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PR_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Únie (Prepracované znenie)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0064),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-
0045/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. júla 
20121,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov2,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 12. júla 2012 adresovaný Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku3,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre medzinárodný obchod (A7 0000/2012),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty,

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

                                               
1....
2 Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 68.
3  Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú 
v ňom ako také vyznačené, a že v súvislosti s prispôsobením nezmenených ustanovení predošlých právnych 
aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúcich znení bez toho, 
aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré sú jeho predmetom
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2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijímať rozhodnutia, 
ktorými sa jednému alebo viacerým 
členským štátom povoľuje používať 
odchylne od odseku 1 prostriedky výmeny 
a uchovávania údajov iné než techniky 
elektronického spracovania údajov.

3. Komisia môže vo výnimočných 
prípadoch a v obmedzenom období
prijímať rozhodnutia, ktorými sa jednému 
alebo viacerým členským štátom povoľuje 
používať odchylne od odseku 1 prostriedky 
výmeny a uchovávania údajov iné než 
techniky elektronického spracovania 
údajov. Táto výnimka nesmie mať vplyv 
na zavádzanie, fungovanie a prevádzku 
elektronických systémov na výmenu 
údajov uvedené v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je podstatné, aby bol Colný kódex Únie zavedený a uplatňovaný rovnakým spôsobom vo 
všetkých 27 členských štátoch s cieľom chrániť základný charakter informatizovaných
celoeuópskych colníc, ako sa pôvodne uvádza v modernizovanom Colnom kódexe (MCK).
Výnimky sú povolené výnimočne v limitovanom období pre jeden alebo viacero členských 
štátov. Podrobnosti o kritériách na udelenie výnimiek by mali podliehať delegovaným aktom 
(pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne (PDN): článok 7a nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Delegovanie právomoci



PR\912824SK.doc 7/36 PE494.493v04-00

SK

Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 243, 
v ktorých vymedzí kritéria udelenia 
výnimky, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 
3.

Or. en

Odôvodnenie

Je kľúčové, aby bol Colný kódex Únie zavedený a uplatňovaný rovnakým spôsobom vo 
všetkých 27 členských štátoch s cieľom chrániť základný charakter informatizovaných 
celoeuópskych colníc, ako sa pôvodne uvádza v modernizovanom Colnom kódexe (MCK).
Výnimky sú povolené výnimočne v limitovanom období pre jeden alebo viacero členských 
štátov. Podrobnosti o kritériách na udelenie výnimiek k článku 6 ods. 3 by mali podliehať 
delegovaným.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže členským štátom na ich 
žiadosť povoliť v ohraničenom období 
testovať zjednodušenia v uplatňovaní
colných predpisov za použitia techník 
elektronického spracovania údajov.

2. Komisia môže jednému alebo viacerým
členským štátom na ich žiadosť povoliť 
v ohraničenom období testovať iné
spôsoby ďalšieho zjednodušenia 
uplatňovania colných predpisov. Tieto 
zjednodušenia sa opierajú o nepodstatné 
prvky tohto nariadenia za použitia techník 
elektronického spracovania údajov, pokiaľ 
ide o tieto aspekty:
(a) žiadosti a povolenia  týkajúce sa 
colných postupov alebo statusu 
schváleného hospodárskeho subjektu;
(b) osobitné žiadosti a rozhodnutia 
uvedené v článku 32;
(c) spoločný rámec riadenia rizík uvedený 
v článku 39;
(d) normalizované formy a obsah údajov, 
ktoré sa majú zaregistrovať;
(e) spracovanie týchto údajov colnými 
orgánmi členských štátov;
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(f) ustanovenia týkajúce sa prístupu k 
týmto údajom zo strany:
(i) hospodárskych subjektov,
(ii) iných príslušných orgánov.
Po uplynutí skúšobného obdobia Komisia 
pristúpi k vyhodnoteniu s cieľom zistiť 
jeho výhody.

Or. en

Odôvodnenie

Testovanie ďalšieho zjednodušenia pri uplatňovaní colných právnych predpisov pomocou 
techník elektronického spracovania údajov môže ešte viac rozvinúť dynamické prostredie v 
prospech konkurencieschopnosti a rastu. Rozsah tohto zjednodušenia však musí byť spresnené 
v nariadení, ako už bolo uvedené v článku 10 MCK. Tento PDN je spojený s PDN k článku 16 
(nový pododsek).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, ktorými sa 
ustanovujú pravidlá týkajúce sa vytvárania, 
udržiavania a zavádzania elektronických 
systémov na výmenu údajov podľa článku 
15 ods. 1.

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí:

(a) pravidlá týkajúce sa vytvárania, 
udržiavania a zavádzania elektronických 
systémov na výmenu údajov podľa článku 
15 ods. 1

(b) pracovný program týkajúci sa rozvoja 
a realizácie elektronických systémov 
uvedených v článku 15 ods. 1. Tento 
pracovný program sa vypracuje do ...*.
____________
Ú. v.: Vložte, prosím, dátum: šesť 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže vykonávanie pracovného programu obsahu prvky sekundárnej politickej orientácie 
(najmä priority, úpravy rozdelenia finančných prostriedkov, ukazovatele výkonnosti), musí 
byť tento aspekt predmetom delegovaných aktov (v súlade s článkom 290 ZFEÚ), a nie 
vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia sa má právomoc prijať 
delegované akty v súlade s článkom 243 s 
cieľom zmeniť a doplniť určité 
nepodstatné prvky uvedené v článku 15 
ods. 2, ak sú zjednodušenia preskúmané 
jedným alebo viacerými členskými štátmi 
považované za prínosné a výhodné pre iné 
členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je spojený s PDN k článku 15 ods. 2 druhý pododsek. Nepodstatné prvky uvedené 
v článku 15 ods. 2, by sa mali zmeniť a doplniť, ak sú zjednodušenia preskúmané jedným 
alebo viacerými členskými štátmi považované za prínosné a výhodné pre iné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
pracovný program týkajúci sa vytvorenia 
a nasadenia elektronických systémov 
uvedených v článku 15 ods. 1. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 

Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutia uvedené 
v článku 15 ods. 2. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 244 ods. 2.
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s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 244 ods. 4. Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutia uvedené v článku 15 ods. 2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 244 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vykonávanie pracovného programu obsahu prvky sekundárnej politickej orientácie 
(najmä priority, úpravy rozdelenia finančných prostriedkov, ukazovatele výkonnosti), musí 
byť tento aspekt predmetom delegovaných aktov (v súlade s článkom 290 ZFEÚ), a nie 
vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colný zástupca musí byť usadený na 
colnom území Únie  .

