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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o modernizaci cel
(2011/2083(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 
2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)1,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 
2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod2,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 
23. května 2007, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 
2013)3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 
2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství4 (bezpečnostní a ochranný pozměňovací návrh),

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/668/ES ze dne 25. června 2007 o prozatímním 
výkonu práv a povinností, které jsou obdobné právům a povinnostem vyplývajícím
z členství, Evropským společenstvím ve Světové celní organizaci5,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro 
harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují určité úkoly 
související s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného
a soukromého sektoru v podobě evropského střediska pro sledování padělání a pirátství 
KOM(2011)0288,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního 
vlastnictví celními orgány (KOM(2011)0285),

– s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o přezkumu směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o čtyřicátém výročí celní unie8,

                                               
1 Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.
2 Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21.
3 Úř. věst. L 154, 14.6.2007, s. 25.
4 Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13.
5 Úř. věst. L 274, 18.10.2007, s. 11.
6 Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0076.
8 Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 20.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění obchodní politiky 
prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz1,

– s ohledem na zprávu vyšetřovacího výboru pro tranzitní režim Společenství (leden 1996–
březen 1997),

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 1/2010: „Je kontrola 
zjednodušených celních postupů pro dovoz účelná?“,

– s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými
o celní spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách2 podepsanou dne 28. 
května 1997,

– s ohledem na společné prohlášení o bezpečnosti dodavatelského řetězce (Ministerstvo pro 
vnitřní bezpečnost USA a Evropská Komise) podepsané dne 23. června 2011,

– s ohledem na zprávu o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány EU –
výsledky na hranicích EU – Evropská komise 2010 – daňová a celní unie,

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Závěrečné hodnocení programu Clo 2007 podle 
článku 19 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2003/ES ze dne 
6. února 2003, kterým se přijímá akční program pro oblast cel ve Společenství 
(Clo 2007)“ (KOM(2008)0612,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie dalšího vývoje celní unie“ 
(KOM(2008)0169),

– s ohledem na sdělení Komise o reakci celních orgánů na nejnovější vývoj v oblasti 
padělání a pirátství (KOM(2005)0479),

– s ohledem na zprávu o pokroku týkající se zvyšování bezpečnosti leteckého nákladu 
(dokument Rady 11250/11),

– s ohledem na akční plán EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního 
vlastnictví pro období 2009–2012 (dokument Rady 5345/09),

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 23. října 2009 o posílené strategii pro celní 
spolupráci3,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. května 2008 o strategii pro vývoj celní unie,

– s ohledem na slyšení o modernizovaném celním systému a vnitřním trhu, které se konalo 
dne 16. července 2011,

– s ohledem na studii, kterou zadal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci, nazvanou „Celní spolupráce v prostoru svobody, bezpečnosti a práva: Úloha celních 

                                               
1 Úř. věst. C 285 E, 26.11.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 222, 12.8.1997, s. 17.
3 Úř. věst. C 260, 30.10.2009, s. 1.
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orgánů ve správě vnějších hranic EU“, zveřejněnou v květnu 2011,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že celní unie je jedním z hlavních milníků evropské integrace;

B. vzhledem k tomu, že cla mají zásadní význam pro zaručení bezpečnosti, chrání zákazníky
a životní prostředí, zajišťují komplexní výběr poplatků, posilují boj proti podvodům
a korupci a zajišťují vymáhání práv duševního vlastnictví;

C. vzhledem k tomu, že cla jsou charakterizována především stále rostoucím objemem 
dovozu, vývozu a tranzitních transakcí, a proto má mimořádný význam účinné řízení 
rizik;

D. vzhledem k tomu, že elektronické vyřizování celních záležitostí, zejména centralizované 
celní odbavení, je jedním z hlavních aspektů modernizace a zjednodušení cel;

E. vzhledem k tomu, že je důležité dosažení vhodné rovnováhy mezi celními kontrolami
a usnadněním zákonného obchodu; vzhledem k tomu, že status oprávněného 
hospodářského subjektu by měl poskytovat hmatatelné přínosy spolehlivým 
obchodníkům;

