU. Cíl, 
obsah a rozsah přenesení pravomoci by měly být jasně definovány v celním kodexu Unie.

Písmeno c): nadbytečný text. Již je uvedeno v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Čl. 217 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní použití podle čl. 214 odst. 1; a) zvláštní použití podle čl. 214 odst. 1
v následujících případech:
i) dopravní prostředky, palety 
a kontejnery;;
ii) osobní potřeby cestujících a zboží 
dovážené ke sportovním účelům;
iii) předměty k uspokojování potřeb 
námořníků;
iv) zboží určené k nápravě následků 
katastrof;
v) lékařská, chirurgická a laboratorní 
zařízení;
vi) zvířata;
v) zboží pro použití v příhraničních 
oblastech;
vi) zvukové, obrazové nebo datové nosiče, 
propagační materiály;
vii) zařízení k výkonu povolání;
viii) učební pomůcky a vědecké přístroje;
ix) obaly;
x) formy, matrice, šablony, nákresy, 
měřící, kontrolní a zkušební přístroje 
a podobné předměty;
xi) speciální nářadí a nástroje;
xii) zboží nezbytné k provádění zkoušek 
nebo zkouškám podléhající;
xiii) vzorky;
xiv) náhradní výrobní prostředky;
xv) zboží určené pro veřejné akce nebo 
prodej;
xvi) náhradní díly, příslušenství 
a vybavení;
xvii) další zboží;

Or. en
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Odůvodnění

Písmeno a): ustanovení o zmocnění v tomto článku není v souladu s článkem 290 SFEU. Cíl, 
obsah a rozsah přenesení pravomoci by měly být jasně definovány v celním kodexu Unie.

Písmeno c): nadbytečný text. Již je uvedeno v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 217 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 217a
Postup projednávání ve  výboru

Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci opatření týkající se 
lhůt uvedených v čl. 215 odst. 2 s cílem 
zajistit jednotné uplatňování celních 
předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 244 
odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Svěření prováděcích pravomocí poskytuje právní základ pro stanovení lhůt, během nichž může 
zboží zůstat v režimu dočasného použití v rámci prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
Čl. 218 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odpad a zbytky vzniklé při zničení zboží 
propuštěného do režimu konečného použití 
se považují za propuštěné do režimu
dočasného uskladnění.

5. Odpad a zbytky vzniklé při zničení zboží 
propuštěného do režimu konečného použití 
se považují za propuštěné do dočasného 
uskladnění.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 219

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 219 vypouští se
Přenesení pravomoci

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní pravidla 
týkající se postupu pro zajištění celního 
dohledu podle čl. 218 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečný text. Již je uvedeno v čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 224 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V případě, že jsou zapotřebí jednotné 
podmínky pro právně závazné prováděcí 
akty Unie, jsou prováděcí pravomoci 
svěřeny Komisi do dne 31. prosince 2014.
Svěření prováděcích pravomocí uvedené 
v prvním pododstavci je automaticky 
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prodlouženo na neurčité období.

Or. en

Odůvodnění

Jak je rovněž uvedeno v článku 243, z důvodu toho, že Komise uvedla, že přijme akty 
v přenesené pravomoci a prováděcí akty do 18 měsíců po vstupu celního kodexu Unie 
v platnost, je vhodné do celního kodexu Unie začlenit jasnou právní úpravu, která obsahuje 
tuto lhůtu, a to jak v ustanovení o přenesení pravomocí, tak v ustanovení o svěření 
prováděcích pravomocí (článek 244). Tato lhůta je zahrnuta v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 191
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 228 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v ostatních případech, které jsou řádně 
odůvodněny druhem dopravy nebo 
vyžadovány mezinárodními dohodami.

c) v ostatních případech, které jsou řádně 
odůvodněny druhem dopravy, typem zboží
nebo vyžadovány mezinárodními 
dohodami.

Or. en

Odůvodnění

Zproštění povinnosti platí nejenom pro druh dopravy, ale také pro různé typy zboží. 
Například elektřinu.

Pozměňovací návrh 192
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 228 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v případě zboží vyvezeného 
schváleným hospodářským subjektem.