2. Colný zástupca musí byť usadený na 
colnom území Únie  .

Od uvedenej povinnosti možno v určitých 
prípadoch upustiť.  

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa odporúča vypustiť všetky ustanovenia týkajúce sa zbavenia colného zástupcu  
povinnosti byť usadený na colnom území Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hospodársky subjekt usadený na colnom 
území Únie  , a ktorý spĺňa kritériá
stanovené v článku 22, môže podať 

1. Hospodársky subjekt usadený na colnom 
území Únie  , a ktorý spĺňa kritériá
stanovené v článku 22, môže podať 
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žiadosť  o status schváleného 
hospodárskeho subjektu.

žiadosť  o status schváleného 
hospodárskeho subjektu.

Od povinnosti byť usadený na colnom 
území Únie možno v určitých prípadoch 
upustiť.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa odporúča vypustiť všetky ustanovenia týkajúce sa zbavenia colného zástupcu  
povinnosti byť usadený na colnom území Únie. Tento PDN je spojený s PDN 14 k článku 23.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) povolenie schválený hospodársky 
subjekt pre oblasť bezpečnosti a ochrany, 
ktoré svojho držiteľa oprávňuje  využívať 
zjednodušené postupy týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany.

b) povolenie schválený hospodársky 
subjekt pre oblasť bezpečnosti a ochrany, 
ktoré svojho držiteľa oprávňuje  využívať 
zjednodušené postupy týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany. Znamená to 
zmiernenie kontrol pri dovoze alebo 
vývoze a môže sa tiež zohľadniť pri 
následných kontrolách po uskutočnení 
colného konania.

Or. en

Odôvodnenie

Súvislosť medzi schváleným hospodárskym subjektom a obmedzenými colnými kontrolami nie 
je v návrhu Komisie primerane uvedená. Je nevyhnutné, aby to bolo v základnom akte jasne 
uvedené. V nových usmerneniach EÚ týkajúcich sa schváleného hospodárskeho subjektu sa 
uvádza, že medzi prínosy schváleného hospodárskeho subjektu patria menej kontrol na mieste 
dovozu alebo vývozu a možnosť zohľadnenia aj pri kontrolách po colnom konaní. Pozn.: táto 
časť textu by sa mala považovať za pozmeniteľnú, keďže sa týka obsahu šedého textu (článok 
23 písm. e)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
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Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kritériami na udelenie statusu schváleného 
hospodárskeho subjektu sú:

1. Kritériami na udelenie statusu 
schváleného hospodárskeho subjektu sú:

a) dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich 
z colných a daňových predpisov;

a) dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich 
z colných a daňových predpisov;

b) uspokojivý systém vedenia obchodných 
a v prípade potreby prepravných 
záznamov, ktorý umožňuje náležité colné 
kontroly;

b) uspokojivý systém vedenia obchodných 
a v prípade potreby prepravných 
záznamov, ktorý umožňuje náležité colné 
kontroly;

c) preukázaná spôsobilosť plniť svoje 
záväzky;

c) preukázaná spôsobilosť plniť svoje 
záväzky;

d) vzhľadom na  povolenie uvedené v 
článku 21 ods. 2 písm. a)  odborná 
spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia 
priamo spojená s vykonávanou činnosťou;

d) vzhľadom na  povolenie uvedené v 
článku 21 ods. 2 písm. a)  odborná 
spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia 
priamo spojená s vykonávanou činnosťou;

e) vzhľadom na  povolenie uvedené v 
článku 21 ods. 2 písm. b)   vhodné normy 
bezpečnosti a ochrany.

e) vzhľadom na  povolenie uvedené v 
článku 21 ods. 2 písm. b)   vhodné normy 
bezpečnosti a ochrany.

1a. Kritériá uvedené  v ods. 1 písm. a) sa 
považujú za splnené, ak v priebehu 
predchádzajúcich troch rokov nedošlo zo 
strany žiadateľa alebo osoby zastupujúcej 
spoločnosť podávajúcu žiadosť alebo 
dohliadajúcej nad jej riadením alebo 
osoby zodpovednej za colné konanie v 
rámci spoločnosti podávajúcej žiadosť k 
žiadnemu závažnému alebo opakovanému 
porušeniu colných a daňových predpisov 
upravujúcich vstup, výstup, obeh, 
uskladňovanie a konečné používanie 
tovaru.  

Or. en

Odôvodnenie

Základné podmienky na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú podstatné.
Preto spravodajkyňa považuje ich spresnenie v základnom akte za kľúčové. Ďalšie 
podrobnosti vy však mohli byť predmetom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného 
znenia), aby sa zachovala určitá pružnosť a zjednodušil sa legislatívny akt. Nové body 
navrhované spravodajkyňou (pozri PDN 10, 11, 12, 13) sa zatiaľ nachádzajú len v 
konsolidovanom návrhu MCK.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Systém vedenia uvedený v ods. 1 písm. 
a) sa považuje za vyhovujúci, ak žiadateľ 
preukáže vysokú mieru kontroly svojich 
činností a pohybu tovaru.

Or. en

Odôvodnenie

Základné podmienky na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú podstatné.
Preto spravodajkyňa považuje ich spresnenie v základnom akte za kľúčové. Ďalšie 
podrobnosti vy však mohli byť predmetom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného 
znenia), aby sa zachovala určitá pružnosť a zjednodušil sa legislatívny akt. Nové odseky 
navrhované spravodajkyňou (pozri PDN 10, 11, 12, 13) sa zatiaľ nachádzajú len v 
konsolidovanom návrhu MCK.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. Spôsobilosť plniť svoje záväzky 
uvedená v bode 1 písm. c) sa považuje sa 
vyhovujúcu, ak žiadateľ preukáže, že jeho 
finančná situáciu je dostatočne 
uspokojivá na to, aby mohol plniť svoje 
záväzky, s ohľadom na vlastnosti 
príslušnej činnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Základné podmienky na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú podstatné.
Preto spravodajkyňa považuje ich spresnenie v základnom akte za kľúčové. Ďalšie 
podrobnosti vy však mohli byť predmetom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného 
znenia), aby sa zachovala určitá pružnosť a zjednodušil sa legislatívny akt. Nové odseky 
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navrhované spravodajkyňou (pozri PDN 10, 11, 12, 13) sa zatiaľ nachádzajú len v 
konsolidovanom návrhu MCK.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1d. Normy bezpečnosti a ochrany uvedené 
v ods. 1 písm. e) sa považujú za 
primerané, ak osoba, ktorá predkladá 
žiadosť preukáže, že prijala náležité 
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany medzinárodného dodávateľského 
reťazca, a to aj pokiaľ ide o fyzickú 
integritu a bezpečnosť zamestnancov a 
obchodných partnerov.

