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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o modernizácii colných systémov
(2011/2083(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 
z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný 
kódex)1,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 
2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme2,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 624/2007/ES z 23. mája 
2007, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 
2013)3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2005 z 13. apríla 2005, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva4 (zmena a doplnenie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany),

– so zreteľom na rozhodnutie 2007/668/ES Rady z 25. júna 2007 o vykonávaní práv a 
povinností vyplývajúcich z dočasného členstva Európskeho spoločenstva vo Svetovej 
colnej organizácii5,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poverení Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami súvisiacimi s 
ochranou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a 
súkromného sektora ako európskeho strediska pre sledovanie falšovania a pirátstva 
(KOM(2011)0288),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi (KOM(2011)0285),

– so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Európskou komisiou6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o revízii smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom7,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21.
3 Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 25.
4 Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13.
5 Ú. v. EÚ L 274, 18.10.2007, s. 11.
6 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0076.



PE470.029v01-00 4/12 PR\875377SK.doc

SK

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o 40. výročí colnej únie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o uskutočňovaní obchodnej politiky 
prostredníctvom účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov2,

– so zreteľom na správu vyšetrovacieho výboru pre tranzitný systém Spoločenstva (január 
1996 – marec 1997),

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 1/2010: Kontrolujú sa 
zjednodušené colné postupy pri dovoze účinne?,

– so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými 
o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach3, podpísanú 28. mája 1997,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie o bezpečnosti dodávateľského reťazca (ministerstva 
USA pre vnútornú bezpečnosť a Európskej komisie), podpísané 23. júna 2011,

– so zreteľom na správu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi EÚ –
výsledky na hraniciach EÚ za rok 2010 – Európska komisia – daňová a colná únia,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Konečné hodnotenie programu Colníctvo 2007 
v súlade s článkom 19 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2003/ES zo 6. 
februára 2003, ktorým sa prijíma akčný program pre colné správy v Spoločenstve
(Colníctvo 2007) (KOM(2008)0612),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia vývoja colnej únie 
(KOM(2008)0169),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o reakcii colných úradov na najnovší vývoj v oblasti 
falšovania a pirátstva (KOM(2005)0479),

– so zreteľom na správu o pokroku pri zvyšovaní bezpečnosti nákladnej leteckej dopravy 
(dokument Rady 11250/11),

– so zreteľom na akčný plán EÚ v colnej oblasti zameraný na boj proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva na roky 2009 – 2012 (dokument Rady 5345/09),

– so zreteľom na uznesenie Rady z 23. októbra 2009 o posilnenej stratégii pre colnú 
spoluprácu4,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. mája 2008 o stratégii vývoja colnej únie,

– so zreteľom na vypočutie o modernizácie ciel a vnútornom trhu, ktoré sa konalo 16. júla 
2011,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s.20.
2 Ú. v. EÚ C 285 E, 26.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 222, 12.8.0997, s. 17.
4 Ú. v. EÚ C 260, 30.10.2009, s. 1.
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– so zreteľom na štúdiu, ktorú dal vypracovať Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci s názvom Colná spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti:  
úloha ciel pri riadení vonkajších hraníc EÚ, uverejnenú v máji 2011,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0000/2011]),

A. keďže colná únia je jedným zo zásadných míľnikov európskej integrácie;

B. keďže clá zohrávajú významnú úlohu pri zaručovaní bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov a 
životného prostredia, zabezpečovaní zhromažďovania úplného zisku, posilňovaní boja 
proti podvodom a korupcii a zaručovaní presadzovania práv duševného vlastníctva;

C. keďže clá sa v prvom rade vyznačujú rastúcim objemom dovozných, vývozných a 
tranzitných prevodov, a keďže preto má účinné a efektívne riadenie rizika mimoriadny 
význam;

D. keďže elektronické colníctvo, najmä centralizované colné vybavovanie, je jedným z 
hlavných aspektov modernizácie a zjednodušenia ciel;

E. keďže je osobitne dôležité nájsť primeranú rovnováhu medzi colnými kontrolami a 
uľahčením zákonného obchodovania; keďže postavenie schváleného hospodárskeho
subjektu by malo dôveryhodným obchodníkom ponúkať hmatateľné výhody;  

Colná stratégia 

1. je presvedčený, že modernizácia colného systému by mala byť vrcholnou politickou 
prioritou, keďže clá podstatným spôsobom prispievajú k hospodárskej 
konkurencieschopnosti , ako aj k bezpečnosti a istote v EÚ;

