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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 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 
předpisů
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0796),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33 a 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0421/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora1,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2014),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 ...
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu větší přesnosti, soudržnosti a 
transparentnosti je nezbytné konkrétněji 
vymezit orgány, které by měly mít přístup 
k rejstříkům zřízeným na základě tohoto 
nařízení; za tímto účelem bude zaveden 
jednotný odkaz na příslušné orgány.

(4) V zájmu větší přesnosti, soudržnosti, 
účinnosti a transparentnosti je nezbytné 
konkrétněji vymezit orgány, které by měly 
mít přístup k rejstříkům zřízeným na 
základě tohoto nařízení; za tímto účelem 
bude zaveden jednotný odkaz na příslušné 
orgány.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Z informací o rozsahu problému 
uvedených v posouzení dopadů, které se 
týká změny nařízení (ES) č. 515/97 
(SWD(2013)0482 v konečném znění) a 
které vypracovala Komise, vyplývá, že 
podvody spojené pouze s fiktivním 
prohlášením o původu mohou v EU27 
ročně způsobovat ztráty až 100 milionů 
EUR. V roce 2011 členské státy nahlásily 
1905 odhalených případů podvodů a 
dalších nesrovnalostí spojených s 
nepravdivým popisem zboží, jež způsobily 
škodu za 107,7 milionů EUR. Jedná se 
pouze o škody zjištěné členskými státy a 
Komisí. Skutečný rozsah problému je 
podstatně větší, neboť k odhadovanému 
počtu 30 000 odhalených případů 
potenciálních podvodů nejsou k dispozici 
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žádné informace.

Or. pt

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Unie je povinna bojovat proti celním 
podvodům, a přispívat tak ke splnění cíle 
vnitřního trhu v podobě bezpečných 
produktů s originálním osvědčením o 
původu v zájmu zajištění vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele.

Or. pt

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Odhalování podvodů, určování tendencí 
v oblasti rizik a uplatňování účinných 
postupů při řízení rizik závisí do značné 
míry na určení a křížové analýze 
příslušných souborů operativních údajů. Je 
proto nezbytné zřídit na úrovni Evropské 
unie rejstřík, který obsahuje údaje o 
dovozu, vývozu a tranzitu zboží, včetně 
tranzitu zboží v členských státech a 
přímého vývozu. Za tímto účelem by 
členské státy měly povolit systematické 
kopírování údajů o dovozu, vývozu a 
tranzitu zboží ze systémů provozovaných 
Komisí a měly by Komisi poskytovat údaje 
týkající se tranzitu zboží v členském státě a 

(6) Vzhledem k nárůstu rozsahu celních 
podvodů je naprosto zásadní zintenzívnit 
odhalování a prevenci podvodů souběžně 
na vnitrostátní a evropské úrovni.
Odhalování podvodů, určování tendencí v 
oblasti rizik a uplatňování účinných 
postupů při řízení rizik závisí do značné 
míry na určení a křížové analýze 
příslušných souborů operativních údajů. Je 
proto nezbytné zřídit na úrovni Evropské 
unie co nejúplnější rejstřík, který obsahuje 
údaje o dovozu, vývozu a tranzitu zboží po 
souši, moři nebo letecky, včetně tranzitu 
zboží v členských státech a přímého 
vývozu. Za tímto účelem by členské státy 
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přímého vývozu. měly povolit systematické kopírování 
údajů o dovozu, vývozu a tranzitu zboží ze 
systémů provozovaných Komisí a měly by 
Komisi neprodleně poskytovat údaje 
týkající se tranzitu zboží v členském státě a 
přímého vývozu. Komise by měla 
Evropskému parlamentu a Radě 
každoročně předkládat výsledky získané 
na základě tohoto rejstříku. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zavedení elektronického vyřizování 
celních záležitostí v roce 2011, v jehož 
rámci již nejsou doklady k dovozu 
uchovávány orgány celní správy, nýbrž 
hospodářskými subjekty, vede k prodlevám 
při vyšetřování prováděném Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v 
celní oblasti, jelikož úřad OLAF musí tyto 
doklady získat prostřednictvím orgánů 
celní správy. Další omezení úspěšného 
vedení vyšetřování představuje tříletá 
promlčecí lhůta vztahující se na celní 
doklady, které mají v držení orgány celní 
správy. V zájmu rychlejšího vyšetřování v 
oblasti cel by proto měla být Komise 
oprávněna vyžádat si podkladové 
dokumenty k prohlášení o dovozu a 
vývozu přímo od dotčených hospodářských 
subjektů. Tyto hospodářské subjekty by 
měly mít povinnost poskytnout Komisi 
požadované doklady.