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá na udelenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu majú zásadný význam.
Preto spravodajkyňa považuje za veľmi dôležité, aby bola spresnená v základnom akte. Ďalšie 
podrobnosti bude ale možné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov (článok 23 
prepracovaného znenia), aby sa zachovala istá miera flexibility a aby sa legislatívny akt 
zjednodušil. Nové odseky, ktoré spravodajkyňa navrhuje (pozri PDN 10, 11, 12 a 13), sú 
zatiaľ obsiahnuté iba v návrhu konsolidovaného modernizovaného colného kódexu (MCK).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí:

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 243, 
v ktorých doplní:

(a) predpisy týkajúce sa  udelenia statusu 
schváleného hospodárskeho subjektu 
uvedeného v článku 21 ;

(a) predpisy týkajúce sa  udelenia statusu 
schváleného hospodárskeho subjektu 
uvedeného v článku 21 ;

(b) prípady, keď sa upúšťa od požiadavky, 
aby bol deklarant usadený na colnom 

(b) prípady, v ktorých je potrebné vykonať 
preskúmanie štatútu schváleného 
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území Únie v súlade s článkom 21 ods. 1; hospodárskeho subjektu;
(c) zjednodušenia  uvedené v článku 21 
ods. 2 písm. b).

(c) možnosť udeliť schváleným 
hospodárskym subjektom povolenie 
využívať zjednodušenia;
(d) určenie colného orgánu, ktorý je 
príslušný na udelenie takéhoto statusu a 
povolení;
(e) typ a rozsah zjednodušení, ktoré môžu 
byť priznané schváleným hospodárskym 
subjektom v súvislosti s colnými 
kontrolami týkajúcimi sa bezpečnosti a 
ochrany;
(f) konzultácie s inými colnými orgánmi a 
poskytnutie informácií týmto orgánom;
(g) podmienky, za ktorých možno štatút 
schváleného hospodárskeho subjektu 
pozastaviť alebo zrušiť;
(h) podmienky, za ktorých možno u 
konkrétnych kategórií schválených 
hospodárskych subjektov upustiť od 
povinnosti byť usadený na colnom území 
Únie.
2. Tieto dodatočné podmienky uvedené v 
odseku 1 zohľadňujú tieto ustanovenia 
tohto nariadenia:
(a) zjednodušenia  uvedené v článku 21 
ods. 2 písm. b).

(b) opatrenia ustanovené v článku 39 ods. 
3;
(c) podnikania v oblastiach, ktoré 
podliehajú colným predpisom;
(d) praktické normy pre odbornosť alebo 
odbornú kvalifikáciu, ktoré priamo 
súvisia s vykonávanou činnosťou;
(e) skutočnosť, že hospodársky subjekt je 
držiteľom medzinárodne uznávaného 
osvedčenia vydaného na základe 
príslušných medzinárodných dohovorov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť cieľ, obsah a rozsah delegovanému aktu. Spravodajkyňa opäť navrhuje 
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(po niekoľkých nevyhnutných úpravách) spresnenie uvedené v článku 15 modernizovaného 
colného kódexu.  Poznámka: PDN súvisí s PDN č. 9, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 
21 ods. 2 písm. b), a s PDN č. 17 k článku 39 ods. 3.

Spravodajkyňa odporúča vypustenie akéhokoľvek odkazu na zrušenie povinnosti 
hospodárskeho subjektu byť usadený na colnom území Únie. PDN súvisí s PDN č. 8 týkajúcim 
sa článku 21 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia môže prijímať iné rozhodnutia, 
než sú rozhodnutia uvedené v článku 32 
ods. 8, ktorými od členských štátov žiada, 
aby prijali, pozastavili, vyhlásili za 
neplatné, zmenili alebo zrušili rozhodnutie 
uvedené v článku 24, s cieľom zaistiť 
jednotné uplatňovanie colných predpisov.

9. Komisia môže prijímať iné rozhodnutia, 
než sú rozhodnutia uvedené v článku 32 
ods. 8, ktorými od jedného alebo 
viacerých členských štátov žiada, aby 
prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, 
zmenili alebo zrušili rozhodnutie uvedené 
v článku 24, s cieľom zaistiť jednotné 
uplatňovanie colných predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty majú všeobecnú platnosť. Článok 24 ods. 9 a článok 32 ods. 8 
prepracovaného znenia však uvádzajú len členské štáty a nie jeden alebo viac členských 
štátov. Preto ak bude rozhodnuté zachovať postup vykonávacích aktov v článkoch 26 a 34, 
musí sa prostredníctvom PDN znenie spresniť. PDN súvisí s postupom uvedeným v článku 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Komisia môže prijať rozhodnutia, 
v ktorých členské štáty žiada o zrušenie 
rozhodnutí ZINZ alebo ZIPT, aby sa 
zaistilo jednotné nomenklatúrne zatriedenie 
tovaru alebo určenie jeho pôvodu.

8. Komisia môže prijať rozhodnutia, 
v ktorých jeden alebo viaceré členské štáty 
žiada o zrušenie rozhodnutí ZINZ alebo 
ZIPT, aby sa zaistilo jednotné 
nomenklatúrne zatriedenie tovaru alebo 
určenie jeho pôvodu.
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Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty majú všeobecnú platnosť. Článok 24 ods. 9 a článok 32 ods. 8 
prepracovaného znenia však uvádzajú len členské štáty a nie jeden alebo viac členských 
štátov. Preto ak bude rozhodnuté zachovať postup vykonávacích aktov v článkoch 26 a 34, 
musí sa prostredníctvom PDN znenie spresniť. PDN súvisí s postupom uvedeným v článku 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné kontroly sa vykonávajú v rámci
spoločného rámca riadenia rizík 
založeného na výmene informácií o 
rizikách a analýze rizík medzi colnými 
správami, ktorým sa ustanovujú spoločné 
kritériá a normy   rizika, kontrolné 
opatrenia a prednostné oblasti kontroly.

3. Colné kontroly sa vykonávajú v rámci
spoločného rámca riadenia rizík 
založeného na výmene informácií o 
rizikách a analýze rizík medzi colnými 
správami, ktorým sa ustanovujú spoločné 
kritériá a normy   rizika, kontrolné 
opatrenia a prednostné oblasti kontroly.