2. domnieva sa, že by sa mali nanovo vymedziť poslanie aj obraz ciel a poskytnúť im 
dodatočný podnet, aby odrážali realitu colných systémov; myslí si, že v záujme 
dosiahnutia tohto cieľa má veľký význam pridelenie dostatočných finančných zdrojov na 
colné procesy a postupy; vyzýva Komisiu, aby prepracovala svoju colnú stratégiu;

Zabezpečenie konkurencieschopnosti a riadenie rizika

3. zastáva názor, že predpokladom zvýšenia konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva je zjednodušiť, zjednotiť a modernizovať colné predpisy a postupy a 
využívať elektronické nástroje;  domnieva sa, že k najpozitívnejším výsledkom 
modernizácie colných systémov patrí ich predvídateľnosť pre podniky, najmä MSP, ktoré 
zasa povzbudzujú hospodársky rast;

4. myslí si však, že vzhľadom na obmedzené zdroje MSP je potrebná rozumná 
implementácia nových colných postupov, a tiež značné investície na plnenie požiadaviek 
elektronického colníctva a trvá na tom, aby sa vyhodnotil ich vplyv na MSP;

5. domnieva sa, že colné kontroly by sa mali primárne zameriavať na rizikové zásielky, kým 
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nerizikové zásielky by sa mali urýchlene dostať do voľného obehu; v tejto súvislosti 
vyzdvihuje zásadnú úlohu metód riadenia rizika a dôrazne sa vyslovuje za zavedenie a 
ďalšiu modernizáciu elektronických systémov colného vybavovania; myslí si, že účinné 
riadenie rizika závisí od zhromažďovania a náležitého vyhodnocovania kvalitných 
informácií;

6. uznávajúc na jednej strane význam bezpečnosti dodávateľského reťazca sa domnieva, že 
legislatívna požiadavka USA prehliadať 100 % tovaru je nadmerne byrokratická a príliš 
drahá, a jej skutočný prínos sporný, preto je rozhodnutý pokračovať v transatlantickom 
legislatívnom dialógu s USA s cieľom dospieť k zrušeniu alebo zmene právneho predpisu; 

Modernizované colníctvo

Implementácia modernizovaného colného kódexu

7. zdôrazňuje, že modernizovaný colný kódex je dôležitý nástroj na zosúladenie a skutočné 
zjednotenie colných postupov, ktorého cieľom je prispieť k posilneniu európskeho 
hospodárstva; domnieva sa, že vykonávacie ustanovenia modernizovaného colného 
kódexu by mali plne odrážať jeho podstatu; vyjadruje obavu z toho, že o niektorých 
zásadných vykonávacích ustanoveniach sa zatiaľ ešte len uvažuje a že ešte neboli prijaté 
strategické rozhodnutia týkajúce sa informačno-technologickej architektúry;

8. je presvedčený, že modernizovaný colný kódex bude môcť dosiahnuť svoj plný potenciál 
len vtedy, ak sa bude v plnej miere opierať o pokrokové informačné systémy; pevne verí, 
že akékoľvek ďalšie investície do informačných technológií by sa mali riadiť hlavnými 
zásadami modernizovaného colného kódexu;

9. zdôrazňuje, že je potrebné, aby mal obchod včasný prístup k vlastným špecifikáciám 
určeným členskými štátmi, keďže tieto potrebujú čas na tvorbu a uplatňovanie svojich 
informačných aplikácií;

10. vyjadruje potešenie nad návrhom prispôsobiť ustanovenia modernizovaného colného 
kódexu o delegovaní právomocí a udeľovaní vykonávacích právomocí Lisabonskej 
zmluve; zdôrazňuje, že tento nový systém predstavuje novovytvorenú rovnováhu medzi 
Európskym parlamentom a Radou, najmä preto, že pokiaľ ide o delegované akty, majú 
obe inštitúcie rovnocenné postavenie;

11. uznáva, že odklad uplatňovania modernizovaného colného kódexu je náležitý; navrhuje 
však, aby Komisia preskúmala možnosti reálne čo najskoršieho zavedenia postupného 
uplatňovania určitých ustanovení modernizovaného colného kódexu; 

Centralizované colné vybavovanie a harmonizácia

12. dôrazne sa vyslovuje za koncepciu centralizovaného vybavovania, ktorá je jedným z 
hlavných aspektov modernizovaných ciel, ako ich poníma modernizovaný colný kódex a 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v tejto koncepcii;

13. vyzýva členské štáty, aby sa v plnej miere zaviazali plniť túto koncepciu, keďže len 
skutočne zjednotené colné pravidlá, systémy informačnej výmeny a formáty údajov 
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dokážu zabezpečiť úspešnú implementáciu koncepcie centralizovaného vybavovania; 
vyjadruje znepokojenie nad pomalým vývojom procesu zjednodušovania pravidiel o DPH, 
ktorý má zásadný význam pre skutočne centralizovaný systém vybavovania;