(8) Zavedení elektronického vyřizování 
celních záležitostí v roce 2011, v jehož 
rámci již nejsou doklady k dovozu 
uchovávány orgány celní správy, nýbrž 
hospodářskými subjekty, vede k prodlevám 
při vyšetřování prováděném Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v 
celní oblasti, jelikož úřad OLAF musí tyto 
doklady získat prostřednictvím orgánů 
celní správy. Další omezení úspěšného 
vedení vyšetřování představuje tříletá 
promlčecí lhůta vztahující se na celní 
doklady, které mají v držení orgány celní 
správy. V zájmu rychlejšího vyšetřování v 
oblasti cel by proto měla být Komise 
oprávněna vyžádat si podkladové 
dokumenty k prohlášení o dovozu a 
vývozu přímo od dotčených hospodářských 
subjektů. Tyto hospodářské subjekty by 
měly mít povinnost poskytnout Komisi 
včas požadované doklady poté, co Komise 
podá členským státům předběžné 
oznámení.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– „poskytovateli služeb, kteří působí v 
mezinárodním dodavatelském řetězci“, 
rozumějí vlastníci, odesílatelé, adresáti, 
zasílatelé, dopravci a jiní zprostředkovatelé 
nebo osoby zapojené do mezinárodního 
dodavatelského řetězce.

– „poskytovateli služeb z veřejného nebo 
soukromého sektoru, kteří působí v 
mezinárodním dodavatelském řetězci“, 
rozumějí vlastníci, odesílatelé, adresáti, 
zasílatelé, dopravci a jiní zprostředkovatelé 
nebo osoby zapojené do mezinárodního 
dodavatelského řetězce.

Or. pt

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti celého textu je třeba uvést poskytovatele z veřejného nebo soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 515/97
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 16a

Dokumenty, ověřené opisy dokumentů, 
potvrzení, veškeré nástroje nebo 
rozhodnutí vydané správními orgány, 
zprávy a jakékoli jiné informace získané 
pracovníky jednoho členského státu a 
sdělené jinému členskému státu v rámci 
spontánní pomoci podle článků 13 až 15 
mohou být přípustnými důkazy ve 
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správním a soudním řízení v členském 
státě, jemuž jsou tyto informace určeny, 
stejně, jako kdyby byly získány v členském 
státě, v němž se řízení koná.”

Or. pt

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod, proč by tato možnost měla být omezena na případy, kdy je podána 
žádost o pomoc, a je třeba rozšířit spontánní pomoc podle článku 16 návrhu nařízení (ES) č. 
515/97.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
členských států, Komise zřídí a vede 
rejstřík údajů získaných od poskytovatelů 
služeb z veřejného nebo soukromého 
sektoru, kteří působí v mezinárodním 
dodavatelském řetězci, za účelem řízení 
rizik, jak je stanoveno v čl. 4 bodech 25 
a 26 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 2913/92, a s cílem napomáhat orgánům 
uvedeným v článku 29 v odhalování 
zásilek zboží, které mohou být předmětem 
operací v rozporu s celními nebo 
zemědělskými předpisy, a dopravních
prostředků, včetně kontejnerů, použitých k 
tomuto účelu. Výše uvedené orgány mají k 
tomuto rejstříku přímý přístup.“