Všeobecne platí, že na to aby mohli 
schválené hospodárske subjekty plne 
využívať zjednodušené fyzické kontroly a 
kontroly dokumentov týkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany podľa článku 21 
ods. 2 písm. a) je potrebné začleniť do 
systémov riadenia colných rizík nižšiu 
úroveň rizík.

Or. en

Odôvodnenie

V nových usmerneniach EÚ o schválených hospodárskych subjektoch sa spresňuje, že 
výhodou tohto štatútu sú zjednodušené kontroly v mieste dovozu a vývozu a môžu byť 
zohľadnené aj v prípade kontroly po colnom konaní. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto 
základná zásada musí byť jasne uvedená v základnom akte a nie iba v usmerneniach, a že je 
teda nutné, aby bola začlenená v článkoch 21 a 39 prepracovaného znenia.  PDN súvisí s 
PRN č. 9, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 21 ods. 2 písm. b), a s PDN č. 14 k článku 
23.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia s cieľom 
zaistiť jednotné uplatňovanie colných 
kontrol vrátane výmeny informácií o riziku 
a jeho analýz, spoločných kritérií a noriem 
rizika, kontrolných opatrení a prioritných 
oblastí kontroly.

1. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia s cieľom 
zaistiť jednotné uplatňovanie colných 
kontrol vrátane výmeny informácií o riziku 
a jeho analýz, spoločných kritérií a noriem 
rizika, kontrolných opatrení a prioritných 
oblastí kontroly. Týmito opatreniami nie 
sú dotknuté všeobecné ustanovenia 
uvedené v článku 39 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

PDN súvisí s PDN spravodajkyne k článku 21 ods. 2 písm. a) a k článku 39 ods. 3.  V zásade 
platí, že na to aby mohli schválené hospodárske subjekty plne využívať zjednodušené fyzické 
kontroly a kontroly dokumentov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany podľa článku 21 ods. 2 
písm. a) je potrebné začleniť do systémov riadenia colných rizík nižšiu úroveň rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje 
viac ako jedna krajina alebo územie, sa 
považuje za tovar s pôvodom v krajine 
alebo na území, kde sa vykonala jeho 
posledná podstatná zmena.

2. Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje 
viac ako jedna krajina alebo územie, sa 
považuje za tovar s pôvodom v krajine 
alebo na území, kde sa vykonala jeho 
posledná podstatná zmena.

Posledná podstatná zmena tovaru sa 
stanovuje na základe kritéria zmeny 
nomenklatúrneho zatriedenia, alebo, ak 
nie je možné podľa tohto kritéria stanoviť 
podstatnú zmenu tovaru, na základe 
percentuálneho podielu ad valorem alebo 
na základe výrobného alebo 
spracovateľského postupu.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je začleniť do základného aktu najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii 
orientáciu jej aktov (delegovaných aktov). Spravodajkyňa sa domnieva, že kritérium 
uplatňovania pravidla pôvodu je zásadným prvkom, ktorý má byť uvedený v základnom akte.
Návrh preberá znenie dohody WTO o pravidlách pôvodu (článok 9 ods. 2 písm. c) bod iii) 
prvá odrážka.  PDN súvisí s PDN 21, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 55.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak bol dôkaz o pôvode tovaru 
poskytnutý podľa colných predpisov alebo 
iných právnych predpisov Únie
upravujúcich osobitné oblasti, môžu colné 
orgány v prípade odôvodnenej pochybnosti 
požadovať dodatočný dôkaz potrebný na 
zabezpečenie toho, že uvádzaný pôvod 
tovaru je v súlade s pravidlami 
ustanovenými príslušnými právnymi 
predpismi Únie  .

2. Ak bol dôkaz o pôvode tovaru 
poskytnutý podľa colných predpisov alebo 
iných právnych predpisov Únie
upravujúcich osobitné oblasti, môžu colné 
orgány v prípade odôvodnenej pochybnosti 
požadovať dodatočný dôkaz potrebný na 
zabezpečenie toho, že uvádzaný pôvod 
tovaru je v súlade s pravidlami 
ustanovenými príslušnými právnymi 
predpismi Únie  .

Dôkaz, ktorý je potrebné v Únii predložiť 
spolu s osvedčením pôvodu vydaným v 
tretej krajine, musí spĺňať tieto 
podmienky:
a) osvedčenie musí byť vydané 
spoľahlivým orgánom alebo subjektom, 
ktorý je v krajine vydania na to poverený;
b) musí obsahovať všetky potrebné 
informácie na identifikáciu tovaru, na 
ktorý sa vzťahuje;
c) musí jasne potvrdzovať, že tovar, na
ktorý sa vzťahuje, pochádza z uvedenej 
krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je začleniť do základného aktu najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii 
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orientáciu jej aktov (delegovaných aktov). Spravodajkyňa sa domnieva, že kritérium 
uplatňovania pravidla pôvodu je zásadným prvkom, ktorý má byť uvedený v základnom akte.
Návrh preberá znenie dohody WTO.  PDN súvisí s PDN 21, ktorý spravodajkyňa predložila k 
článku 55.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí:

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
doplní:

Or. en

Odôvodnenie

PDN súvisí s PDN č. 19, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 53 ods. 2, a s PDN č. 20 k 
článku 54 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, že sa na tovar vzťahujú iné 
preferenčné opatrenia prijaté jednostranne 
Úniou  vzhľadom na určité krajiny alebo 
územia mimo colného územia Únie  alebo 
skupiny takýchto krajín alebo území, ako 
sú uvedené v odseku 5, prijíma Komisia 
opatrenia ustanovujúce pravidlá o 
preferenčnom pôvode tovaru.

3. V prípade, že sa na tovar vzťahujú iné 
preferenčné opatrenia prijaté jednostranne 
Úniou  vzhľadom na určité krajiny alebo 
územia mimo colného územia Únie  alebo 
skupiny takýchto krajín alebo území, ako 
sú uvedené v odseku 5, prijíma Komisia 
opatrenia ustanovujúce pravidlá o 
preferenčnom pôvode tovaru. Ustanovenia, 
ktoré stanovujú preferenčný pôvod tovaru, 
vychádzajú z kritéria celej výroby alebo 
dostatočného spracovania.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je začleniť do základného aktu najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii 
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orientáciu jej aktov (delegovaných aktov) Spravodajkyňa sa domnieva, že kritérium 
uplatňujúce pravidlo preferenčného pôvodu je dôležitým prvkom, ktorý má byť uvedený v 
základnom akte. Návrh preberá znenie článku 72 a článku 98 ods. 1 nariadenia ES 2454/93.
PDN súvisí s PDN č. 23 spravodajkyne, ktorý sa týka článku 57 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí:

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
doplní:

Or. en

Odôvodnenie

PDN súvisí s PDN č. 22 spravodajkyne, ktorý sa týka článku 56 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 115a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 115a
Podanie a zodpovedná osoba
Predbežné vyhlásenie sa podáva 
prostredníctvom elektronického 
spracovania dát systémom zdieľaných 
registrov, ktorý odporúča Svetová colná 
organizácia (rámec SAFE). Tento systém 
vychádza zo zásady, že informáciu treba 
získať od toho, kto ju má k dispozícii a má 
právo ju poskytnúť.

