
PR\912824CS.doc PE494.493v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2012/0027(COD)

12. 9. 2012

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní 
kodex Unie (přepracované znění)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Constance Le Grip

(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)



PE494.493v03-00 2/36 PR\912824CS.doc

CS

PR_COD_1recastingam

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
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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

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie 
(přepracované znění)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0064),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0045/2012),

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

– po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
16. července 20121,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů2,

– s ohledem na dopis, který dne 12. července 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu3,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru 
pro mezinárodní obchod (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení předcházejících aktů s těmito změnami, je návrh prostou 
kodifikací stávajících aktů bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny 
složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

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

                                               
1 ...
2 Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 68.
3 Výbor pro právní záležitosti se domnívá, že návrh na přezkum neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, 
které byly jako takové označeny v návrhu, a že pokud jde o přizpůsobení nezměněných ustanovení 
předcházejících aktů těmto změnám, představuje návrh přímou kodifikaci stávajících znění, bez věcné změny.
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3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

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. Ve výjimečných případech a na 
omezené období může Komise 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 nezbytné, aby ve všech 27 členských státech byl celní kodex unie zaveden a uplatňován 
stejným způsobem, čímž bude zachován základní duch celoevropského elektronického 
celnictví, což bylo původním cílem modernizovaného celního kodexu. Výjimky je možné udělit 
jednomu či více členským státům ve výjimečných případech a na omezenou dobu. Podrobnosti 
kritérií udělování výjimek by měly být stanoveny v aktech v přenesené pravomoci 
(pozměňovací návrh: článek 7a nový navržený zpravodajkou). 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby ve všech 27 členských státech byl celní kodex unie zaveden a uplatňován 
stejným způsobem, čímž bude zachován základní duch celoevropského elektronického 
celnictví, což bylo původním cílem modernizovaného celního kodexu. Výjimky je možné udělit 
jednomu či více členským státům ve výjimečných případech a na omezenou dobu. Podrobnosti 
kritérií udělování výjimek v čl. 6 odst. 3 by měly být stanoveny v aktech v přenesené 
pravomoci. 

Pozměňovací návrh 3

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. 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) správa těchto údajů celními orgány 
členských států;
f) ustanovení, jimiž se řídí přístup k těmto 
údajům ze strany:
i) hospodářských subjektů;
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ii) jiných příslušných orgánů;

Po skončení období testování jej Komise 
vyhodnotí, aby zjistila, jaké jsou jeho 
přínosy.

Or. en

Odůvodnění

Testování dalších zjednodušení uplatňování celních předpisů pomocí metod elektronického 
zpracování dat může být jen přínosné pro vytváření dynamického prostředí pro hospodářskou 
soutěž a růst. Rozsah tohoto zjednodušení by však měl být upřesněn v nařízení, jak již bylo 
uvedeno v článku 10 modernizovaného celního kodexu. Tento pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem zpravodajky, který se týká článku 16 (nový pododstavec).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
243, které stanoví pravidla pro vyvinutí, 
udržování a využívání elektronických 
systémů pro výměnu údajů uvedených v čl. 
15 odst. 1.

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

a) pravidla pro vyvinutí, udržování a 
využívání elektronických systémů pro 
výměnu údajů uvedených v čl. 15 odst. 1; 

b) pracovní program týkající se rozvoje a 
využívání elektronických systémů 
uvedených v čl. 15 odst. 1. Tento pracovní 
program by měl být zaveden nejpozději do 
...*.
____________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců od data vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en



PR\912824CS.doc 9/36 PE494.493v03-00

CS

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že provádění pracovního programu zahrnuje prvky sekundární politické 
orientace (např. priority, přizpůsobení rozdělení rozpočtu, ukazatele výkonnosti), mělo by toto 
hledisko být řešeno pomocí aktů v přenesené pravomoci (podle článku 290 SFEU), a nikoli 
prostřednictvím prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 16 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 243, které pozměňují jiné než 
podstatné prvky uvedené v čl. 15 odst. 2, 
pokud byla zjednodušení testovaná jedním 
nebo více členskými státy vyhodnocena 
jako úspěšná a přínosná pro ostatní 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 3 zpravodajky k čl. 15 odst. 2 
druhému pododstavci. Jiné než podstatné prvky uvedené v čl. 15 odst. 2 by měly být změněny 
tehdy, pokud zjednodušení testovaná jedním či více členskými státy byla vyhodnocena jako 
úspěšná a přínosná pro ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme pracovní 
program týkající se vyvinutí a zavedení 
elektronických systémů uvedených v čl. 15 
odst. 1. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 244 odst. 
4 . Komise prostřednictvím prováděcích 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme rozhodnutí uvedená v čl. 15 odst. 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem podle čl. 244 odst. 2.
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aktů přijme rozhodnutí uvedená v čl. 15 
odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s poradním postupem podle čl. 244 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že provádění pracovního programu zahrnuje prvky sekundární politické 
orientace (např. priority, přizpůsobení rozdělení rozpočtu, ukazatele výkonnosti), mělo by toto 
hledisko být řešeno pomocí aktů v přenesené pravomoci (podle článku 290 SFEU), a nikoli 
prostřednictvím prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní zástupce musí být usazen na 
celním území Unie.

2. Celní zástupce musí být usazen na 
celním území Unie.

Od této povinnosti může být v některých 
případech upuštěno.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka doporučuje zrušení všech odkazů na zrušení povinnosti celního zástupce být 
usazen na celním území Unie. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hospodářský subjekt, který je usazen na 
celním území Unie a který splňuje kritéria
stanovená v článku22 , může požádat 
o status schváleného hospodářského 
subjektu.