„1. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
členských států, Komise zřídí a vede 
rejstřík údajů získaných od poskytovatelů 
služeb z veřejného nebo soukromého 
sektoru, kteří působí v mezinárodním 
dodavatelském řetězci, za účelem řízení 
rizik, jak je stanoveno v čl. 4 bodech 25 
a 26 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 2913/92, a s cílem napomáhat orgánům 
uvedeným v článku 29 v odhalování 
zásilek zboží, které mohou být předmětem 
operací v rozporu s celními nebo 
zemědělskými předpisy, a prostředků 
letecké, námořní či pozemní přepravy, 
včetně kontejnerů, použitých k tomuto 
účelu. Výše uvedené orgány mají k tomuto 
rejstříku přímý přístup.“

Or. pt

Odůvodnění

Ačkoli se stávající ustanovení vztahují pouze na kontejnery, jejichž dovoz do evropské celní 
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unie či tranzit probíhá lodní dopravou, měli bychom Komisi ponechat možnost rozšířit oblast 
své působnosti podle tohoto nařízení tak, aby zahrnovala i pohyb zboží v evropské oblasti po 
souši nebo letecky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mít přístup k obsahu údajů a pořizovat z 
nich výpisy jakýmkoliv prostředkem 
a v jakékoliv formě a uchovávat tyto údaje 
pro účely správního nebo soudního řízení v 
souladu s právními předpisy v oblasti práv 
duševního vlastnictví. Komise zavede 
přiměřené záruky na ochranu proti 
svévoli orgánů veřejné moci, včetně 
technických a organizačních opatření a 
požadavků na transparentnost vůči 
subjektům údajů. Subjektům údajů je 
uděleno právo na přístup k údajům 
zpracovávaným za tímto účelem a na jejich 
opravu;

a) mít přístup k obsahu údajů a pořizovat z 
nich výpisy jakýmkoliv prostředkem 
a v jakékoliv formě a uchovávat tyto údaje 
pro účely správního nebo soudního řízení v 
souladu s právními předpisy v oblasti práv 
duševního vlastnictví. Subjektům údajů je 
uděleno právo na přístup k údajům 
zpracovávaným za tímto účelem a na jejich 
opravu;

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, které zajistí lepší srozumitelnost nařízení a jeho výklad, a 
není nutné opakovat odkazy na závazné nařízení (ES) č. 45/2001. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doplňují se nové odstavce 5 a 6, které c) doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
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znějí:

„5. Evropský inspektor ochrany údajů 
dohlíží na soulad tohoto rejstříku s 
nařízením (ES) č. 45/2001.

Komise přijme vhodná technická a 
organizační opatření na ochranu 
osobních údajů proti náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, náhodné ztrátě 
nebo neoprávněnému vyzrazení, změně a 
zpřístupnění, jakož i proti všem ostatním 
formám neoprávněného zpracování.“

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, které zajistí lepší srozumitelnost nařízení a jeho výklad, a 
není nutné opakovat odkazy na závazné nařízení (ES) č. 45/2001. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčeno nařízení (ES) 
č. 45/2001, může Komise s výhradou 
souhlasu veřejných nebo soukromých 
poskytovatelů služeb, kteří působí v 
mezinárodním dodavatelském řetězci,
předávat údaje uvedené v čl. 18a odst. 3 
mezinárodním organizacím a/nebo 
orgánům či subjektům EU, které přispívají 
k ochraně finančních zájmů Unie a 
řádnému používání celních předpisů a s 
nimiž Komise uzavřela příslušné ujednání 
nebo memorandum o porozumění.

6. Komise může předávat údaje uvedené v 
čl. 18a odst. 3 mezinárodním organizacím 
a/nebo orgánům či subjektům EU, které 
přispívají k ochraně finančních zájmů Unie 
a řádnému používání celních předpisů a s 
nimiž Komise uzavřela příslušné ujednání 
nebo memorandum o porozumění.

Or. pt
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Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, které zajistí lepší srozumitelnost nařízení a jeho výklad, a 
není nutné opakovat odkazy na závazné nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podle tohoto odstavce jsou údaje 
předávány pouze pro obecné účely tohoto 
nařízení, k nimž patří rovněž ochrana 
finančních zájmů Unie, a/nebo za účelem 
řízení rizik, jak je stanoveno v čl. 4 
bodech 25 a 26 a v čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 2913/92.