Celní strategie 

1. je přesvědčen, že modernizace cel by měla mít vysokou politickou prioritu, neboť cla 
představují významný příspěvek k hospodářské konkurenceschopnosti a k bezpečnosti 
EU;

2. domnívá se, že poslání a obraz cel by měly být znovu definovány a měly by dostat 
dodatečný podnět, který by odrážel reálnou situaci v oblasti cel; domnívá se, že přidělení 
potřebných finančních zdrojů na řízení a postupy související se cly má pro dosažení tohoto 
cíle zásadní význam; vyzývá Komisi, aby svou strategii v oblasti cel přepracovala;

Zajištění konkurenceschopnosti a řízení rizik

3. zastává názor, že má-li být zvýšena konkurenceschopnost evropského hospodářství, má 
mimořádný význam zjednodušení, standardizace a modernizace právních předpisů
v oblasti cel a celního řízení a rovněž používání IT nástrojů; domnívá se, že jedním
z hlavních výsledků modernizace cel je předvídatelnost pro podniky, zejména pro malé
a střední podniky, což opět podněcuje hospodářský růst;

4. domnívá se však, že vzhledem k omezeným zdrojům malých a středních podniků musí být 
provádění nových celních řízení a značné investice do splnění požadavků na elektronické 
vyřizování celních záležitostí přiměřené, a trvá na jejich vyhodnocení z hlediska dopadu 
na malé a střední podniky;

5. domnívá se, že celní kontroly by se měly zaměřit především na vysoce rizikové zásilky
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a zásilky s nízkým rizikem by měly být urychleně uvolněny do oběhu; zdůrazňuje v tomto 
ohledu zásadní úlohu metod řízení rizik a rozhodně podporuje zavedení a další 
modernizaci elektronických systémů celního odbavení; domnívá se, že účinné řízení rizik 
závisí na sběru vysoce kvalitních informací a jejich správném vyhodnocování;

6. ačkoli uznává význam bezpečnosti dodavatelského řetězce, domnívá se, že požadavek 
právních předpisů USA na 100 % skenování je obecně velmi zatěžující a nadměrně 
nákladný a jeho skutečné přínosy jsou nejisté, a je rozhodnut pokračovat
v transatlantickém legislativním dialogu s USA s cílem dosáhnout zrušení nebo změny 
těchto právních předpisů; 

Modernizace cel

Provádění modernizovaného celního kodexu (MCK)

7. zdůrazňuje, že MCK je důležitým nástrojem pro zefektivnění a skutečnou harmonizaci 
celních řízení s cílem přispět k posílení evropského hospodářství; domnívá se, že 
prováděcí ustanovení MCK by měla plně odrážet ducha MCK; je znepokojen tím, že 
některá zásadní prováděcí ustanovení se stále ještě projednávají a že dosud nebyla učiněna 
strategická rozhodnutí týkající se struktury IT;

8. je přesvědčen, že MCK by mohl dosáhnout svého plného potenciálu pouze pokud jej 
budou plně podporovat pokročilé systémy IT; pevně věří, že další investice do IT by se 
měly řídit hlavními zásadami MCK;

9. zdůrazňuje, že je nutno, aby měl obchod v dostatečném předstihu přístup ke specifikacím 
členských států, protože potřebuje čas na vývoj a provádění IT aplikací;

10. chválí návrh na sladění ustanovení MCK pro přenesení pravomocí a udělení prováděcích 
pravomocí s Lisabonskou smlouvou; zdůrazňuje, že tento nový systém představuje nově 
vytvořenou rovnováhu mezi Evropským parlamentem a Radou, zejména proto, že pokud 
jde o akty v přenesené pravomoci, jsou oba orgány na stejné úrovni;

11. uznává, že uplatňování MCK je vhodné odložit; navrhuje však, že aby Komise 
prozkoumala možnosti zavedení postupného uplatňování některých ustanovení MCK co 
nejdříve; 

Centralizované celní odbavení a harmonizace

12. rozhodně podporuje koncept centralizovaného celního odbavení, které je jedním ze 
zásadních aspektů modernizovaných cel, jak jsou navržena v MCK, a lituje malého 
pokroku při provádění této koncepce;