Schválený hospodársky subjekt 

14. podporuje úsilie Komisie nabádať obchodníkov z celej Únie k tomu, aby sa uchádzali o 
postavenie schváleného hospodárskeho subjektu; je však znepokojený tým, že značné 
investície potrebné na dosiahnutie postavenia schváleného hospodárskeho subjektu by 
mohli znamenať vážnu prekážku pre obchodníkov, a to najmä z radov MSP;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili, aké dodatočné výhody by mohli poskytnúť 
obchodníkom s osvedčením schváleného hospodárskeho subjektu;

16. očakáva, že všetky členské štáty zaručia, že osvedčenie o postavení schváleného 
hospodárskeho subjektu, ktoré vydá niektorý členský štát, bude v plnej miere uznané aj 
ostatnými členskými štátmi;

Úloha ciel pri zaručovaní bezpečnosti výrobkov, ochrany finančných záujmov a ochrany 
práv duševného vlastníctva

Bezpečnosť výrobkov

17. nabáda k pevnej spolupráci medzi colnými orgánmi a orgánmi trhového dozoru, ktorej 
cieľom by malo byť zachytiť nebezpečné výrobky alebo výrobky nevyhovujúce 
predpisom na hraniciach ešte skôr, než budú prepustené do voľného obehu v EÚ;

18. víta pokrok dosiahnutý pri príprave usmernení pre dovozné kontroly v oblasti bezpečnosti 
výrobkov a vyzýva Komisiu, aby ich neustále aktualizovala, sledovala ich plnenie a 
Európsky parlament informovala o ďalšom vývoji v tejto oblasti;

19. vyzýva Komisiu, aby uvažovala o vytvorení verejnej databázy, do ktorej by mohli členské 
štáty vložiť informácie o nebezpečnom tovare zachytenom pri colnej kontrole;

Finančné záujmy

20. je znepokojený tým, že neschopnosť niektorých subjektov zaplatiť potrebné clo, alebo 
deklarovať skutočnú hodnotu tovaru, so sebou prináša nespravodlivé výhody nad 
poctivými obchodníkmi; varuje, že takáto situácia poškodzuje spravodlivú hospodársku 
súťaž a vedie k zásadným narušeniam fungovania vnútorného trhu;

21. zdôrazňuje, že automatické vybavovanie a prepustenie do obehu je možné len pod 
podmienkou, že u hospodárskeho subjektu bol vykonaný audit predchádzajúci vydaniu 
povolenia používať zjednodušené postupy, ako aj primerané následné audity; požaduje 
lepšiu dokumentáciu využívania zjednodušených postupov, automatickejšie metódy 
spracovania údajov a rozumné využívanie zjednodušených postupov;

Práva duševného vlastníctva

22. víta nedávny návrh Komisie na vypracovanie nariadenia o presadzovaní práv duševného 
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vlastníctva colnými orgánmi, keďže je presvedčený, že clá môžu účinne prispieť k 
ochrane práv duševného vlastníctva;

23. podporuje prácu vykonanú v rámci európskeho strediska pre monitorovanie falšovania a 
pirátstva a nabáda na plné využívanie jeho potenciálu; v tejto súvislosti víta nedávny 
návrh Komisie na vypracovanie nariadenia o poverení Úradu pre harmonizáciu 
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami súvisiacimi s ochranou práv 
duševného vlastníctva;

Transparentnosť

24. povzbudzuje Komisiu, aby sa v plnej miere pridržiavala ducha Rámcovej dohody o 
vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, pokiaľ ide o lepšiu 
spoluprácu a informačný tok, predovšetkým v pozadí stretnutí Komisie s národnými 
expertmi;

25. podporuje úsilie Komisie o uľahčenie komunikácie obchodníkov s členskými štátmi; 
navrhuje však ďalšie zlepšenia: nalieha najmä na Komisiu, aby hneď, ako budú k 
dispozícii, uverejnila relevantné informácie a dokumentáciu o schôdzach s národnými 
expertmi s cieľom zabezpečiť obchodným zástupcom a všetkým občanom, ktorí majú 
obavy o vývoj v oblasti ciel, priamy prístup k prehľadom diskusií uskutočnených na 
týchto schôdzach; je presvedčený, že by to prospelo najmä MSP, zaručilo transparentnosť 
a zvýšilo verejnú povedomie o colných otázkach; 