Podle tohoto odstavce jsou údaje 
předávány pouze pro obecné účely tohoto 
nařízení, k nimž patří ochrana finančních 
zájmů Unie, a/nebo za účelem řízení rizik, 
jak je stanoveno v čl. 4 bodech 25 a 26 a v 
čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, které zajistí lepší srozumitelnost nařízení a jeho výklad, a 
není nutné opakovat odkazy na závazné nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 a – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ujednání nebo memorandum o
porozumění, na jehož základě se může 
uskutečnit předávání údajů podle tohoto 
odstavce, zahrnuje mimo jiné zásady 
ochrany údajů, jako je možnost subjektů 
údajů uplatnit právo na přístup k údajům a 
na jejich opravu a požadovat zjednání 
nápravy u správních a soudních orgánů, a 

Při předávání údajů podle tohoto odstavce 
se dodržují zásady ochrany údajů, možnost 
subjektů údajů uplatnit právo na přístup k 
údajům a na jejich opravu a požadovat 
zjednání nápravy u správních a soudních 
orgánů, a rovněž mechanismus nezávislého 
dozoru, aby bylo zajištěno dodržování 
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rovněž mechanismus nezávislého dozoru, 
aby bylo zajištěno dodržování opatření na 
ochranu údajů.

opatření na ochranu údajů.

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, které zajistí lepší srozumitelnost nařízení a jeho výklad, a 
není nutné opakovat odkazy na závazné nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se

„3. Evropský inspektor ochrany údajů 
dohlíží na soulad všech technických 
systémů zřízených podle tohoto článku s 
nařízením (ES) č. 45/2001.“

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, čímž se zlepší výklad a srozumitelnost nařízení. Opakovaný 
odkaz na závazné nařízení (ES) č. 45/2001 je tudíž zbytečný.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zřídí a vede rejstřík předaných 
zpráv CSM (dále jen „rejstřík CSM“).

4. Komise zřídí a vede rejstřík předaných 
zpráv CSM (dále jen „rejstřík CSM“). 
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Rejstřík CSM by měl být součástí rejstříku 
podle článku 18a a neměl by obsahovat 
osobní údaje.

Or. pt

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a vede rejstřík obsahující 
údaje o dovozu, vývozu a tranzitu zboží, 
včetně tranzitu v členském státě, jak je 
podrobně stanoveno v přílohách 37 a 38 
nařízení Komise (ES) č. 2454/93 (dále jen 
„rejstřík údajů o dovozu, vývozu, 
tranzitu“). Členské státy zmocní Komisi k 
systematickému kopírování údajů 
o dovozu, vývozu a tranzitu ze zdrojů 
spravovaných Komisí na základě nařízení 
(EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní 
kodex Společenství. Členské státy 
poskytnou Komisi údaje týkající se tranzitu 
zboží v členském státě a přímého vývozu.

1. Komise zřídí a vede rejstřík obsahující 
údaje o dovozu, vývozu a tranzitu zboží, 
včetně tranzitu v členském státě, jak je 
podrobně stanoveno v přílohách 37 a 38 
nařízení Komise (ES) č. 2454/93 (dále jen 
„rejstřík údajů o dovozu, vývozu, 
tranzitu“). Členské státy zmocní Komisi k 
systematickému kopírování údajů 
o dovozu, vývozu a tranzitu ze zdrojů 
spravovaných Komisí na základě nařízení 
(EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní 
kodex Společenství. Členské státy 
poskytnou Komisi v co nejkratší lhůtě
údaje týkající se tranzitu zboží v členském 
státě a přímého vývozu. 