13. vyzývá členské státy, aby se k tomuto konceptu plně zavázaly, protože pouze skutečně 
harmonizované celní předpisy, systémy výměny informací a datových formátů mohou 
zajistit úspěšné provádění konceptu centralizovaného celního odbavení; je znepokojen 
nízkou úrovní pokroku při zjednodušování předpisů pro DPH, které má zásadní význam 
pro skutečně centralizovaný systém celního odbavení;
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Oprávněný hospodářský subjekt (OHS)

14. podporuje úsilí Komise podpořit obchodníky v EU, aby žádali o status oprávněného 
hospodářského subjektu; je však znepokojen tím, že značné investice nutné pro získání 
statusu OHS by mohly být pro obchodníky závažnou překážkou, a to zejména pro malé
a střední podniky;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily dodatečné přínosy, jež by mohly být 
přiznány obchodníkům, kteří vlastní certifikát OHS;

16. očekává, že všechny členské státy zajistí, aby byl status OHS udělený jedním členským 
státem plně uznáván ostatními členskými státy;

Úloha cel při zajišťování bezpečnosti výrobků, ochraně finančních zájmů a ochraně práv 
duševního vlastnictví

Bezpečnost výrobků

17. vybízí k rozsáhlé spolupráci mezi celními správami a orgány pro dozor nad trhem s cílem 
zadržet nebezpečné výrobky nebo výrobky, které nejsou v souladu s právními předpisy, na 
hranicích před tím, než budou uvolněny do oběhu v EU; 

18. vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při návrhu pokynů pro dovozní kontroly v oblasti 
bezpečnosti výrobků, a vybízí Komisi, aby je průběžně aktualizovala, monitorovala jejich 
provádění a pravidelně informovala Evropský parlament o dalším vývoji v této oblasti;

19. vyzývá Komisi, aby posoudila vytvoření veřejné databáze, do níž by členské státy mohly 
předkládat informace o nebezpečném zboží zadrženém díky celní kontrole;

Finanční zájmy

20. je znepokojen tím, že některé subjekty neplatí potřebná cla nebo nedeklarují skutečnou 
hodnotu zboží, čímž získávají nespravedlivou výhodu před poctivými obchodníky; varuje, 
že tato situace ztěžuje spravedlivou hospodářskou soutěž a vede ke značným narušením 
fungování vnitřního trhu;

21. zdůrazňuje, že automatické odbavení a uvolnění zboží je možné pouze tehdy, jestliže 
hospodářské subjekty provedou audit před tím, než dostanou povolení použít 
zjednodušený postup, a že provedou odpovídající audit i poté; požaduje lepší dokumentaci 
používání zjednodušeného řízení, více automatických technik zpracování údajů
a přiměřené používání zjednodušeného řízení;

Práva duševního vlastnictví

22. vítá nedávný návrh Komise, která předložila návrh nařízení týkající se vymáhání práv 
duševního vlastnictví celními orgány, protože je pevně přesvědčen, že cla mohou účinně 
přispět k ochraně práv duševního vlastnictví;

23. podporuje práci prováděnou v rámci evropského střediska pro sledování padělání
a pirátství a podporuje plné využití jeho potenciálu; vítá v tomto ohledu nedávný návrh 
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Komise, která předložila návrh nařízení, jímž se svěřují určité úkoly související
s ochranou práv duševního vlastnictví Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné 
známky a průmyslové vzory);

Transparentnost

24. vybízí Komisi, aby se plně držela ducha rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí z hlediska zlepšení spolupráce a toku informací, 
zejména v souvislosti se schůzkami Komise s národními odborníky;

25. podporuje úsilí Komise o zjednodušení komunikace mezi obchodníky a členskými státy; 
navrhuje však další zlepšení: zejména naléhavě vyzývá Komisi, aby zveřejňovala všechny 
příslušné informace a dokumentaci o schůzkách s národními odborníky, jakmile budou
k dispozici, s cílem poskytnout přímý přístup k přehledu diskusí, které na těchto 
schůzkách proběhly, zástupcům obchodníků a všem občanům, jichž se vývoj v oblasti cel 
týká; je přesvědčen, že by z toho měly prospěch především malé a střední podniky, 
zajistilo by to transparentnost a zvýšilo informovanost veřejnosti o otázkách souvisejících 
se cly;