1. Hospodářský subjekt, který je usazen na 
celním území Unie a který splňuje kritéria
stanovená v článku22 , může požádat 
o status schváleného hospodářského 
subjektu.
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Od povinnosti být usazen na celním území 
Unie lze v některých případech upustit.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka doporučuje zrušení jakýchkoli ustanovení týkajících se upuštění od povinnosti 
hospodářského subjektu být usazen na celním území Unie. Pozměňovací návrh souvisí s
pozměňovacím návrhem 14, který zpravodajka předložila k článku 23.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povolení schváleného hospodářského 
subjektu pro bezpečnost, které  opravňuje 
držitele  ke zjednodušením týkajícím se 
bezpečnosti.

b) povolení schváleného hospodářského 
subjektu pro bezpečnost, které  opravňuje 
držitele  ke zjednodušením týkajícím se 
bezpečnosti. To zahrnuje zmírnění kontrol 
v místě dovozu či vývozu a může být 
rovněž zohledněno při kontrolách po 
odbavení zboží.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise není odpovídajícím způsobem formulován vztah mezi schváleným 
hospodářským subjektem a omezenými celními kontrolami. Je nezbytné, aby to bylo v 
základním aktu jasně stanoveno. Nové pokyny EU pro schválený hospodářský subjekt uvádějí, 
že mezi výhody schváleného hospodářského subjektu „patří méně kontrol v místě dovozu či 
vývozu a lze je rovněž zohlednit u kontrol po propuštění zboží“. Poznámka: tato část textu by 
měla být považována za pozměnitelnou, neboť se vztahuje k obsahu šedě uvedeného textu (čl. 
23 písm. e)). 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritérii pro udělení statusu schváleného 
hospodářského subjektu jsou:

1. Kritérii pro udělení statusu schváleného 
hospodářského subjektu jsou:
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a) doložené dodržování celních a daňových 
požadavků;

a) doložené dodržování celních a daňových 
požadavků;

b) uspokojivý systém vedení obchodních 
a případně přepravních záznamů, který 
umožňuje náležité celní kontroly;

b) uspokojivý systém vedení obchodních 
a případně přepravních záznamů, který 
umožňuje náležité celní kontroly;

c) prokázaná solventnost; c) prokázaná solventnost;

d) pokud jde o povolení uvedené v čl. 21 
odst. 2 písm. a) , praktické normy pro 
způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, 
které přímo souvisí s vykonávanou 
činností;

d) pokud jde o povolení uvedené v čl. 21 
odst. 2 písm. a) , praktické normy pro 
způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, 
které přímo souvisí s vykonávanou 
činností;

e) pokud jde o povolení uvedené v čl. 21 
odst. 2 písm. b), odpovídající normy 
v oblasti bezpečnosti.

e) pokud jde o povolení uvedené v čl. 21 
odst. 2 písm. b), odpovídající normy 
v oblasti bezpečnosti.

1a. Doložené dodržování uvedené v odst. 1 
písm. a) se považuje za přiměřené, pokud 
žadatel nebo osoba zastupující podnik, 
která předkládá žádost nebo vykonává
kontrolu nad jeho správou, nebo osoba 
odpovědná v podniku, který předkládá 
žádost, za celní problematiku, v průběhu 
předchozích tří let závažným způsobem 
jednorázově či opakovaně neporušili celní 
a daňové předpisy, jimiž se řídí vstup, 
výstup, pohyb, uskladnění a konečné 
použití zboží. 

Or. en

Odůvodnění

Hlavní podmínky pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu mají zásadní 
význam. Z toho důvodu zpravodajka považuje za velmi důležité, aby byla upřesněna v 
základním aktu. Další podrobnosti by však mohly být předmětem aktů v přenesené pravomoci 
(článek 23 přepracovaného znění), aby se zachovala jistá míra pružnosti a aby se legislativní 
akt zjednodušil. Nové odstavce, které zpravodajka navrhuje (viz pozměňovací návrhy 10, 11, 
12 a 13), jsou prozatím obsaženy pouze v konsolidovaném návrhu Modernizovaného celního 
kodexu. 
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Systém vedení uvedený v odst. 1 písm. 
b) se považuje za uspokojivý, pokud 
žadatel prokáže vysokou míru kontroly své 
činnosti a toku zboží.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu mají zásadní význam. Proto 
zpravodajka považuje za velmi důležité, aby byla upřesněna v základním aktu. Další 
podrobnosti bude ale možné řešit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (článek 23 
přepracovaného znění), aby se zachovala jistá míra pružnosti a aby se legislativní akt 
zjednodušil. Nové odstavce, které zpravodajka navrhuje (viz pn 10, 11, 12 a 13), jsou 
prozatím obsaženy pouze v návrhu konsolidovaného modernizovaného celního kodexu. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Solventnost podle odst. 1 písm. c) 
se považuje za prokázanou, pokud je 
žadatel v dobré finanční situaci, která je 
dostačující k plnění jeho závazků, přičemž 
se přihlédne k charakteristikám 
příslušného typu podnikatelské činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu mají zásadní význam. Proto 
zpravodajka považuje za velmi důležité, aby byla upřesněna v základním aktu. Další 
podrobnosti bude ale možné řešit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (článek 23 
přepracovaného znění), aby se zachovala jistá míra pružnosti a aby se legislativní akt 
zjednodušil. Nové odstavce, které zpravodajka navrhuje (viz pn 10, 11, 12 a 13), jsou 
prozatím obsaženy pouze v návrhu konsolidovaného modernizovaného celního kodexu. 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Normy v oblasti bezpečnosti 
a zabezpečení se považují za odpovídající, 
pokud žadatel prokáže, že přijal příslušná 
opatření k zajištění bezpečnosti 
a zabezpečení mezinárodního 
dodavatelského řetězce, a to i pokud jde 
o fyzickou nedotknutelnost a bezpečnost 
zaměstnanců a obchodních partnerů.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu mají zásadní význam. Proto 
zpravodajka považuje za velmi důležité, aby byla upřesněna v základním aktu. Další 
podrobnosti bude ale možné řešit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (článek 23 
přepracovaného znění), aby se zachovala jistá míra pružnosti a aby se legislativní akt 
zjednodušil. Nové odstavce, které zpravodajka navrhuje (viz pn 10, 11, 12 a 13), jsou 
prozatím obsaženy pouze v návrhu konsolidovaného modernizovaného celního kodexu. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