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nebyly stanoveny žádné lhůty, měly by se uplatňovat zásady dobré 
spolupráce, aby bylo možné poskytnout odpověď v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 g – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 45/2001, 
může Komise s výhradou souhlasu 
poskytujícího členského státu předávat 
vybrané údaje získané postupem uvedeným 
v odstavci 1 mezinárodním organizacím 
a/nebo orgánům či subjektům EU, které 
přispívají k ochraně finančních zájmů Unie 
a řádnému používání celních předpisů 
a s nimiž Komise uzavřela příslušné 
ujednání nebo memorandum o porozumění.

Komise může s výhradou souhlasu 
poskytujícího členského státu předávat 
vybrané údaje získané postupem uvedeným 
v odstavci 1 mezinárodním organizacím 
a/nebo orgánům či subjektům EU, které 
přispívají k ochraně finančních zájmů Unie 
a řádnému používání celních předpisů a s 
nimiž Komise uzavřela příslušné ujednání 
nebo memorandum o porozumění.

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, čímž se zlepší výklad a srozumitelnost nařízení. Opakovaný 
odkaz na závazné nařízení (ES) č. 45/2001 je tudíž zbytečný.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 g – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise každoročně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě výsledky 
získané na základě tohoto rejstříku 
v souladu s článkem 51a.

Or. pt

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
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Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18g – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na zpracovávání osobních údajů 
Komisí v rámci údajů obsažených v tomto 
rejstříku se vztahuje nařízení (ES) 
č. 45/2001. 

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Povinná předběžná kontrola ze strany evropského inspektora ochrany údajů povede 
k prodlevám a vedení a využívání rejstříku budou v jejím důsledku v průběhu šetření čelit 
dalším byrokratickým překážkám. Rejstřík by měl v každém případě splňovat požadavky 
týkající se ochrany údajů a vždy podléhat kontrole ze strany evropského inspektora ochrany 
údajů. Cílem by navíc mělo být zjednodušení, čímž se zlepší výklad a srozumitelnost nařízení. 
Opakovaný odkaz na závazné nařízení (ES) č. 45/200 je tudíž zbytečný. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 g – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rejstřík údajů o dovozu, vývozu, tranzitu 
podléhá předběžné kontrole ze strany 
evropského inspektora ochrany údajů v 
souladu s článkem 27 nařízení (ES) 
č. 45/2001.

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Povinná předběžná kontrola ze strany evropského inspektora ochrany údajů povede 
k prodlevám a vedení a využívání rejstříku budou v jejím důsledku v průběhu šetření čelit 
dalším byrokratickým překážkám. Rejstřík by měl v každém případě splňovat požadavky 
týkající se ochrany údajů a vždy podléhat kontrole ze strany evropského inspektora ochrany 
údajů. Cílem by navíc mělo být zjednodušení, čímž se zlepší výklad a srozumitelnost nařízení. 
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Opakovaný odkaz na závazné nařízení (ES) č. 45/200 je tudíž zbytečný.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 g – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rejstřík údajů o dovozu, vývozu, 
tranzitu nesmí zahrnovat zvláštní
kategorie údajů ve smyslu čl. 10 odst. 5 
nařízení (ES) č. 45/2001.

vypouští se

Komise zavede vhodná technická a 
organizační opatření na ochranu 
osobních údajů proti náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, náhodné ztrátě 
nebo neoprávněnému vyzrazení, změně a 
zpřístupnění, jakož i proti všem ostatním 
formám neoprávněného zpracování.

Or. pt

Odůvodnění

Cílem by mělo být zjednodušení, čímž se zlepší výklad a srozumitelnost nařízení. Opakovaný 
odkaz na závazné nařízení (ES) č. 45/200 je tudíž zbytečný.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 h – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise si může přímo od 
hospodářských subjektů vyžádat doklady k 
dovozním a vývozním prohlášením v 
souvislosti s vyšetřováním uplatňování 
celních předpisů, jak jsou vymezeny v čl. 2 
odst. 1.

1. Komise si na základě žádosti členského 
státu podle článku 2 může přímo od 
hospodářských subjektů vyžádat doklady k 
dovozním a vývozním prohlášením v 
souvislosti s vyšetřováním uplatňování 
celních předpisů, jak jsou vymezeny v čl. 2 
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odst. 1. O této žádosti musí informovat 
všechny členské státy, které mohou být 
zahrnuty do následného šetření. 