Or. en
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Odůvodnění

V budoucnu bude hrát status schváleného hospodářského subjektu klíčovou úlohu a skutečná 
zjednodušení jsou proto velmi důležitá. Důvěryhodné subjekty, které dodržují pravidla, by 
měly mít jako schválené hospodářské subjekty možnost získat co největší výhody ze 
zjednodušení. Z tohoto důvodu mají výjimky z prohlášení před odchodem zboží pro schválené
hospodářské subjekty rozhodující význam. Měly by být posuzovány jako základní prvky 
a jasně uvedeny v základním aktu.

Pozměňovací návrh 193
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 228 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prohlášení před odchodem zboží má 
jednu z těchto forem:

vypouští se

a) příslušné celní prohlášení pro zboží 
přepravované z  celního území Unie  , 
které je propuštěno do celního režimu pro 
účely požadované v celním prohlášení;
b) oznámení o zpětném vývozu v souladu 
s článkem 235;
c) výstupní souhrnné celní prohlášení 
uvedené v článku 236;
d) avízo o zpětném vývozu podle článku 
239.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že podle čl. 228 odst. 5 avízo o zpětném vývozu neobsahuje údaje potřebné 
pro výstupní souhrnné celní prohlášení, nemělo by být avízo o zpětném vývozu považováno za 
prohlášení před odchodem zboží.  Proto se domníváme, že by avízo o zpětném vývozu nemělo 
být zahrnuto do odstavce 4.

Pozměňovací návrh 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Návrh nařízení
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Čl. 230 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být zohledněna zátěž, která 
v případě hospodářských subjektů souvisí 
s plněním povinnosti.

Or. de

Odůvodnění

V rozhodnutí ze dne 1. prosince 2011 bylo navrženo, aby byly zavedeny příspěvky pro malé 
zásilky, které budou jednotně regulované v rámci EU – „ústní celní prohlášení“. Tento 
dodatečný text je navržen s cílem poskytnout Komisi nařízení v rámci aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 233 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Celní orgány mohou osobě na její 
žádost povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do režimu vývozu 
a pokud jde o účel uvedeného režimu. 
Hospodářské zájmy hospodářského 
subjektu tedy budou zohledněny.

Or. de

Odůvodnění

V rozhodnutí ze dne 1. prosince 2011 bylo navrženo, aby byly zavedeny příspěvky pro malé 
zásilky, které budou jednotně regulované v rámci EU – „ústní celní prohlášení“. Tento 
dodatečný text je navržen s cílem poskytnout Komisi nařízení v rámci aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Návrh nařízení
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Čl. 235 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zboží v režimu dočasného uskladnění, 
které je zpětně vyvezeno přímo ze zařízení 
pro dočasné uskladnění.

c) zboží v dočasném uskladnění, které je 
zpětně vyvezeno přímo ze zařízení pro 
dočasné uskladnění.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit vymezení dočasného uskladnění ze „zvláštního 
celního režimu“ na „status“. Situace se tak navrátí do stavu před zavedením 
Modernizovaného celního kodexu.

Pozměňovací návrh 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 236 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výstupní souhrnné celní prohlášení 
podává jedna z těchto osob:
a) osoba, která zboží vyváží z celního 
území Unie nebo přebírá odpovědnost za 
přepravu zboží mimo toto území;
b) vývozce nebo odesílatel nebo jiná 
osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet 
osoba uvedená v písmenu a) jedná;
c) jakákoli osoba, která je schopna 
dotčené zboží předložit nebo zajistit jeho 
předložení příslušnému celnímu orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Určení osoby předkládající výstupní souhrnné celní prohlášení je základním prvkem 
celního kodexu Unie, který by měl být v souladu s článkem 290 SFEU součástí samotného 
celního kodexu Unie.
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Pozměňovací návrh 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 236 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V případech uvedených v čl. 228 odst. 
2 písm. c) mohou celní úřady zprostit 
povinnosti předložit výstupní souhrnné 
celní prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Zproštění povinnosti předložit výstupní souhrnné celní prohlášení neobnáší žádný právní 
problém. Proto je zahrnut odkaz na čl. 228 odst. 2 písm. c).

Pozměňovací návrh 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 236 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Výstupní souhrnné celní prohlášení se 
podává u výstupního celního úřadu. Celní 
orgány mohou dovolit podání výstupního 
souhrnného celního prohlášení u jiného 
celního úřadu, jestliže tento úřad nezbytné 
údaje neprodleně sdělí nebo poskytne 
elektronickou cestou výstupnímu celnímu 
úřadu.