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je podmienkou dovozu do EÚ.
V dôsledku toho ide o zásadný aspekt, ktorý treba regulovať v základnom akte a nie iba 
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jednoduchým spôsobom prostredníctvom delegovaných aktov. Systém zdieľaných registrov, 
ktorý odporúčajú štandardy Svetovej colnej organizácie, je najlepším riešením na získanie 
kvalitných informácií umožňujúcich posúdiť riziká. Úspešne sa používa v mnohých regiónoch 
vo svete. Tento systém vychádza zo zásady, že informáciu treba získať od toho, kto ju má k 
dispozícii a má právo ju poskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 1 – úvodná časť a písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí:

V prípade zmeny právneho rámca 
Svetovej colnej organizácie je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 243, v ktorých zmení
pravidlá týkajúce sa postupu podávania 
predbežného colného vyhlásenia o vstupe 
uvedeného v článku 115a.

(a) pravidlá týkajúce sa postupu podávania 
predbežného colného vyhlásenia o vstupe;

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je podmienkou dovozu do EÚ. 
V dôsledku toho ide o zásadný aspekt, ktorý treba regulovať v základnom akte a nie iba 
jednoduchým spôsobom prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 118 – nová úvodná časť a písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 243, 
v ktorých vymedzí:
(a) iné prípady než uvedené v článku 114 
ods. 2, v ktorých môže byť povinnosť 
podať predbežné colné vyhlásenia 
zrušená alebo upravená a podmienky 
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takéhoto zrušenia alebo úpravy;

Or. en

Odôvodnenie

Nemôžeme očakávať, že formulácia "pravidlá týkajúce sa postupu podávania predbežného 
colného vyhlásenia o vstupe" v bode a) článku zahŕňa právomoc stanoviť zrušenie alebo 
úpravu požiadavky na podanie takéhoto vyhlásenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 126a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 126a
Tovar, ktorý sa považuje za prepustený do 

dočasného uskladnenia
1. Okrem prípadov, keď je tovar okamžite 
prepustený do colného režimu, na ktorý 
bolo prijaté colné vyhlásenie, alebo bol 
prepustený do slobodného pásma, tovar, 
ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a bol 
predložený colným orgánom, sa považuje 
za prepustený do colného režimu 
dočasného uskladnenia v súlade s 
článkom 203.
2. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť 
ustanovená v článku 114 ods. 3 a výnimky 
alebo upustenia stanovené opatreniami 
prijatými podľa článku 114 ods. 2, ak sa 
zistí, že colným orgánom sa predložil 
tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a 
na ktorý nebolo podané predbežné colné 
vyhlásenie o vstupe, držiteľ tovaru podá 
takéto colné vyhlásenie bezodkladne.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zachovať pôvodný článok 98 nariadenia 450/2008. Tento článok bol 
v prepracovanom znení vypustený napriek tomu, že tovar sa vždy prepúšťa do dočasného 
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uskladnenia po predložení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colný úrad, na ktorom bolo podané 
colné vyhlásenie, vykoná všetky formality 
potrebné na overenie vyhlásenia a  vybratie 
sumy dovozného alebo vývozného cla, 
ktorá zodpovedá colnému dlhu.

2. Colný úrad, na ktorom bolo podané 
colné vyhlásenie, vykoná všetky formality 
potrebné na overenie vyhlásenia a  vybratie 
sumy dovozného alebo vývozného cla, 
ktorá zodpovedá prípadnému colnému 
dlhu, ako aj na prepustenie tovaru.

Or. en

Odôvodnenie

Ako v prípade centralizovaného colného konania spravodajkyňa navrhuje PDN, ktorý preberá 
článok 106 modernizovaného colného kódexu: colný úrad zabezpečuje prepustenie tovaru, 
pričom úrad, kde sa tovar predkladá, vykonáva iba kontroly bezpečnosti a bezpečnostnej 
ochrany. To má vplyv na článok 138 ods. 2 a 3. PDN je teda spojený s PDN 29 
spravodajkyne, ktorý sa týka článku 138 ods. 3 prepracovaného znenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colný úrad, na ktorom bol tovar 
predložený, bez toho, aby boli dotknuté 
jeho vlastné kontroly , vykoná kontrolu, 
ktorú odôvodnene požaduje colný úrad, na 
ktorom bolo colné vyhlásenie podané .

3. Colný úrad, na ktorom bol tovar 
predložený, bez toho, aby boli dotknuté 
jeho vlastné kontroly na bezpečnostné a 
ochranné účely, vykoná kontrolu, ktorú 
odôvodnene požaduje colný úrad, na 
ktorom bolo colné vyhlásenie podané, a 
povolí prepustiť tovar, pričom zohľadní 
informácie od tohto úradu.

Or. en

Odôvodnenie

Ako v prípade centralizovaného colného konania spravodajkyňa navrhuje PDN, ktorý preberá 
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článok 106 modernizovaného colného kódexu: Colný úrad zabezpečuje prepustenie tovaru, 
pričom úrad, kde sa tovar predkladá, vykonáva iba kontroly bezpečnosti a bezpečnostnej 
ochrany. To má vplyv na článok 138 ods. 2 a 3. PDN je spojený s PDN 28 spravodajkyne, 
ktorý sa týka článku 138 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené colné úrady si vymieňajú 
informácie potrebné na prepustenie 
tovaru. Colný úrad, ktorému je tovar 
predložený, povoľuje prepustenie tovaru.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ako v prípade centralizovaného colného konania spravodajkyňa navrhuje PDN, ktorý preberá 
článok 106 modernizovaného colného kódexu: Colný úrad zabezpečuje prepustenie tovaru, 
pričom úrad, kde sa tovar predkladá, vykonáva iba kontroly bezpečnosti a bezpečnostnej 
ochrany. To má vplyv na článok 138 ods. 2 a 3. PDN je teda spojený s PDN 29 
spravodajkyne, ktorý sa týka článku 138 ods. 2 prepracovaného znenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 148 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Colné vyhlásenia  , ktoré spĺňajú 
podmienky ustanovené v tejto kapitole, 
prijmú colné orgány bezodkladne za 
predpokladu, že tovar, na ktorý sa 
vzťahujú, sa predložil colným orgánom .