Or. pt

Odůvodnění

V současnosti dochází k tomu, že členské státy nereagují na žádosti Komise včas, a to 
z důvodu chybějících prostředků nebo nadměrné zátěže, což následně znemožňuje provádět 
šetření nebo způsobuje jejich prodlevy. Z toho důvodu by prostřednictvím předběžného 
oznámení určeného členským státům měla mít Evropská komise pravomoc obrátit se přímo na 
hospodářské subjekty, aby státy získaly podkladové dokumenty a zefektivnily a zrychlily 
kontrolu podvodů. Členské státy získávají dvoutýdenní lhůtu, která jim umožní vyhnout se 
zdvojování požadavků od dvou orgánů, a v případě, že členský stát neposkytne odpověď, má 
se za to, že vyslovil tichý souhlas s tím, aby se Komise s žádostí obrátila na hospodářské 
subjekty přímo.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 h – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po podání žádosti ze strany Komise 
má členský stát dva týdny na to, aby 
poskytl odpověď na tuto žádost a předložil 
požadovanou dokumentaci. Pokud tak 
v této lhůtě neučiní, má se za to, že 
vyslovil tichý souhlas s tím, aby se Komise 
obrátila přímo na hospodářské subjekty.

Or. pt

Odůvodnění

V současnosti dochází k tomu, že členské státy nereagují na žádosti Komise včas, a to 
z důvodu chybějících prostředků nebo nadměrné zátěže, což následně znemožňuje provádět 
šetření nebo způsobuje jejich prodlevy. Z toho důvodu by prostřednictvím předběžného 
oznámení určeného členským státům měla mít Evropská komise pravomoc obrátit se přímo na 
hospodářské subjekty, aby státy získaly podkladové dokumenty a zefektivnily a zrychlily 
kontrolu podvodů. Členské státy získávají dvoutýdenní lhůtu, která jim umožní vyhnout se 
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zdvojování požadavků od dvou orgánů, a v případě, že členský stát neposkytne odpověď, má 
se za to, že vyslovil tichý souhlas s tím, aby se Komise s žádostí obrátila na hospodářské 
subjekty přímo.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 18 h – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty poskytnou Komisi 
na žádost informace uvedené v odstavci 1 
během doby, po kterou mají povinnost 
uchovávat příslušnou dokumentaci.“

2. Hospodářské subjekty poskytnou Komisi 
v nejkratší možné lhůtě na žádost 
informace uvedené v odstavci 1 během 
doby, po kterou mají povinnost uchovávat 
příslušnou dokumentaci.“

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nebyly stanoveny žádné lhůty, měly by se uplatňovat zásady dobré 
spolupráce, aby bylo možné poskytnout odpověď v přiměřené lhůtě.  

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 21 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

5a. čl. 21 odst. 1 se nahrazuje tímto:

1. S poznatky a informacemi získanými v 
průběhu misí Společenství uvedených v 
článku 20, a zejména s dokumenty 
předanými příslušnými orgány dotčených 
třetích zemí, se zachází v souladu s 
článkem 45.

„1. S poznatky a informacemi získanými v 
průběhu misí Společenství uvedených v 
článku 20, a zejména s dokumenty 
předanými příslušnými orgány dotčených 
třetích zemí, jakož i s informacemi 
získanými v průběhu správních šetření, a 
to i šetření vedených útvary Komise, se 
zachází v souladu s článkem 45.
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Or. pt

Odůvodnění

Komise může od dotčených třetích zemí získat dokumenty a nemusí se tak nutně stát v rámci 
misí Společenství, přičemž by se s těmito dokumenty mělo zacházet jako s úředními dokumenty 
získanými v průběhu ověřování. Neexistuje žádný důvod, proč by se měly vyžadovat úřední 
mise na místě, jež by vedly pouze k dalším výdajům, když lze tytéž dokumenty poskytnout 
rychleji, úsporněji a účinněji jinými prostředky.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Přístup k údajům obsaženým v CIS je 
vyhrazen výlučně vnitrostátním orgánům 
určeným každým členským státem a 
oddělením určeným Komisí. 
Vnitrostátními orgány jsou orgány celní 
správy, ale mohou jimi být i jiné orgány 
oprávněné podle právních a správních 
předpisů a postupů daného členského státu 
jednat za účelem dosažení cíle uvedeného 
v čl. 23 odst. 2.