Spolupráce

26. domnívá se, že spolupráce mezi celní správou a obchodem je mimořádně důležitá a že obě 
strany by měly uznávat a respektovat potřeby, podmínky a očekávání druhé strany a spojit 
své znalosti, odborné zkušenosti v oblasti své činnosti a rozsáhlé schopnosti k dosažení 
optimálního výkonu a výsledků;

27. navrhuje, aby je odvětví obchodu v EU spojilo v organizaci, která by mohla vystupovat 
jednotně, vyjadřovat své názory a poskytovat společná stanoviska; 

28. domnívá se, že celní odbavení je třeba zefektivnit zapojením příslušných orgánů v co 
nejranější fázi tohoto procesu; proto jednoznačně podporuje koordinovanou správu hranic
a zásadu jediného správního místa;

29. zdůrazňuje, že zásada jediného kontaktního místa by se měla uplatňovat účinně a měla by 
zajišťovat, že zboží kontrolují všechny dotyčné orgány pouze jednou;

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnosti zřízení Evropské agentury pro 
celní správu, která se bude zabývat výhradně otázkami cel, s cílem zlepšit fungování celní 
unie; vyzývá Komisi, aby se otázkou zabývala, když bude posuzovat akce navazující 
program Cla 2013;

°
° °

31. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Konkurenceschopnost evropského hospodářství má mimořádný význam, zejména s ohledem 
na revitalizaci vnitřního trhu. Cla mají významnou úlohu při zlepšování a ovlivňování 
konkurenceschopnosti, neboť zjednodušení právních předpisů v oblasti cel a podpora 
elektronického celního odbavení podněcují hospodářský růst. Aby mohla cla plnit svou úlohu
v plném rozsahu, musí být moderní, kooperativní, aktivní a musí reagovat na danou situaci.

Současně cla hrají významnou úlohu při účinném zaručení bezpečnosti, ochraně práv 
duševního vlastnictví a přispívání k boji proti podvodům.

Zpravodaj je pevně přesvědčen, že spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami
a institucemi v oblasti cel (obchodníky, celními orgány, dalšími vládními agenturami, Komisí
a Evropským parlamentem) je důležitá proto, aby cla plnila výše uvedené úkoly; zpravodaj 
zejména podporuje včasný a transparentní tok informací mezi všemi zúčastněnými stranami.

Modernizace cel

Modernizovaný celní kodex (MCK) byl přijat v roce 2008 s cílem zavést několik 
zjednodušení celního řízení a harmonizovat právní předpisy EU v oblasti cel, které by 
napomohly obchodníkům obchodovat účinněji a pomáhaly celním orgánům, aby mohly 
účinněji vykonávat svou práci. Hlavními inovacemi zavedenými modernizovaným celním 
kodexem je elektronické celní odbavení, centrální odbavování, jediné správní místo a jediné 
kontaktní místo.

MCK se však zatím neuplatňuje, protože musí být nejdříve přijata a musí vstoupit v platnost 
prováděcí ustanovení. Lhůta pro uplatňování MCK byla stanovena na 24. června 2013.
V současnosti je však jasné, že tato lhůta nebude dodržena. Je to hlavně z toho důvodu, že 
dosud nebyly vyvinuty nebo realizovány IT systémy, které mají zajistit, že MCK bude v praxi 
proveditelný. Zpravodaj se domnívá, že není vhodné uplatňovat MCK bez podpory 
nezbytných IT systémů. Zdůrazňuje rovněž, že je nutno posoudit další vývoj IT systémů
v souladu s duchem MCK.

Zpravodaj proto pokládá za vhodné odložit uplatňování MCK, zejména proto, že velká 
většina členských států a zástupců obchodu tento názor podporuje. Zpravodaj se domnívá, že 
musí být zajištěna křehká rovnováha mezi nezbytností co nejdříve uplatňovat MCK
a dostupností IT řešení, která zajistí úplné uplatňování MCK. Jednou z možností by mohlo být 
prodloužit lhůtu a co nejdříve zažít postupně uplatňovat některá ustanovení MCK. To by 
umožnilo obchodníkům a celním orgánům bez zbytečného odkladu využívat ustanovení 
MCK.