1. Vyhlásenia, ktoré spĺňajú podmienky 
ustanovené v tejto kapitole, prijmú colné 
orgány bezodkladne za predpokladu, že 
tovar, na ktorý sa vzťahujú, sa predložil 
colným orgánom alebo im bol náležitým 
spôsobom oznámený vopred a potom 
sprístupnený na colnú kontrolu.

Or. en

Odôvodnenie

V PDN sa stanovuje možnosť oznámenia colných rozhodnutí týkajúcich sa colného 
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odbavenia/overenia vyhlásenia pred príchodom za predpokladu, že tovar bol sprístupnený na 
colnú kontrolu náležitým spôsobom. Je potrebné poznamenať, že je to cieľ článku 112 ods. 1 
modernizovaného colného kódexu, zatiaľ čo prepracované znenie podriaďuje schválenie 
predloženiu tovaru, t.j. príchod a sprístupnenie na účel kontroly. Tým sa vylučuje možnosť 
jednoduchého a výhodného uľahčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 181 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schválený hospodársky subjekt pre 
zjednodušené colné postupy sa považuje za 
spĺňajúci podmienku ustanovenú 
v písmene b), pokiaľ bola činnosť týkajúca 
sa dotknutého osobitného colného režimu 
zohľadnená pri udeľovaní uvedeného 
schválenia.

Za predpokladu, že nedošlo k žiadnej 
následnej úprave údajov, ktoré sa už 
predložili v rámci postupu schválených 
hospodárskych subjektov, schválený 
hospodársky subjekt pre zjednodušené 
colné postupy sa považuje za spĺňajúci 
podmienku ustanovenú v prvom 
pododseku písm. b).

Or. en

Odôvodnenie

Štatút schváleného hospodárskeho subjektu by mal hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú 
podmienky, umožniť získať maximálne výhody zo zjednodušenia: ak sú kritériá splnené, 
nemali by sa opätovne skúmať kritériá v oblasti uplatnenia zjednodušenia, ktoré sa týkajú 
vykonávania operácií. V prepracovanom znení sa stanovuje prepojenie medzi kritériami 
povolenia uplatňovať osobitný postup a štatútom schváleného hospodárskeho subjektu. Tento 
štatút tým stráca na hodnote a spôsobuje zvýšené náklady, najmä pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 203 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S výnimkou prípadov, keď  tovar, ktorý 
nie je tovarom Únie  , je prepustený do 
iného colného režimu, v okamihu jeho 
predloženia colným orgánom sa považuje 
za prepustený  do colného režimu dočasné 
uskladnenie, v týchto prípadoch  :

1. Ak nebol uvedený inak pre colné 
konanie, tento tovar, ktorý nie je tovarom 
Únie, je považovaný za prepustený do 
režimu dočasného uskladnenia držiteľom 
tovaru v okamihu jeho predloženia 
colným orgánom:

ak je  tovar vstupujúci  na colné územie (a) tovar vstupujúci na colné územie 
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Únie  predložený colnému úradu ihneď 
po príchode v súlade s článkom 124  ;

Spoločenstva inak, než priamo do 
slobodného pásma;

(b) ak je tovar predložený colnému úradu 
určenia na colnom území Únie v súlade 
s pravidlami upravujúcimi colný režim 
tranzit;

(b) tovar, ktorý vstúpil do inej časti 
colného územia Spoločenstva, 
prichádzajúci zo slobodného pásma;

(c) ak sa  tovar prepraví zo slobodného 
pásma na inú časť colného územia Únie  ;

(c) tovar, pre ktorý sa ukončil colný režim 
vonkajšieho tranzitu.

Colné vyhlásenie sa považuje za podané a 
prijaté colnými orgánmi v okamihu 
predloženia tovaru colným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodný článok 151 ods. 1 modernizovaného colného kódexu.  Cieľom PDN je vymedziť akt 
vyhlásenia a jeho schválenie. Tovar sa dostáva do colného režimu na základe aktu vyhlásenia, 
ktorý je uvedený v hlave IV, kapitola II oddiel 3  (čl. 126a).   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 203 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné vyhlásenie pre colný režim 
dočasného uskladnenia podá držiteľ 
tovaru najneskôr v čase predloženia 
tovaru colnému úradu v súlade s odsekom 
1.

2. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe 
alebo dokument colného režimu tranzit, 
ktorý ho nahrádza, predstavuje vyhlásenie 
pre režim dočasného uskladnenia.

Uvedené vyhlásenie môžu colné orgány 
opraviť alebo môžu ukončiť jeho 
platnosť a môžu ho overiť.

Článok 149 sa uplatňuje na tieto 
vyhlásenia po predložení tovaru.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka podať ďalšie vyhlásenie pre režim dočasného uskladnenia nie je odôvodnená. 
Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo dokument colného režimu tranzit, ktorý ho 
nahrádza, spĺňa požiadavku pre režim dočasného uskladnenia. Ďalšie primerane požadované 
údaje pre režim uskladnenia pod colným dohľadom môžu a musia podliehať oznámeniu 
v súlade s predložením tovaru. Zmena vyhlásenia sa riadi ustanoveniami týkajúcimi sa 
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colného vyhlásenia, keďže predbežné colné vyhlásenie už neplatí ako vyhlásenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 233 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Na požiadanie môžu colné orgány 
osobe povoliť použitie zjednodušení, 
pokiaľ ide o zaradenie tovaru do 
vývozného postupu a o ukončenie tohto 
postupu.

Or. en

Odôvodnenie

Použitie jednotných vývozných ustanovení na celom území EÚ je nevyhnutné na zabezpečenie 
riadneho fungovania obchodu v EÚ. Na ustanovenia, ktoré upravujú vývozné postup alebo 
jeho zjednodušenie, nemožno uplatniť právomoci stanovené v článkoch 232 a 234 návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 234

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí prípady, keď sa v súlade s 
článkom 233 ods. 3 uplatňujú vývozné 
formality.

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 243, v ktorých 
vymedzí:

a) ustanovenia pre vývozné postupy;
b) prípady, keď sa v súlade s článkom 233 
ods. 3 uplatňujú vývozné formality;

c) pravidlá na udelenie povolenia podľa 
článku 233 ods. 4.