b) případy, kdy se od povinnosti 
schváleného hospodářského subjektu být 
usazen na celním území Unie upouští 
podle čl. 21 odst. 1 druhého pododstavce; 

b) případy, v nichž je třeba provést 
přezkum statusu schváleného 
hospodářského subjektu;
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c) zjednodušení uvedená v čl. 21 odst. 2 
písm. b). 

c) možnost udělit schváleným 
hospodářským subjektům povolení 
využívat zjednodušení;
d) určení celního orgánu příslušného 
k udělení tohoto statusu a těchto povolení;
e) typ a rozsah zjednodušení, která mohou 
být schváleným hospodářským subjektům 
přiznána ve vztahu k celním kontrolám 
týkajícím se bezpečnosti a zabezpečení;
f) konzultace s jinými celními orgány 
a poskytování informací těmto orgánům;
g) podmínky, za nichž lze status 
schváleného hospodářského subjektu 
pozastavit či zrušit;
h) podmínky, za nichž lze u konkrétních 
kategorií schválených hospodářských 
subjektů upustit od povinnosti být usazen 
na celním území Unie.
2. Tyto dodatečné podmínky uvedené 
v odstavci 1 zohledňují následující 
ustanovení tohoto nařízení:
a) zjednodušení uvedená v čl. 21 odst. 2 
písm. b).

b) ustanovení podle čl. 39 odst. 3,
c) podnikání v oblastech, které podléhají 
celním předpisům;
d) praktické normy pro způsobilost nebo 
odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí 
s vykonávanou činností;
e) skutečnost, že hospodářský subjekt 
je držitelem mezinárodně uznávaného 
osvědčení vydaného na základě 
příslušných mezinárodních úmluv.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit cíl, obsah a dosah aktu v přenesené pravomoci. Zpravodajka opět navrhuje 
(po několika nezbytných úpravách) upřesnění uvedená v článku 15 modernizovaného celního 
kodexu. Poznámka: pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem č. 9, který 
zpravodajka předložila k čl. 21 odst. 2 písm. b), a s pozměňovacím návrhem č. 17 k čl. 39 
odst. 3. 
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Zpravodajka doporučuje zrušení jakéhokoli odkazu na zrušení povinnosti hospodářského 
subjektu být usazen na celním území Unie. Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím 
návrhem č. 8 týkajícím se čl. 21 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
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.

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

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci mají obecnou platnost. Čl. 24 odst. 9 a čl. 32 odst. 8 
přepracovaného znění nicméně uvádějí pouze „členské státy“ a nikoli „jeden či více 
členských států“. Proto pokud bude rozhodnuto zachovat postup prováděcích aktů v článcích 
26 a 34, musí pozměňovací návrh znění upřesnit. Pozměňovací návrh souvisí s postupem 
uvedeným v článku 26.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 může Komise 
přijmout rozhodnutí požadující, aby jeden 
či více členských států zrušilo rozhodnutí 
o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ.

Or. en
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Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci mají obecnou platnost. Čl. 24 odst. 9 a čl. 32 odst. 8 
přepracovaného znění nicméně uvádějí pouze „členské státy“ a nikoli „jeden či více 
členských států“. Proto pokud bude rozhodnuto zachovat postup prováděcích aktů v článcích 
26 a 34, musí pozměňovací návrh znění upřesnit. Pozměňovací návrh souvisí s postupem 
uvedeným v článku 26.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Celní kontroly se provádějí ve
společném rámci pro řízení rizik, který je 
založen na výměně informací o rizicích 
a analýzách rizik mezi celními správami 
a kterým se stanoví společná kritéria rizik 
a normy, kontrolní opatření a přednostní 
oblasti kontroly.

3. Celní kontroly se provádějí ve
společném rámci pro řízení rizik, který je 
založen na výměně informací o rizicích 
a analýzách rizik mezi celními správami 
a kterým se stanoví společná kritéria rizik 
a normy, kontrolní opatření a přednostní 
oblasti kontroly.

Obecně platí, že aby mohly schválené 
hospodářské subjekty plně využívat 
zjednodušených fyzických kontrol 
a kontrol dokumentů týkajících 
se bezpečnosti a zabezpečení podle čl. 21 
odst. 2 písm. a), je třeba začlenit 
do systémů řízení celních rizik nižší 
úroveň rizik.