Or. en

Odůvodnění

V tomto ustanovení se upřesňuje příslušný celní úřad, kde se podává výstupní souhrnné celní 
prohlášení.
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Pozměňovací návrh 200
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 237 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oprava se však nepovolí poté, co nastal 
některý z těchto případů:
a) celní orgány informovaly osobu, která 
souhrnné prohlášení podala, o svém 
záměru provést kontrolu zboží;
b) celní orgány zjistily nesprávnost 
uvedených údajů;
c) celní orgány již povolily odebrání zboží.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme zachovat čl. 181 odst. 1 Modernizovaného celního kodexu beze změny a začlenit 
do celního kodexu Unie případy, kdy nejsou možné žádné změny výstupního souhrnného 
celního prohlášení.

Pozměňovací návrh 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 237 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výstupní souhrnné celní prohlášení se 
nepovažuje za podané, pokud deklarované 
zboží nebylo přepraveno z celního území 
Unie v konkrétní lhůtě po podání 
prohlášení.

2. Výstupní souhrnné celní prohlášení se 
nepovažuje za podané, pokud deklarované 
zboží nebylo přepraveno z celního území 
Unie po 150 dnech od data podání 
prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že lhůta, po níž se má za to, že výstupní souhrnné celní prohlášení nebylo 
podáno, může být považována za základní prvek celních právních předpisů a současný 
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čl. 820–18 odst. 2 prováděcích ustanovení modernizovaného celního kodexu zahrnuje jen 
malé ustanovení, navrhujeme, aby tato lhůta byla začleněna do samotného celního kodexu 
Unie.

Pozměňovací návrh 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 238

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní:

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, ve kterých doplní pravidla 
týkající se postupu podávání výstupního 
souhrnného celního prohlášení podle 
článku 236.

a) pravidla týkající se postupu pro 
podávání výstupního souhrnného celního 
prohlášení; 
b) případy, kdy se povolí oprava 
výstupního souhrnného celního 
prohlášení, jak je uvedeno v čl. 237 odst. 
1; 
c) lhůtu uvedenou v čl. 237 odst. 2, v níž 
se výstupní souhrnné celní prohlášení 
nepovažuje za podané.

Or. en

Odůvodnění

Písmeno b): vzhledem k tomu, že pravidla o změně výstupního souhrnného celního prohlášení 
jsou stanovena v čl. 237 odst. 1, může být toto zmocnění vypuštěno;

Písmeno c): vzhledem k tomu, že lhůta, po níž se má za to, že výstupní souhrnné celní 
prohlášení nebylo podáno, je stanovena v čl. 237 odst. 2, může být toto zmocnění vypuštěno.

Pozměňovací návrh 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
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Článek 238 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 238a
Svěření prováděcích pravomocí

S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění celních předpisů přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci opatření týkající se:  
a)  povinnosti výstupního celního úřadu, 
pokud jde o výstupní souhrnné celní 
prohlášení;
b) možnosti, aby celní orgány mohly 
případně po dohodě mezi sebou povolit, 
aby bylo výstupní souhrnné celní 
prohlášení podáno u jiného celního 
úřadu.
 Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 244 odst. 
4.

Or. en

Odůvodnění

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Pozměňovací návrh 204
Wim van de Camp

Návrh nařízení
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Čl. 239 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je zboží, které není zbožím Unie, 
přepraveno z celního území Unie přímo ze 
zařízení pro dočasné uskladnění nebo ze 
svobodného pásma a nepožaduje se 
oznámení o zpětném vývozu nebo výstupní 
souhrnné celní prohlášení, podá odpovědná 
osoba u příslušného celního úřadu avízo 
o zpětném vývozu.

1. Pokud je zboží, které není zbožím Unie, 
přepraveno z celního území Unie přímo ze 
zařízení pro dočasné uskladnění nebo ze 
svobodného pásma a nepožaduje se 
oznámení o zpětném vývozu nebo výstupní 
souhrnné celní prohlášení, je podáno
u příslušného celního úřadu avízo 
o zpětném vývozu.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, že osoba podávající avízo o zpětném vývozu je uvedena v odstavci 4, je 
odkaz na tuto osobu z odstavce 1 vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 205
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 239 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Avízo o zpětném vývozu podává jedna 
z těchto osob:
a)  osoba, která zboží vyváží z celního 
území Unie nebo která přebírá 
odpovědnost za přepravu zboží mimo toto 
území;
b) vývozce nebo odesílatel nebo jiná 
osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet 
osoba uvedená v písmenu a) jedná;
c) kdokoli, kdo je schopen dotčené zboží 
předložit nebo zajistit jeho předložení 
příslušnému celnímu orgánu.