Spolupráca

26. myslí si, že vzájomná dohoda medzi colnými orgánmi a podnikateľmi má mimoriadny 
význam a že obe strany by mali uznať a rešpektovať potreby, realitu a očakávania druhej 
strany a spojiť poznatky a skúsenosti vo svojich oblastiach, ako aj rozsiahle schopnosti s 
cieľom dosiahnuť optimálny výkon a výsledky;

27. navrhuje, aby si odvetvie obchodu v EÚ vytvorilo správnu organizáciu, ktorá by dokázala 
hovoriť jednotným hlasom, vyjadriť spoločné názory a vydávať spoločné stanoviská; 

28. domnieva sa, že colné vybavovanie sa musí zjednotiť čo najskorším zapojením 
príslušných orgánov do procesu; preto dôrazne podporuje koordinované riadenie hraníc a 
zásadu jedného vybavovacieho miesta;

29. zdôrazňuje, že zásada jedného vybavovacieho miesta by sa mala uplatňovať efektívne a 
mala by zaručiť, že tovar bude kontrolovaný iba raz všetkými príslušnými orgánmi;

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme kvalitnejšieho fungovania colnej únie 
preskúmali možnosti zriadenia európskej colnej agentúry, ktorá by sa zaoberala výlučne 
problematikou ciel; vyzýva Komisiu, aby sa touto otázkou zaoberala pri posudzovaní 
následných opatrení programu Colníctvo 2013;

°
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° °

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva má osobitný význam najmä pre revitalizáciu 
vnútorného trhu. Colníctvo zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní a ovplyvňovaní 
konkurencieschopnosti, pretože zjednodušenie colnej legislatívy a podpora elektronických 
colných systémov stimulujú hospodársky rast. Aby mohlo colníctvo túto úlohu v plnej miere 
zohrávať, musí byť moderné, kooperatívne, vnímavé a proaktívne.

Clá zároveň zohrávajú dôležitú úlohu pri zaručovaní bezpečnosti a istoty, ochrane práv 
duševného vlastníctva a podieľaní sa na boji proti podvodu.

Spravodajca je pevne presvedčený, že spolupráca medzi rôznymi účastníkmi a inštitúciami z 
oblasti colníctva (obchodníkmi, colnými orgánmi, ostatnými štátnymi orgánmi, Komisiou a 
Európskym parlamentom) má zásadný význam, pokiaľ ide o zaručenie plnenia uvedeného 
poslania. Spravodajca sa zasadzuje o včasný a transparentný informačný tok medzi všetkými 
zúčastnenými stranami.

Modernizované colné systémy

Modernizovaný colný kódex bol prijatý v roku 2008 s cieľom zaviesť určité zlepšenia colných 
postupov a zjednotiť colné pravidlá v EÚ, ktoré by mali pomôcť obchodníkom podnikať 
efektívnejšie a colným orgánom účinne vykonávať svoju prácu. K hlavným inováciám, ktoré 
zavádza modernizovaný colný kódex, patria koncepcie elektronických ciel, centrálne 
vybavovanie, jednotné vybavovacie miesto.

Modernizovaný colný kódex sa však zatiaľ nepoužíva, keďže najprv sa musia prijať a vstúpiť 
do platnosti vykonávacie ustanovenia. Termín začiatku používania modernizovaného colného 
kódexu bol stanovený na 24. júna 2013. Dnes však už všetko naznačuje tomu, že tento termín 
nebude dodržaný. Dôvodom je najmä skutočnosť, že sa ešte nevytvorili a/alebo nepresadili 
informačno-technologické systémy, ktoré by mali zabezpečiť fungovanie modernizovaného 
colného kódexu v praxi. Spravodajca je názoru, že by bolo nenáležité používať 
modernizovaný colný kódex bez podpory informačných systémov. Spravodajca taktiež 
zdôrazňuje, že sa bude musieť zvážiť ďalší rozvoj informačných systémov v súlade s 
podstatou modernizovaného colného kódexu.

Spravodajca preto považuje za náležité odložiť používanie modernizovaného colného kódexu, 
najmä preto, že prevažná väčšina členských štátov a obchodných zástupcov podporuje tento 
názor. Spravodajca sa domnieva, že treba zabezpečiť krehkú rovnováhu medzi potrebou môcť 
čo najskôr používať modernizovaný colný kódex a dostupné informačno-technologické 
riešenia tak, aby sa zaručilo úplné používanie modernizovaného colného kódexu. Jednou z 
možností by mohlo byť predĺženie termínu s postupným uplatňovaním určitých ustanovení 
modernizovaného colného kódexu, ku ktorému by došlo čo najskôr. Tým by sa obchodníkom 
aj colným orgánom umožnilo využívať pokročilé ustanovenia modernizovaného colného 
kódexu bez zbytočného odkladu.
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Centralizované colné vybavovanie a harmonizácia

Spravodajca je presvedčený, že je potrebné podporovať koncepciu centralizovaného colného 
vybavovania, ktorá by schváleným hospodárskym subjektom umožnila deklarovať tovar 
elektronicky a zaplatiť clo na mieste, kde vzniklo, bez ohľadu na členský štát, kam sa tovar 
vyváža, alebo odkiaľ sa dováža.