Or. en
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Odôvodnenie

Použitie jednotných vývozných ustanovení na celom území EÚ je nevyhnutné na zabezpečenie 
riadneho fungovania obchodu v EÚ. Na ustanovenia, ktoré upravujú vývozné postup alebo 
jeho zjednodušenie, nemožno uplatniť právomoci stanovené v článkoch 232 a 234 návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 243 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

(1) Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku, so zreteľom 
na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a 
najmä na jej článok 290.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 244 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisii pomáha Výbor pre colný 
kódex . Uvedený výbor je výborom v 
zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(1) Komisii pomáha Výbor pre colný 
kódex . Uvedený výbor je výborom v 
zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011, so 
zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 
291.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje v rámci prepracovania colného kódexu Únie prispôsobiť niektoré 
ustanovenia nariadenia (ES) č. 450/2008 vývoju colných a ostatných príslušných právnych 
predpisov, uviesť ich do súladu s procesnými požiadavkami vyplývajúcimi z Lisabonskej 
zmluvy a odložiť dátum začatia jeho uplatňovania.

Väčšina ustanovení nariadenia č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva 
(alebo modernizovaný colný kódex), sa zmenila buď v dôsledku zosúladenia s Lisabonskou 
zmluvou alebo z dôvodu nutných úprav následkom ďalšieho vývoja príslušných právnych 
predpisov Únie.

Colná únia má zásadný význam pre riadny chod jednotného trhu, ktorý môže správne 
fungovať len vtedy, ak budú nariadenia a spoločné a moderné colné systémy vykonávané 
spoločne a jednotne.

S cieľom vytvoriť základ pre dynamický rámec podporujúci konkurencieschopnosť a rast 
a zároveň zaručiť rovnakú primeranú a jednotnú úroveň kontroly tovarov predložila 
spravodajkyňa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podporujú moderné a jednoduché 
colné predpisy založené na inovatívnych systémoch a umožňujúce zjednotiť spôsoby kontrol, 
aby hospodársky subjekt nemusel predkladať informácie viac ako jedenkrát.

Spravodajkyňa zohľadnila medziinštitucionálnu dohodu týkajúcu sa techniky prepracovania 
právnych aktov, a preto predložila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy iba k textu 
vyznačenému sivou farbou. Okrem toho si pani Le Gripová vo chvíli, keď budú predložené 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k jej návrhu správy, vyhradzuje právo predložiť nové 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k ustanoveniam, ktoré ostávajú v návrhu Komisie 
nezmenené (text bielou farbou), ak sa dosiahne dohoda medzi politickými skupinami. V tom 
prípade spravodajkyňa bezodkladne informuje Komisiu a Radu o svojom zámere predložiť 
tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako sa to vyžaduje v uvedenej medziinštitucionálnej 
dohode.

Využívanie elektronických systémov vo všetkých členských štátoch

V rámci prepracovávania colného kódexu Komisia navrhla zaviesť výnimku pre jeden alebo 
viacero členských štátov s cieľom oslobodiť ich od bezpodmienečnej a povinnej výmeny 
informácií medzi colnými správami a hospodárskymi subjektmi, ktorá je stanovená 
v modernizovanom colnom kódexe. Takáto politika by viedla k uplatňovaniu dvojitého 
prístupu k colným predpisom v rámci Únie a mohla by zväčšiť rozdiely medzi členskými 
štátmi, ktoré sa rozhodli uskutočňovať investície a členskými štátmi, ktoré odmietajú 
investovať. Pokiaľ ide o hospodárske subjekty, vyžadovala by táto situácia opakovanie 
platných postupov buď v tlačenej alebo elektronickej podobe, čo by mohlo podnikom 
v Európe spôsobiť značné dodatočné náklady. Spravodajkyňa sa domnieva, že je nevyhnutné, 
aby sa colný kódex Únie jednotne vykonával a uplatňoval vo všetkých 27 členských štátoch 
a aby v modernizovanom colnom kódexe zostala zachovaná základná myšlienka 
celoeurópskeho elektronického colníctva. Výnimky môžu byť udelené mimoriadne na 
obmedzenú dobu a kritériá ich udeľovania by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných 
aktov.
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Zhodnotenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu v prepracovanom 
modernizovanom Colnom kódexe

Spravodajkyňa sa domnieva, že schválené hospodárske subjekty, ktoré dodržiavajú pravidlá 
a sú dôveryhodné, by mali mať možnosť maximálne využívať rozšírené používanie 
zjednodušených postupov. Ak sa dodržia kritériá vzťahujúce sa na schválené hospodárske 
subjekty, nie je potrebné znova preskúmať kritériá týkajúce sa využívania zjednodušených 
postupov pri vykonávaní operácií.
Väzba medzi statusom hospodárskeho subjektu a zmiernením colných kontrol by mala byť 

v prepracovanom colnom kódexe Únie lepšie zhodnotená. V súčasnosti sa táto otázka rieši na 
úrovni usmernení Únie týkajúcich sa schválených hospodárskych subjektov. Hlavné kritériá 
pre udelenie štatútu predstavujú tiež základné aspekty, ktoré je potrebné riešiť 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Pokusy o ďalšie zjednodušenie prostredníctvom metód elektronického spracovania 
údajov

Testovanie ďalších zjednodušení pri uplatňovaní colných predpisov za pomoci metód 
elektronického spracovania údajov môže len prispieť k rozvoju dynamického prostredia 
konkurencieschopnosti a rastu. V nariadení by sa však mal presne stanoviť rozsah a trvanie 
tohto testovania. Po uplynutí tejto skúšobnej doby bude možné vyhodnotiť tieto 
zjednodušenia a ak sa ukáže, že sú odôvodnené a výhodné pre členské štáty, začleniť ich do 
legislatívneho textu prostredníctvom delegovaných aktov.

Pravidlá pre určenie pôvodu a preferenčného pôvodu tovaru

Cieľom navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je začleniť do základného aktu 
najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii určiť zameranie svojich delegovaných aktov.
Spravodajkyňa sa najmä domnieva, že kritérium, ktorým sa riadi vykonávanie pôvodných 
predpisov, a kritérium, ktorým sa riadi uplatňovanie preferenčného pôvodu tovaru, tvoria 
základné prvky, ktoré by mali byť v základnom akte výslovne uvedené. Návrhy sú prevzaté 
z dohody WTO o pravidlách pôvodu a z článku 72 a článku 98 ods. 1 nariadenia (EHS) 
č 2454/93.