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož je osoba podávající avízo o zpětném vývozu zásadním prvkem celních předpisů, jsou 
tímto pozměňovacím návrhem zahrnuta pravidla týkající se této osoby. 

Pozměňovací návrh 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 243 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc podle článků 2, 7, 
10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238, 241 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Přenesená pravomoc podle článků 2, 7, 
10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238, 241 je svěřena Komisi do 31. 
prosince 2014.

Or. en

Odůvodnění

Komise uvedla, že přijme akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty nejpozději do 18 
měsíců od vstupu celního kodexu Unie v platnost. Je proto vhodné zařadit do celního kodexu 
Unie jednoznačné ustanovení obsahující tuto lhůtu, a to pokud jde o ustanovení týkající se 
přenesené pravomocí, tak ustanovení o svěření prováděcích pravomocí (článek 244). 
Takováto ustanovení jsou rovněž obsažena v jiných nařízeních a směrnicích, jako je článek 25 
směrnice 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 (Úř. Věst. L207/14), článek 10 nařízení (EU) č. 
911/2010 ze dne 22. září 2010 (Úř. věst. L276/1) a článek 15 nařízení (EU) č. 995/2010 ze 
dne 20. října 2010 (Úř. věst. L295/23). 

Pozměňovací návrh 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 243 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc podle článků 2, 7, 2. Přenesená pravomoc podle článků 2, 7, 
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10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238, 241 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238, 241 je svěřena Komisi na dobu 5 
let ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Komise předloží zprávu 
o přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého období.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení lhůty pro přezkum by umožnilo, aby byly vypracovány oficiální zprávy o využívání 
přenesení pravomocí na Komisi. 

Pozměňovací návrh 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 243 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Přenesení pravomocí uvedené 
v odstavci 2 se automaticky prodlužuje 
o dobu pěti let.  Komise vypracuje zprávu 
o výkonu každé z přenesených pravomocí 
a předloží ji Evropskému parlamentu 
a Radě nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. Tato 
zpráva posoudí především dopady, které 
mají na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni akty v přenesené pravomoci na 
hospodářské politiky, obchod, 
administrativní zátěž, personální zajištění, 
rozpočet, zdroje a kapacitu dosahovat 
výsledků a uvede možnosti, jak by mohly 
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být celní postupy a uplatňování celních 
předpisů inovovány a zlepšovány.  Tato 
zprávě bude případně doplněna o návrhy 
na změnu kodexu a jeho přenesených 
pravomocí.  Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, nebo se zrušuje v souladu 
s odstavcem 3 a nebo se prodlužuje 
o období a za podmínek, které stanoví 
Evropský parlament a Rada. 

Or. en

Odůvodnění

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
-  extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Pozměňovací návrh 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 243 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě. 
S ohledem na to, že by některá nebo 
všechna ustanovení týkající se návrhu 
aktu v přenesené pravomoci mohla 
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zásadně změnit způsob, jakým budou 
základní pravidla stanovená v tomto 
nařízení uplatňována před jeho vstupem 
v platnost, zajistí Komise, aby proběhly 
před přijetím včas řádné konzultace 
s Radou, Evropským parlamentem 
a podnikatelskou sférou a aby byly před 
přijetím aktu v přenesené pravomoci 
zohledněny jejich názory a zamezilo se tak 
případnému negativnímu dopadu na 
konkurenceschopnost Unie. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se umožnit průběh řádné výměny názorů a příslušné přechodné období pro akty 
v přenesené pravomoci s případným dopadem na konkurenceschopnost EU, je zásadní, aby 
proběhly řádné konzultace s členskými státy a zúčastněnými aktéry a aby byly patřičně 
zohledněny jejich názory. 