Or. en

Odůvodnění

Nové pokyny EU ohledně schválených hospodářských subjektů upřesňují, že výhodou tohoto 
statusu jsou zjednodušené kontroly v místě dovozu a vývozu a mohou být zohledněny také 
v případě kontroly po propuštění zboží. Zpravodajka se domnívá, že tato základní zásada 
musí být jasně uvedena v základním aktu a nikoli pouze v pokynech, a že je tedy nutné, aby 
byla zařazena v článcích 21 a 39 přepracovaného znění. Pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem 9, který zpravodajka předložila k čl. 21 odst. 2 písm. b), 
a s pozměňovacím návrhem 14 k článku 23.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijímá opatření, která zajistí jednotné 
používání celních kontrol, včetně výměny 
informací o rizicích a analýzy rizik, 
společných kritérií rizik a norem, 
kontrolních opatření a přednostních oblastí 
kontroly.

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijímá opatření, která zajistí jednotné 
používání celních kontrol, včetně výměny 
informací o rizicích a analýzy rizik, 
společných kritérií rizik a norem, 
kontrolních opatření a přednostních oblastí 
kontroly. Těmito opatřeními není dotčeno 
obecné ustanovení uvedené v čl. 39 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem zpravodajky k čl. 21 odst. 2 písm. a) a 
k čl. 39 odst. 3. Obecně platí, že aby mohly schválené hospodářské subjekty plně využívat 
zjednodušených fyzických kontrol a kontrol dokumentů týkajících se bezpečnosti 
a zabezpečení podle čl. 21 odst. 2 písm. a), je třeba začlenit do systémů řízení celních rizik 
nižší úroveň rizik.

Pozměňovací návrh 19

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, nebo – není-li možné podle 
tohoto kritéria stanovit podstatné 
zpracování – na základě procentního 
podílu ad valorem či na základě 
výrobního nebo zpracovatelského 
postupu. 
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Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je začlenit do základního aktu nejdůležitější zásady, které 
Komisi umožní zaměření jejích aktů (v přenesené pravomoci). Zpravodajka se domnívá, že 
kritérium uplatňující pravidlo původu je zásadním prvkem, který má být uveden v základním 
aktu. Návrh přejímá znění dohody WTO o pravidlech původu (čl. 9 odst. 2 písm. c) bod iii) 
první odrážka. Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 21, který zpravodajka 
předložila k článku 55.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li původ zboží podle celních předpisů 
nebo jiných zvláštních předpisů Unie
prokázán, mohou celní orgány v případě 
odůvodněných pochybností požadovat 
dodatečné doklady prokazující, že je původ 
stanoven v souladu s příslušnými právními 
předpisy Unie.

2. Je-li původ zboží podle celních předpisů 
nebo jiných zvláštních předpisů Unie
prokázán, mohou celní orgány v případě 
odůvodněných pochybností požadovat 
dodatečné doklady prokazující, že je původ 
stanoven v souladu s příslušnými právními 
předpisy Unie.

Doklad, který je třeba v Unii předložit 
spolu s osvědčením původu vydaným ve 
třetí zemi, musí splňovat následující 
podmínky:
a) osvědčení musí být vydané spolehlivým 
orgánem nebo organizací, která je v zemi 
vydání k tomu zmocněná;
b) musí obsahovat všechny nezbytné 
informace pro identifikaci zboží, k němuž 
se vztahuje;
c) musí jasně osvědčovat, že zboží, 
k němuž se vztahuje, pochází z určité 
země.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je začlenit do základního aktu nejdůležitější zásady, které 
Komisi umožní zaměření jejích aktů (v přenesené pravomoci). Zpravodajka se domnívá, že 
kritérium uplatňující pravidlo původu je zásadním prvkem, který má být uveden v základním 
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aktu. Návrh přejímá znění dohody WTO. Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím 
návrhem 21, který zpravodajka předložila k článku 55.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 55

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 doplní: 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 19, který zpravodajka předložila 
k čl. 53 odst. 2 a s pozměňovacím návrhem 20 k čl. 54 odst. 2.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zboží, na které se vztahují 
preferenční opatření přijatá jednostranně 
Unií vůči určitým zemím či územím mimo 
celní území Unie nebo skupinám takových 
zemí či území vyjma těch, které jsou 
uvedeny v odstavci 5, přijme Komise 
opatření, kterými se stanovují pravidla 
o preferenčním původu. 

3. V případě zboží, na které se vztahují 
preferenční opatření přijatá jednostranně 
Unií vůči určitým zemím či územím mimo 
celní území Unie nebo skupinám takových 
zemí či území vyjma těch, které jsou 
uvedeny v odstavci 5, přijme Komise 
opatření, kterými se stanovují pravidla 
o preferenčním původu. Ustanovení, která 
stanovují preferenční původ zboží, 
vycházejí z kritéria celé výroby nebo 
dostatečného zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je začlenit do základního aktu nejdůležitější zásady, které 
Komisi slouží jako vodítko pro její akty (v přenesené pravomoci). Zpravodajka se domnívá, že 
kritérium uplatňující pravidlo preferenčního původu je důležitým rysem, který má být uveden 
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v základním aktu. Návrh přejímá znění článku 72 a čl. 98 odst. 1 nařízení ES 2454/93. 
Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 23, který zpravodajka předložila 
k článku 57.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 57

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 doplní: 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 22, který zpravodajka předložila 
k článku 56.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 115 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 115a
Podání a odpovědná osoba
Vstupní souhrnné prohlášení se podává 
prostřednictvím elektronického 
zpracování dat systémem sdílených 
rejstříků, který doporučuje Světová celní 
unie (rámec SAFE). Tento systém vychází 
ze zásady, že informaci je třeba získat od 
toho, kdo ji má k dispozici a má právo ji 
poskytnout.