Spravodajca si myslí, že všetkých 27 vnútroštátnych colných orgánov my malo fungovať ako 
jeden a zabezpečovať tak v celej EÚ jednotné úrovne kontroly a jednotný prístup k 
obchodníkom.

Schválené hospodárske subjekty

Postavenie schváleného hospodárskeho subjektu udeľuje dôveryhodným obchodníkom ľahší 
prístup k zjednodušeným colným postupom a uľahčeniam týkajúcim sa kontrol. Spravodajca 
je však znepokojený chýbajúcimi hmatateľnými výhodami, ktoré by malo poskytovať 
postavenie schváleného hospodárskeho subjektu. Značné investície spojené so získaním 
postavenia schváleného hospodárskeho subjektu, naopak, vážnym spôsobom odrádzajú 
obchodníkov, predovšetkým MSP, aby oň požiadali. 

Riadenie rizika

Spravodajca zdôrazňuje, že na zaručenie bezpečnosti a istoty, ako aj hladkého pohybu 
legálneho tovaru je potrebné vytvoriť primeranú rovnováhu medzi colnými kontrolami. 
Spravodajca poukazuje aj na význam riadenia rizika: treba zabezpečiť, aby boli nerizikové 
dodávky okamžite prepustené do obehu a aby colné orgány mohli sústrediť svoj čas a úsilie 
na komplikovanejšie prípady zahŕňajúce rizikový tovar.
V tomto zmysle spravodajca víta tiež náznaky, že USA upustí od cieľa 100 % preverovania 
nákladných kontajnerov mieriacich do USA, a že radšej zvolí prístup založený na riziku.

Colné kontroly na zaručenie bezpečnosti

Colné orgány dlhý čas fungovali v prvom rade ako vyberači cla. Po odstránení vnútorných 
hraníc v rámci EÚ však ich úloha upadla a v súčasnosti majú význam najmä na vonkajších 
hraniciach EÚ. Napriek tomu s jednou upadajúcou rolou zároveň postupne narastal význam 
inej úlohy colníc, a síce bezpečnosť medzinárodného dodávateľského reťazca. Ako dokazujú 
najnovšie útoky, okrem iného výbušnina v náplni do tlačiarne v Jemene v októbri 2010 a 
hrozba výbuchu špinavej bomby vo februári 2011 v Janove, colné orgány musia zostať v 
strehu, keďže k ohrozeniu bezpečnosti môže dôjsť kedykoľvek.

Bezpečnosť výrobkov

Spravodajca je presvedčený, že colné orgány sú najlepším miestom, ktoré dokáže zabezpečiť, 
že do EÚ vstúpi len bezpečný tovar a tovar, ktorý vyhovuje harmonizovaným právnym 
predpisom a spĺňa požiadavky o dokumentácii a označení. Spravodajca preto verí, že 
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colníctvo zohráva zásadnú úlohu pri zaručovaní bezpečnosti výrobkov. Tento fakt vyzdvihol 
aj Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. marca 2011 o revízii smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom.

Ochrana finančných záujmov EÚ

Mimoriadne dôležité je tiež chrániť finančné záujmy EÚ a zabrániť strate zisku. Navyše 
nedostatočná výška platieb cla a podhodnotenie ceny dovážaného tovaru tiež ohrozuje 
fungovanie vnútorného trhu.

Ochrana práv duševného vlastníctva

Spravodajca víta nedávne návrhy Komisie na vypracovanie nariadenia presadzovaní práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi a nariadenia o poverení Úradu pre harmonizáciu 
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami súvisiacimi s ochranou práv 
duševného vlastníctva.

Spolupráca

Spravodajca zdôrazňuje, že je nutné zabezpečiť spoluprácu medzi colnými orgánmi, ako aj 
spoluprácu medzi colnými orgánmi a obchodníkmi, colnými orgánmi a ostatnými štátnymi 
orgánmi a v tomto zmysle sa pevne zasadzuje o koordinované riadenie hraníc, zásadu 
jednotného vybavovacieho miesta a centralizované colné vybavovanie. Spravodajca tiež 
navrhuje vytvoriť európsku colnú agentúru, ktorá by sa zaoberala problematikou colníctva.