Pozměňovací návrh 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 243 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 243a 
Komise může jednomu nebo více 
členským státům na jejich žádost povolit, 
aby testovaly zjednodušení při 
uplatňování celních předpisů. Takovýchto 
pilotních iniciativ se mohou účastnit 
všechny členské státy, přičemž bude 
probíhat pravidelně prováděno jejich 
hodnocení. 

Or. en

Odůvodnění

Závěrečná ustanovení jsou vhodným místem k tomu, aby se uvedla obecná ustanovení, 
umožňující inovativní pilotní iniciativy. 
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Pozměňovací návrh 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 243 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 243b
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme rozhodnutí uvedená v článku 243a. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem podle čl. 244 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Závěrečná ustanovení jsou vhodným místem k tomu, aby se uvedla obecná ustanovení, 
umožňující inovativní pilotní iniciativy. 

Pozměňovací návrh 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 244 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Má-li být stanovisko výboru získáno 
písemným postupem a odkazuje-li se na 
tento odstavec, tento postup se ukončí bez 
výsledku, pouze pokud tak ve lhůtě pro 
vydání stanoviska rozhodne předseda 
výboru.

6. Písemný postup se ukončí bez výsledku, 
pokud tak rozhodne předseda nebo o to 
požádá člen výboru.  V tomto případě 
předseda svolá v přiměřené lhůtě zasedání 
výboru.

Or. en

Odůvodnění

Proč může o ukončení písemného postupu rozhodovat pouze předseda? Jaké to má důsledky? 
Toto není v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení (ES) č. 192/2011.
Toto ustanovení zní takto:
„Nestanoví-li základní akt jinak a jestliže tak rozhodne předseda nebo o to požádá člen 
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výboru, a to ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci, ukončí se písemný postup bez výsledku. 
V tomto případě předseda svolá v přiměřené lhůtě zasedání výboru.“
Bylo by vhodné zahrnout toto ustanovení do celního kodexu Unie nebo na toto ustanovení 
odkázat. 

Pozměňovací návrh 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 244 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 244a
Další záležitosti

Výbor pro celní kodex může posoudit 
jakoukoli otázku týkající se celních 
předpisů, kterou mu přednese jeho 
předseda, a to buď z podnětu Komise, 
nebo na žádost zástupce členského státu, 
a která se týká zejména:
a) opatření určených k povzbuzení 
inovací;
b) jakýchkoli případů, kdy kodex a jeho 
akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty mají nepřiměřené negativní dopady 
na hospodářské politiky, obchod, 
administrativní zátěž, personální zajištění, 
rozpočet, zdroje a kapacity dosahovat 
výsledků;
c) jakýchkoli problémů vyplývajících 
z uplatňování celních předpisů;
d) jakéhokoli postoje, který má Unie 
zaujmout ve výborech, pracovních 
skupinách a týmech zřízených 
mezinárodními dohodami týkajícími se 
celních předpisů nebo na základě těchto 
dohod.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byl v rámci celního kodexu Unie zachován článek 185 modernizovaného 
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celního kodexu a aby byla v celnímu kodexu uvedena možnost Výboru pro celní kodex 
posuzovat případy, kdy je vhodné povzbuzovat inovace, nebo případy, kdy celní kodex Unie 
nebo jeho akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty mají nepřiměřený negativní 
dopad. 

Pozměňovací návrh 214
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 247 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Články jiné než uvedené v odstavci 1 se 
použijí v první den prvního měsíce po 
uplynutí 18 měsíců po dni stanoveném 
v uvedeném odstavci  . 

2. Články jiné než  uvedené v odstavci 1 se 
použijí 1. ledna 2017. 

Or. en

Odůvodnění

Doba 18 měsíců po vstupu v platnost je příliš krátké na to, aby bylo možné plně provést celní 
kodex Unie na vnitrostátní úrovní, a to nejen pro celní orgány, ale také pro obchodní sféru. 
Lhůta pro uplatňování celního kodexu Unie by měla souviset se zveřejněním a vstupem 
v platnost aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Tato doba musí být stanovena na 
24 měsíců. 

Pozměňovací návrh 215
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 247 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Články jiné než  uvedené v odstavci 1 
se použijí v první den prvního měsíce po 
uplynutí 18 měsíců po dni stanoveném 
v uvedeném odstavci  .

2. Články jiné než  uvedené v odstavci 1 se 
použijí 1. ledna 2017. 

Or. en
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Odůvodnění

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