Or. en

Odůvodnění

Podání vstupního souhrnného prohlášení je podmínkou vstupu na území EU. Jde proto o 
zásadní rys, který musí být začleněn do základního aktu, nikoli do aktů přijímaných 
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v přenesené pravomoci. Systém sdílených rejstříku, který doporučují standardy WCO, je 
nejlepším řešením pro získání kvalitních informací umožňujících posoudit rizika. Úspěšně se 
používá na mnoha místech na světě. Tento systém vychází ze zásady, že informaci je třeba 
získat od toho, kdo ji má k dispozici a má právo ji sdělit. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě změny normativního rámce 
WCO se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které změní pravidla 
týkající se postupu pro podávání vstupního 
souhrnného celního prohlášení uvedeného 
v článku 115a.

a) pravidla týkající se postupu pro 
podávání vstupního souhrnného celního 
prohlášení;

Or. en

Odůvodnění

Podání vstupního souhrnného prohlášení je podmínkou vstupu na území EU. Jde proto o 
zásadní rys, který musí být začleněn do základního aktu, nikoli do aktů přijímaných 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 118 – návětí (nové) a písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 243, které upřesní:
a) případy jiné než uvedené v čl. 114 odst. 
2, kdy lze upustit od povinnosti podat 
vstupní souhrnné prohlášení nebo lze tuto 
povinnost upravit, a podmínky upuštění 
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nebo upravení povinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Není možné tvrdit, že formulace „pravidla týkající se postupu pro podávání vstupního 
prohlášení“ v písm. a) článku zahrnuje možnost upustit od povinnosti podat toto prohlášení 
nebo povinnost upravit.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 126 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a

Zboží považované za dočasně uskladněné
1. Není-li zboží neprodleně propuštěno do 
celního režimu, pro který bylo přijato 
celní prohlášení, nebo bylo-li zboží 
umístěno do svobodného pásma, považuje 
se zboží, které není zbožím Společenství, 
za zboží, které bylo propuštěno do režimu 
dočasného uskladnění podle článku 203.
2. Aniž je dotčena povinnost stanovená 
v čl. 114 odst. 3 a výjimky nebo 
osvobození stanovené opatřeními 
přijatými podle čl. 114 odst. 2, zjistí-li se, 
že bylo k celnímu řízení předloženo zboží, 
které není zbožím Společenství, pro něž 
nebylo podáno vstupní souhrnné celní 
prohlášení, musí držitel zboží toto 
prohlášení okamžitě podat.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byl opět začleněn bývalý článek 98 nařízení 450/2008. Tento článek byl při 
přepracování vypuštění, ačkoli zboží je nadále po předložení celnímu úřadu umísťováno do 
režimu dočasného uskladnění. 
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Pozměňovací návrh 28

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 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

Stejně jako v případě centralizovaného celního řízení zpravodajka navrhuje změnu spočívající 
v převzetí článku 106 modernizovaného celního kodexu: celní úřad zajišťuje povolení pro 
propuštění zboží, zatímco úřad předložení zajišťuje pouze kontroly bezpečnosti. Tato 
skutečnost má dopad na čl. 138 odst. 2 a 3. Pozměňovací návrh tedy souvisí s pozměňovacím 
návrhem 29, který zpravodajka předložila k čl. 138 odst. 3 přepracovaného znění. 

Pozměňovací návrh 29

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 a zabezpečení,
provádí celní úřad, kterému je zboží 
předloženo, veškeré kontroly, jež si 
odůvodněně vyžádal celní úřad, u něhož 
bylo podáno celní prohlášení, a umožňuje 
propuštění zboží, přičemž zohledňuje 
informace, které obdržel od tohoto celního 
úřadu.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě centralizovaného celního řízení zpravodajka navrhuje změnu spočívající 
v převzetí článku 106 modernizovaného celního kodexu: celní úřad zajišťuje povolení pro 
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propuštění zboží, zatímco úřad předložení zajišťuje pouze kontroly bezpečnosti. Tato 
skutečnost má dopad na čl. 138 odst. 2 a 3. Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím 
návrhem 28, který zpravodajka předložila k čl. 138 odst. 2.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě centralizovaného celního řízení zpravodajka navrhuje změnu spočívající 
v převzetí článku 106 modernizovaného celního kodexu: celní úřad zajišťuje povolení pro 
propuštění zboží, zatímco úřad předložení zajišťuje pouze kontroly bezpečnosti. Tato 
skutečnost má dopad na čl. 138 odst. 2 a 3. Pozměňovací návrh tedy souvisí s pozměňovacím 
návrhem 29, který zpravodajka předložila k čl. 138 odst. 2 přepracovaného znění. 

Pozměňovací návrh 31

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 bylo celním 
úřadům uspokojivým způsobem oznámeno 
předem a poté bylo dáno k dispozici pro 
celní kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zavádí možnost oznámit předem celní rozhodnutí týkající se 
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propuštění/kontroly prohlášení, pokud je zboží k dispozici pro celní kontroly a požadavky 
celních orgánů byly uspokojeny. Je třeba uvést, že tato možnost byla cílem čl. 112 odst. 1 
modernizovaného celního kodexu, zatímco přepracované znění podmiňuje přijetí prohlášení 
předložením zboží, tj. jeho přivezením a zpřístupněním pro kontroly. Vylučuje se tím možnost 
prostého a výhodného zjednodušení obchodu.