„Přístup k údajům obsaženým v CIS je 
vyhrazen vnitrostátním orgánům určeným 
každým členským státem a oddělením 
určeným Komisí. Vnitrostátními orgány 
jsou orgány celní správy, ale mohou jimi 
být i jiné orgány oprávněné podle právních 
a správních předpisů a postupů daného 
členského státu jednat za účelem dosažení 
cíle uvedeného v čl. 23 odst. 2.

Or. pt

Odůvodnění

Jazyková změna v portugalské verzi týkající se přímého přístupu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 515/97
Článek 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Údaje zanesené do CIS jsou uchovávány 
pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, 
pro který byly zaneseny, a nesmějí být 
uchovávány po dobu delší než deset let. 
Jsou-li osobní údaje uchovávány po dobu 
delší než pět let, musí být o tom 
informován evropský inspektor ochrany 
údajů.“

„Údaje zanesené do CIS jsou uchovávány 
pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, 
pro který byly zaneseny, a nesmějí být 
uchovávány po dobu delší než deset let.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. c
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Komise ověří, zda byla provedená 
šetření oprávněná a zda je provedli 
oprávnění uživatelé. Ověřeno musí být 
nejméně 1 % všech provedených šetření.
Záznamy o šetřeních a ověřeních se 
zanášejí do systému a využívají se pouze 
pro zmíněná ověření. Po šesti měsících se 
vymažou.“

„3. Komise ověří, zda byla provedená 
šetření oprávněná a zda je provedli 
oprávnění uživatelé. Míra ověřování se 
odvíjí od rozsahu oblasti, jež má být 
ověřena, závažnosti přečinu a 
očekávaného objemu dotčených příjmů, 
musí však vždy činit nejméně 1 % 
provedených šetření. Záznamy o šetřeních 
a ověřeních se zanášejí do systému a 
využívají se pouze pro zmíněná ověření. Po 
šesti měsících se vymažou.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 41 d – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje ke spisům týkajícím se 
probíhajících vyšetřování nesmějí být 
uchovávány déle než tři roky, pokud není 
zjištěna žádná operace v rozporu s celními 
a zemědělskými předpisy; údaje je nutno 
anonymizovat před uplynutím tří let, pokud 
od posledního zjištění uplynul jeden rok;

a) údaje ke spisům týkajícím se 
probíhajících vyšetřování nesmějí být 
uchovávány déle než pět let, pokud není 
zjištěna žádná operace v rozporu s celními 
a zemědělskými předpisy; údaje je nutno 
anonymizovat před uplynutím tří let, pokud 
od posledního zjištění uplynul jeden rok;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (ES) č. 515/97
Čl. 41 d – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje týkající se správních šetření nebo 
trestních vyšetřování, při nichž byla 
odhalena operace v rozporu s celními a 
zemědělskými předpisy, nebylo však 
vydáno správní rozhodnutí, ani nebyl 
vynesen rozsudek, udělena pokuta nebo 
správní sankce, nesmějí být uchovávány 
déle než šest let;

b) údaje týkající se správních šetření nebo 
trestních vyšetřování, při nichž byla 
odhalena operace v rozporu s celními a 
zemědělskými předpisy, nebylo však 
vydáno správní rozhodnutí, ani nebyl 
vynesen rozsudek, udělena pokuta nebo 
správní sankce, nesmějí být uchovávány 
déle než sedm let;

Or. pt

Odůvodnění

Jakákoli prodleva v poskytnutí odpovědi ze strany členských států nebo hospodářských 
subjektů může vést k podstatnému prodlení ve vyšetřování, které nelze v tak krátkých lhůtách 
provést. Návrh na prodloužení lhůty z pěti na sedm let má zajistit, aby vyšetřování bylo 
vedeno efektivně a bylo dokončeno.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 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 
předpisů.