Centralizované celní odbavení a harmonizace
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Zpravodaj je přesvědčen, že je nutno podporovat koncept centralizovaného celního odbavení, 
které umožňuje oprávněným obchodníkům deklarovat zboží elektronicky a platit celní 
poplatky v místě, kde jsou usazeni, bez ohledu na členský stát, kam je zboží dováženo nebo 
vyváženo.

Zpravodaj se domnívá, že 27 vnitrostátních celních správ by mělo pracovat, jakoby se jednalo
o jednu správu, a měly by po celé Evropě zajišťovat jednotnou úroveň kontrol a jednotný 
přístup k obchodníkům.

Oprávněné hospodářské subjekty

Status oprávněného hospodářského subjektu (OHS) poskytuje důvěryhodným obchodníkům 
snadnější přístup ke zjednodušení celního odbavení a k usnadnění z hlediska kontrol. 
Zpravodaj je však znepokojen nedostatkem hmatatelných přínosů, které status OHS 
poskytuje. Kromě toho jsou velké investice související se získáním statusu OHS závažným 
odrazujícím prvkem pro to, aby obchodníci, zejména malé a střední podniky, o tento status 
požádali. 

Řízení rizik

Zpravodaj zdůrazňuje, že je nutno najít správnou rovnováhu mezi celními kontrolami pro 
zajištění ochrany a bezpečnosti a hladkým pohybem zákonného zboží. Proto zpravodaj 
vyzvedává důležitost řízení rizik: je nutno zajistit, aby zásilky s nízkou mírou riziky byly 
ihned uvolněny, a celní správy by mohly soustředit svůj čas a úsilí na komplikovanější 
případy zahrnující zboží s vysokým rizikem.
V tomto ohledu zpravodaj rovněž vítá skutečnost, že existují náznaky, že USA ustoupí od 
úmyslu 100% skenování kontejnerů směřujících do USA a zaujmou spíše přístup založený na 
řízení rizik.

Celní kontroly při zajišťování bezpečnosti

Po značnou dobu byly celní správy hlavními výběrčími celních poplatků. Avšak po zrušení 
vnitřních hranic v rámci EU je tato role potlačena a je nyní relevantní hlavně na vnějších 
hranicích EU. Avšak i když tato úloha slábla, další úloha, kterou cla mají – zajištění 
bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce –, postupně rostla. Jak ukazují nedávné 
incidenty (např. kazetová bomba v Jemenu v říjnu 2010 a obavy ze „špinavé bomby“
v Janově v únoru 2011), musí být celní orgány i nadále ostražité, neboť ohrožení bezpečnosti 
je bezprostřední.

Bezpečnost výrobků

Zpravodaj je přesvědčen, že celní správy mají nejlepší pozici pro zajištění toho, že do EU 
vstoupí pouze bezpečné zboží a zboží splňující harmonizované právní předpisy EU
a požadavky na dokumentaci a označování. Proto zpravodaj věří, že cla při zajišťování 
bezpečnosti zboží hrají zásadní úlohu. Bezpečnost zboží byla také zdůrazněna v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků a dohledu nad trhem.
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Ochrana finančních zájmů EU

Je rovněž důležité chránit finanční zájmy EU a předcházet ztrátám příjmů. Kromě toho 
nedostatečné placení cel a podhodnocování dováženého zboží ohrožuje fungování vnitřního 
trhu.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Zpravodaj vítá nedávný návrh Komise na návrh nařízení týkající se vymáhání práv duševního 
vlastnictví celními orgány a na návrh nařízení o pověření Úřadu pro harmonizaci vnitřního 
trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) některými úkoly souvisejícími s ochranou práv 
duševního vlastnictví.

Spolupráce

Zpravodaj zdůrazňuje potřebu zajistit spolupráci mezi celními správami a rovněž mezi 
celními správami a obchodníky, celními správami a ostatními vládními orgány a rozhodně
v tomto ohledu podporuje koordinovanou správu hranic, zásadu jediného správního místa
a koncept jediného kontaktního místa a centralizovaného celního odbavení. Zpravodaj rovněž 
navrhuje zřídit Evropskou agenturu pro celní správu, která by se zabývala otázkami cel.