Pozměňovací návrh 32

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).

Pokud nedošlo k pozdější změně údajů 
sdělených v rámci udělování statusu 
schváleného hospodářského subjektu, má 
se za to, že schválený hospodářský subjekt 
pro celní zjednodušení splnil podmínku 
stanovenou v písm. b) prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Status schváleného hospodářského subjektu by měl řádným hospodářským subjektům umožnit 
maximálně využívat zjednodušení: jakmile splní kritéria, neměla by se již přezkoumávat 
kritéria týkající se uplatňování zjednodušení související s průběhem operací. Přepracování 
propojuje status schváleného hospodářského subjektu s kritérii pro povolení uplatnit zvláštní 
postup. To status znehodnocuje a vede k dalším nákladům, zejména pro malé a střední 
podniky.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 203 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výjimkou případů, kdy je zboží, které 
není zbožím Unie, propuštěno do jiného 
celního režimu, se má za to, že je
v okamžiku předložení celnímu úřadu 
propuštěno do režimu dočasného 
uskladnění v těchto případech:

1. Pokud nebylo následující zboží, které 
není zbožím Unie, deklarováno pro celní 
postup jinak, má se za to, že je v okamžiku 
předložení celnímu úřadu deklarováno 
držitelem zboží pro režim dočasného 
uskladnění: 

a) je-li zboží dopravené na celní území 
Unie předloženo celnímu úřadu okamžitě 

a) zboží, které je dopraveno na celní území 
Společenství jinak než přímo do 
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po příchodu v souladu s článkem 124; svobodného pásma;
b) je-li zboží předloženo celnímu úřadu 
určení na celním území Unie v souladu s 
předpisy, které upravují režim tranzitu;

b) zboží, které je ze svobodného pásma 
dopraveno do jiné části celního území 
Společenství;

c) je-li zboží ze svobodného pásma 
dopraveno do jiné části celního území 
Unie;

c) zboží, pro které byl ukončen režim 
vnějšího tranzitu.

Celní prohlášení se považuje za podané 
a přijaté celními orgány okamžikem 
předložení zboží celnímu úřadu.

Or. en

Odůvodnění

Bývalý čl. 151 odst. 1 modernizovaného celního kodexu. Pozměňovací návrh definuje 
prohlášení a jeho přijetí. Zboží je předmětem postupu na základě jeho předložení, o němž 
pojednává hlava IV kapitola 2 oddíl 3 (článek 126a).

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 203 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitel zboží podá celní prohlášení pro 
dočasné uskladnění nejpozději 
v okamžiku předložení zboží celnímu 
úřadu v souladu s odstavcem 1.

2. Souhrnné vstupní celní prohlášení 
nebo tranzitní doklad, který toto 
prohlášení nahrazuje, tvoří prohlášení, 
pokud jde o postup pro dočasné 
uskladnění.

Toto celní prohlášení může být celními 
orgány změněno nebo zrušeno a ověřeno.

Po předložení zboží se na tato prohlášení 
použije článek 149.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek dodatkového prohlášení pro dočasné uskladnění není opodstatněný. Vstupní 
souhrnné celní prohlášení nebo tranzitní doklad, který toto prohlášení nahrazuje, splňují 
požadavky prohlášení pro dočasné uskladnění. Dodatečné údaje požadované z rozumných 
důvodů pro uskladnění pod celním dohledem mohou a musejí podléhat oznámení v souladu 
s předložením zboží. Změna prohlášení se řídí ustanoveními o celních prohlášeních, přičemž 
souhrnné celní prohlášení je již jako prohlášení neplatné.
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Na požádání mohou celní orgány 
osobě povolit použití zjednodušení, pokud 
jde o zařazení zboží do vývozního postupu 
a o ukončení tohoto postupu.

Or. en

Odůvodnění

Použití jednotných vývozních ustanovení na celé území EU je nezbytné pro zajištění řádného 
chodu obchodu v EU. Na ustanovení, jež upravují vývozní postup nebo jeho zjednodušení, 
nelze uplatnit pravomoci stanovené v článcích 232 a 234 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 234

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 243, které upřesní případy, kdy 
se použijí vývozní formality v souladu s čl. 
233 odst. 3.

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

a) ustanovení pro vývozní postup;
b) případy nebo formální náležitosti 
vývozu se použijí podle čl. 233 odst. 3;

c) pravidla pro udělování povolení podle 
čl. 233 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Použití jednotných vývozních ustanovení na celé území EU je nezbytné pro zajištění řádného 
chodu obchodu v EU. Na ustanovení, jež upravují vývozní postup nebo jeho zjednodušení, 
nelze uplatnit pravomoci stanovené v článcích 232 a 234 návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 243 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci za podmínek 
stanovených tímto článkem.

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci za podmínek 
stanovených tímto článkem, s ohledem na 
Smlouvu o fungování Evropské unie, 
a zejména na článek 290 této Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na článek 290 SFEU.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 244 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní 
kodex . Tento výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní 
kodex . Tento výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011, s ohledem na 
Smlouvu o fungování Evropské unie, 
a zejména na článek 291 této Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na článek 291 SFEU.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise v rámci přepracování celního kodexu Unie navrhuje přizpůsobit některá ustanovení 
nařízení (ES) č. 450/2008 vývoji předpisů týkajících se cla a souvisejících oblastí, uvést 
nařízení do souladu s procesními požadavky vyplývajícími z Lisabonské smlouvy a odložit 
jeho použitelnost.