Platné nařízení obsahuje celou řadu nedostatků, které společně představují vážný problém, jak 
je uvedeno v posouzení dopadů vypracovaném Komisí (SWD(2013)482 v konečném znění). 

Celní úředníci nemají v současné době žádné prostředky, jak ověřit, zda je deklarovaný původ 
zboží v souladu s trasou dotčeného kontejneru. Dochází ke zneužití tranzitního systému, který 
je monitorován prostřednictvím kontrol dokladů a vizuálních kontrol, jež mají omezený 
dosah.

V EU-27 způsobují podvody spojené s fiktivním prohlášením o původu každoročně ztráty ve 
výši 100 milionů EUR, přičemž se jedná pouze o odhalené případy podvodů. Pokud jde o 
nepravdivý popis převáženého zboží, nahlásily členské státy v roce 2011 ztráty ve výši 107,7 
milionů EUR, což vede k závěru, že celková ztráta Unie v oblasti příjmů daleko převyšuje 
tyto odhady.

Cílem návrhu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je zjednodušit a zrychlit 
mechanismy pro boj proti celním podvodům a zamezit zbytečné a opakující se byrokracii, 
zvýšit bezpečnost na vnitřním trhu a výrobků na tomto trhu a současně zajistit vysokou 
úroveň ochrany spotřebitelů.

Větší výskyt podvodů vyžaduje efektivní mechanismy jejich prevence a odhalování na 
vnitrostátní i evropské úrovni, jakož i úzkou spolupráci orgánů na obou úrovních, aby bylo 
dosaženo hmatatelných výsledků.

Důkazy získané v průběhu správních postupů by měly být v zájmu právní jistoty v členských 
státech z právního hlediska uznávány, a to nejen na základě vyžádané pomoci, ale i spontánní 
pomoci, neboť neexistuje žádný důvod, proč by důkazy získané v těchto dvou situacích měly 
mít odlišnou právní platnost.

Útvary Komise pověřené vyšetřováním by měly mít přístup k příslušným dokumentům na 
základě přímé žádosti určené hospodářským subjektům. Vzhledem k tomu, že byl nedávno 
zaveden systém elektronického vyřizování celních záležitostí, neuchovávají v současnosti 
doklady o dovozu zboží vnitrostátní orgány, nýbrž hospodářské subjekty, což v průběhu 
vyšetřování vedlo k prodlevám a zbytečné ztrátě času, neboť Komise musela své žádosti o 
dokumentaci směřovat na vnitrostátní orgány, které z nedostatku času nebo personálu často 
nebyly schopny reagovat včas. Z toho důvodu navrhujeme, aby byla Komisi udělena výsada, 
jež jí umožní obrátit se přímo na hospodářské subjekty, přičemž musí podat předběžné 
oznámení vnitrostátním orgánům, kterým byla poskytnuta dvoutýdenní lhůta na vyjádření. 
Tato dvoutýdenní lhůta umožňuje předcházet zdvojování žádostí pro případ, že daný členský 
stát již přijal nebo hodlá přijmout iniciativu k zaslání žádosti o dokumentaci hospodářskému 
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subjektu. Jejím účelem je také zabránit protiprávně jednajícím subjektům, aby využívaly 
předpisů jednotlivých členských států, jež brání přijetí právních opatření.

Navrhovaná změna nařízení, která je projednávána, také uvádí toto nařízení v oblasti ochrany 
osobních údajů, konkrétně v otázce postupů a časových lhůt, do souladu s Lisabonskou 
smlouvou. V zájmu zjednodušení a náležité úpravy se domníváme, že jednoduchý odkaz na 
příslušný právní předpis v dané oblasti zajistí lepší srozumitelnost a snadnější použití textu, a 
proto jsme zjednodušili předložené návrhy.