Centralizované colné konanie stanovené v modernizovanom Colnom kódexe

Čo sa týka centralizovaného colného konania, spravodajkyňa predkladá pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh vypracovaný na základe článku 106 modernizovaného kódexu, podľa 
ktorého colný úrad zabezpečuje povolenie na prepustenie tovaru, zatiaľ čo úrad, ktorému sa 
tovar predkladá, zabezpečuje iba kontroly bezpečnosti. Táto skutočnosť má dosah na článok 
138 odsek 2 a 3 prepracovaného colného kódexu Únie.

Samostatné colné vyhlásenie, ktoré nie je potrebné pre dočasné uskladnenie

Spravodajkyňa zastáva názor, že požiadavka na predloženie dodatočného vyhlásenia 
v prípade dočasného skladovania nie je opodstatnená. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe 
alebo tranzitný doklad, ktorý toto vyhlásenie nahrádza, samé o sebe spĺňajú požiadavky 
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týkajúce sa vyhlásenia potrebného pre dočasné uskladnenie. Dodatočné informácie 
požadované z rozumných dôvodov v prípade uskladnenia, ktoré podlieha colnému dohľadu, 
môžu byť požadované v oznámení, ktoré sa vzťahuje na predloženie tovaru. Návrh 
prepracovaného colného kódexu Únie je zameraný na požiadavku dodatočného 
a samostatného vyhlásenia pre dočasné uskladnenie. Takáto požiadavka by mala značný 
dosah na obchodné toky, pretože hospodárske subjekty sú spravidla zároveň dopravcami aj 
držiteľmi tovaru, ale v každom prípade predkladajú žiadosť o prepustenie, aby sa začal nový 
postup niekoľko hodín po predložení tovaru, určite však v lehote jedného pracovného dňa. Na 
základe existujúcich ustanovení by sa od hospodárskych subjektov vyžadovalo, aby dvakrát 
poskytovali identické základné informácie.

Pravidlá týkajúce sa uskladnenia a zodpovedná osoba

Predloženie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je predpokladom pre dovoz tovaru do 
Únie. V dôsledku toho ide o zásadný aspekt, ktorý treba regulovať v základnom akte a nie iba 
jednoduchým spôsobom prostredníctvom delegovaných aktov. Systém zdieľaných registrov, 
ktorý odporúčajú štandardy Svetovej colnej organizácie, je najlepším riešením na získanie 
kvalitných informácií umožňujúcich posúdiť riziká. Úspešne sa používa v mnohých regiónoch 
vo svete.  Tento systém vychádza zo zásady, že informáciu treba získať od osoby, ktorá ju má 
k dispozícii a má právo ju poskytnúť.

Oznámenie pred príchodom

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu spravodajkyne sa stanovuje možnosť oznámenia 
colných rozhodnutí týkajúcich sa colného odbavenia/overenia vyhlásenia pred príchodom za 
predpokladu, že tovar bol sprístupnený na colnú kontrolu náležitým spôsobom. Je potrebné 
uviesť, že táto možnosť bola cieľom článku 112 ods. 1 modernizovaného colného kódexu, 
zatiaľ čo návrh prepracovaného colného kódexu Únie úplne podmieňuje schválenie 
predložením tovaru, t.j. príchodom a sprístupnením na účel kontroly. Tým sa vylučuje 
možnosť jednoduchého a výhodného uľahčenia.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Réf.: D(2012)36293

pán Malcolm Harbour
predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
ASP 13E130
Brusel

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Únie (prepracované znenie)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého predsedom mám česť byť, preskúmal vyššie uvedený návrh 
podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 
výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom 
výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré 
obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje 
predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, 
bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním 
podľa článku 54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, prepracovaný návrh stiahnuť.“

Na základe stanoviska právneho útvaru, ktorého zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí 
konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade 
s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci 
domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako 
také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých 
právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na čistú 
kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré 
sú jeho predmetom.
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Výbor pre právne veci napokon po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 10. júla 2012 
schválil 23 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal)1 odporúčanie, aby Váš výbor ako 
gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

                                               
1 Prezenčná listina: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Françoise Castex 
(vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), 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 et Eva Lichtenberger.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 22. augusta 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Únie (prepracované znenie).
COM(20012)0064 du 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná 
pracovná skupina zložená z príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie preskúmala na schôdzach, ktoré sa konali 29. marca, 3. apríla a 24. mája 2012, 
okrem iného vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Preskúmanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 450/2008 z 23. apríla 2008 , ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), na týchto schôdzach1

vyústilo do spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny o týchto veciach:

1) Aby bola dôvodová správa v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými 
v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré 
ustanovenia skoršieho právneho aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 
písm. a) bode iii) tejto dohody.

2) V článku 6 ods. 2 písm. b) slovo „možnosť“ nachádzajúce sa na začiatku by malo byť 
vyznačené použitím znaku pre „podstatné zmeny vypustením“, t. j. dvojitým prečiarknutím 
a šedým tieňovaním.

3) Nasledujúce časti prepracovaného znenia, ktoré už boli vyznačené dvojitým prečiarknutím, 
mali byť tiež označené šedým tieňovaním, ktoré sa všeobecne používa na označenie 
podstatných zmien:

                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu 
a pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.
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v prvom odôvodnení preambuly číslo článku „26“;
v článku 11 ods. 2 slová „ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov“ nachádzajúce 
sa na konci;
bezprostredne po znení článku 15, celé existujúce znenie článku 10 ods. 1 písm. b), c) a d) 
a článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2008;
v článku 23 písm. b) slovo „preverenie“
v článku 128 čísla článkov „96“ a „98“;
v článku 174 ods. 4 číslo článku „131“;
v článku 222 ods. 3 slová „určia lehotu, v ktorej sa“.

4) v článku 168 ods. 1 písm. (b) by malo byť pozmenené číslovanie takto: písmeno (a) by 
malo byť nahradené bodom i), bod i) by mal byť nahradený bodom ii), bod ii) by mal byť 
nahradený bodom iii) a bod iii) by mal byť nahradený bodom iv).

V dôsledku toho poradná pracovná skupina po preskúmaní návrhu dospela 
k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny ani doplnenia okrem 
tých, ktoré sa už ako také vyznačili. Pracovná skupina taktiež v súvislosti s kodifikáciou 
nezmenených ustanovení skoršieho právneho aktu obsahujúceho vecné zmeny a doplnenia 
konštatovala, že návrh je len priamou kodifikáciou existujúceho aktu bez obsahových zmien.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedúci právnej služby vedúci právnej služby generálny riaditeľ