Většina ustanovení nařízení č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (nebo 
modernizovaný celní kodex), je tedy předmětem úprav, a to buď z důvodu dopadů těchto 
sladění na Lisabonskou smlouvu, nebo kvůli potřebě přizpůsobení z důvodu dalšího vývoje 
příslušných právních předpisů Unie.

Celní unie má pro řádný chod jednotného trhu zásadní význam, a ten může správně fungovat 
jen tehdy, pokud budou společné a moderní předpisy a celní systémy prováděny společně 
a konzistentně.

S cílem položit základy dynamického rámce, který by příznivě ovlivňoval 
konkurenceschopnost a růst, a za současného zajištění téže příslušné a jednotné úrovně 
kontroly zboží, předložila vaše zpravodajka pozměňovací návrhy, které prosazují moderní 
a jednoduché celní předpisy založené na špičkových systémech a umožňující sjednotit 
kontroly tak, aby hospodářský subjekt nemusel předkládat informace více než jedenkrát.

Zpravodajka dodržela interinstitucionální dohodu týkající se metody přepracování právních 
aktů a předložila pozměňovací návrhy výhradně k obsahu „šedého“ textu. Ve chvíli, kdy 
budou k jejímu návrhu zprávy předloženy pozměňovací návrhy, si zpravodajka Le Gripová, 
pokud získá souhlas politických skupin, vyhrazuje právo předložit nové pozměňovací návrhy 
k ustanovením, která v návrhu Komise zůstávají beze změn (bílý text). V tomto případě bude 
vaše zpravodajka neprodleně informovat Komisi a Radu o svém záměru předložit tyto 
pozměňovací návrhy, jak vyžaduje zmíněná interinstitucionální dohoda.

Používání elektronických systémů všemi členskými státy

V přepracování celního kodexu Unie Komise navrhla zavést výjimky pro jeden nebo více 
členských států s cílem zprostit je bezpodmínečné a povinné elektronické výměny údajů mezi 
celními orgány a hospodářskými subjekty, což je povinnost, kterou zavádí modernizovaný 
celní kodex. Podobná politika by mohla být v měřítku Unie důvodem vzniku 
dvourychlostních přístupů k celním režimům a existuje riziko, že by mohla prohloubit propast 
mezi členskými státy, které se rozhodly investice vynaložit, a těmi, které to odmítly. Pokud 
jde o hospodářské subjekty, vyžadovala by tato situace opakování platných postupů, buď 
v tištěné nebo elektronické podobě, což by mohlo podnikům v Evropě způsobit značné 
dodatečné náklady. Vaše zpravodajka se proto domnívá, že je nezbytné, aby byl celní kodex 
Unie zaveden a uplatňován ve všech 27 členských státech jednotně, a aby zůstala zachována 
základní myšlenka celoevropského elektronického celnictví uvedená v modernizovaném 
celním kodexu . Výjimky mohou být uděleny mimořádně, na omezenou dobu a kritéria jejich 
udělování by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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Zhodnocení statusu hospodářského subjektu v přepracovaném znění modernizovaného 
celního kodexu 

Zpravodajka je toho názoru, že pokud jsou schválenými držiteli statusu hospodářského 
subjektu, měly by mít hospodářské subjekty, které dodržují pravidla a jsou důvěryhodné, 
možnost co nejvíce využívat zjednodušení. Pokud jsou kritéria, jež se vztahují na schválené 
hospodářské subjekty, splněna, není třeba znovu prověřovat kritéria související se 
zjednodušením, pokud jde o provádění činností. 
Vazba mezi statusem schváleného hospodářského subjektu a zmírněním celních kontrol by 
měla být v přepracovaném celním kodexu Unie rovněž lépe zhodnocena. Nyní je tato otázka 
řešena na úrovni hlavních směrů Unie, jež se vztahují na schválené hospodářské subjekty.
Hlavní podmínky pro udělení tohoto statusu tvoří taktéž základní hlediska, která musí být 
řešena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 

Pokusy o další zjednodušení prostřednictvím metod elektronického zpracování údajů

Testování dalších zjednodušení v provádění celních předpisů za využití metody 
elektronického zpracování údajů může jen přispět k rozvoji dynamického prostředí 
konkurenceschopnosti a růstu. Nařízení by však v každém případě mělo přesně stanovit 
prostor pro tyto pokusy a jejich trvání. Po uplynutí této zkušební doby bude možné zhodnotit 
tato zjednodušení a, pokud se ukáže, že jsou odůvodněná a výhodná pro členské státy, začlenit 
je do legislativního textu prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 

Pravidla pro získání statusu původu a preferenčního původu zboží

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů v této oblasti je začlenit do základního aktu 
nejdůležitější zásady, které Komisi umožní určit zaměření jejích aktů v přenesené pravomoci. 
Zpravodajka se zejména domnívá, že kritérium, kterým se řídí provádění původních předpisů, 
a kritérium, kterým se řídí uplatňování preferenčního původu zboží, tvoří základní prvky, jež 
by měly být v základním aktu výslovně uvedeny. Návrhy jsou převzaty z dohody WTO 
o pravidlech původu a z článku 72 a čl. 98 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Centralizované celní odbavení, jak s ním počítá modernizovaný celní kodex

Co se týče centralizovaného celního odbavení, navrhuje vaše zpravodajka pozměňovací 
návrh, který převezme článek 106 modernizovaného kodexu, podle něhož celní úřad zajišťuje 
povolení pro propuštění zboží, zatímco úřad, jemuž je zboží předloženo, zajišťuje pouze 
kontroly bezpečnosti. Tato skutečnost má dopad na čl. 138 odst. 2 a 3 přepracovaného celního 
kodexu Unie.

Samostatné celní prohlášení, které pro dočasné uskladnění není třeba 

Zpravodajka je toho názoru, že požadavek, který předepisuje dodatečné prohlášení pro 
dočasné uskladnění, není opodstatněný. Souhrnné vstupní celní prohlášení nebo tranzitní 
doklad, který toto prohlášení nahrazuje, sám o sobě splňuje požadavky prohlášení pro dočasné 
uskladnění. Dodatečné informace požadované z rozumných důvodů pro uskladnění, jež 
podléhá celnímu dohledu, mohou být požadovány v oznámení, jež se vztahuje k předložení 
zboží. Návrh přepracovaného celního kodexu Unie je zaměřen na požadavek dodatečného 
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a samostatného prohlášení pro dočasné uskladnění. Takovýto požadavek by měl značné 
dopady na obchodní výměnu, neboť hospodářské subjekty jsou zpravidla zároveň přepravci 
i držiteli zboží, ale v každém případě budou předkládat žádost o propuštění zboží, aby byl 
zahájen nový postup několik hodin po předložení zboží, určitě však ve lhůtě jednoho 
pracovního dne. Stávající ustanovení by vyžadovala, aby hospodářské subjekty dvakrát 
poskytovaly v zásadě identické informace.

Pravidla pro uskladnění a odpovědná osoba 

Předložení souhrnného vstupního celního prohlášení pro zboží je předpokladem pro jeho 
dovoz do Unie. Je proto základním prvkem, který musí být regulován základním aktem, nikoli 
jen prostřednictvím aktů přijímaných v přenesené pravomoci. Systém sdílených rejstříků, 
který doporučují standardy Světové celní organizace, se ukazuje jako nejlepší řešení pro 
získání kvalitních informací umožňujících posoudit rizika. Úspěšně se používá v mnoha 
světových regionech. Tento systém vychází ze zásady, že informaci je třeba získat od toho, 
kdo ji vlastní a má právo ji sdělit.

Oznámení před příjezdem 

Pozměňovací návrh zpravodajky stanoví možnost oznámit před příjezdem celní rozhodnutí 
týkající se propuštění nebo kontroly prohlášení, pokud je zboží k dispozici pro účely celní 
kontroly a požadavky celních orgánů byly uspokojeny. Je třeba uvést, že tato možnost byla
cílem čl. 112 odst. 1 modernizovaného celního kodexu, zatímco návrh přepracovaného 
celního kodexu Unie zcela podmiňuje přijetí předložením zboží, tj. jeho přivezením 
a zpřístupněním pro účely kontroly. Vylučuje se tím možnost prostého a výhodného 
zjednodušení.
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref.: D(2012)36293

pan Malcolm Harbour 
předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
ASP 13E130
Brusel

Věc: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydává celní kodex 
Společenství (přepracované znění)
(KOM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený 
návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto: 

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou 
věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně 
příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném 
výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také 
předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj 
úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit 
svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít 
zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která 
přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele, se Výbor 
pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, 
které v něm byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení 
dřívějších aktů s výše uvedenými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez 
jakékoli změny jejich podstaty.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi konané dne 10. července 2012 
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doporučuje (23 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování1), aby Váš výbor jako příslušný 
výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

Přijměte prosím, vážený pane předsedo, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: Stanovisko poradní pracovní skupiny

                                               
1 Prezenční listina: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Françoise Castex 
(místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, 
Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt a Eva Lichtenberger.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 22. srpna 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydává celní kodex 
Společenství
COM(2012)0064 ze dne 20. 2. 2012 – 2012/0027(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 
29. března, 3. dubna a 24. května 2012 sešla poradní skupina složená z právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh 
předložený Komisí.

Na těchto schůzích1 dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství 
(Modernizovaný celní kodex), společnou dohodou k následujícím závěrům.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky 
interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají 
v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) V čl. 6 odst. 2 písm. b) by první slovo „mohou“ mělo být vyznačeno způsobem, jímž se 
označují „podstatné změny“, tj. dvojitým přeškrtnutím a šedým stínováním.

3) Následující části textu přepracování již byly vyznačeny dvojitým přeškrtnutím, ale měly by 
být ještě vyznačeny šedým stínováním, které se obvykle používá pro vyznačení podstatných 
změn:
– v prvním právním východisku preambule číslo článku „26“;
– v čl. 11 odst. 2 poslední slova odstavce „zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů“;

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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– neprodleně po článku 15 celé stávající znění čl. 10 odst. 1 písm. b), c) a d) a čl. 10 odst. 2 
nařízení (ES) č. 450/2008;
– v čl. 23 písm. b) slovo „přezkum“;
– v článku 128 čísla článků „96“ a „98“;
– v čl. 174 odst. 4 číslo článku „131“;
– v čl. 222 odst. 3 slova „stanoví celní orgány lhůtu, během které“;

4) V čl. 168 odst. 1 písm. b) by mělo být pozměněno číslování (netýká se českého znění).

Po přezkumu návrhu proto poradní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina 
rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu 
s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího právního znění 
bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


