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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že colnice majú zásadný význam pre medzinárodný obchod; oceňuje v tejto 
súvislosti regulačnú úlohu dohody WTO o colnom hodnotení, ktorej cieľom je 
spravodlivý, jednotný a neutrálny systém hodnotenia tovaru na colné účely a ktorou sa 
klasifikuje svojvoľné alebo fiktívne stanovovanie colných hodnôt brániace otvorenému a 
spravodlivému obchodu ako nezákonné; tiež zdôrazňuje, že dobre fungujúce clá majú 
zásadný význam pre konkurencieschopnosť Európskej únie, pretože zohrávajú jedinečnú 
úlohu v boji proti nezákonnému prílivu tovaru a falšovaným výrobkom, v ochrane práv 
duševného vlastníctva a v zaisťovaní bezpečnosti výrobkov;

2. vyzýva Komisiu, aby zachovala článok 24 Colného kódexu Spoločenstva, tak aby sa 
pôvod tovaru naďalej určoval podľa miesta, v ktorom bolo vykonané jeho posledné 
podstatné, hospodársky odôvodnené spracovanie; zároveň zdôrazňuje, že aj v budúcnosti 
musí EÚ uznávať vývozné osvedčenia o nepreferenčnom pôvode vydávané príslušnými 
orgánmi tretích krajín; zdôrazňuje, že zmeny súčasného stavu by zaťažili podniky 
administratívnymi postupmi a narušili prebiehajúce úsilie o harmonizáciu na úrovni 
WTO;

3. je presvedčený o tom, že treba prijať opatrenia na modernizáciu, ako je zjednodušovanie 
colných predpisov a interoperabilný počítačový systém colných správ, ktoré budú 
prispievať k uľahčovaniu obchodných postupov, a že by sa mali prijať čo najrýchlejšie, a 
že tiež treba rozšíriť koordináciu činností v oblasti prevencie a stíhania zo strany daňovej 
polície na európskej úrovni; pripomína, že ústne colné vyhlásenie k tovaru s hodnotou 
nižšou ako 1 000 EUR, ktoré sa používa v súčasnosti, zásadne zjednodušuje obchodné 
transakcie mnohých MSP a malo by sa zachovať; vyjadruje želanie, aby prebiehajúca 
práca na aktualizácii colného kódexu potvrdila ústrednú úlohu eliminovania colných 
vyhlásení v záujme uľahčenia obchodu;

4. víta zjednodušený systém colných kontrol, ktorý sa zaviedol v roku 2009, a uznáva jeho 
význam pre uľahčenie medzinárodného obchodu; so znepokojením konštatuje, že Dvor 
audítorov zistil, že kontroly a audity týchto zjednodušených postupov v členských štátoch 
sú nedostatočné; zdôrazňuje preto význam správneho zavedenia takéhoto systému 
kontroly a nabáda Komisiu, aby tento postup pozorne sledovala s cieľom zabrániť stratám 
v rozpočte Únie a porušeniu ustanovení obchodnej politiky;

5. konštatuje, že vo funkčnej Európskej únii 27 členských štátov je potrebné stanoviť 
spoločný súbor povinných fyzických kontrol tovaru platný pre všetky rozmanité miesta 
vstupu (prístavné, letiskové a cestné) na jednotný trh Únie; žiada aj zvýšenú spoluprácu 
a výmenu najlepších postupov v oblasti vyberania DPH pri dovoze, otváracích hodín 
colníc a odmeňovania a sankcionovania v prípade nedodržania colného kódexu Únie, 
keďže súčasné rozdiely spôsobujú narúšanie obchodných tokov;

6. zdôrazňuje, že je potrebná súdržnosť správy vonkajších hraníc Európskej únie; opätovne 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby lepšie zosúladili systémy colných kontrol na jednej 
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strane a sankcie na druhej strane; žiada zavedenie spoločných operačných platforiem pre 
členské štáty a Komisiu a trvá na tom, že treba zabezpečiť dostatočnú odbornú prípravu 
pre colníkov a hospodárske subjekty s cieľom zaručiť jednotné uplatňovanie pravidiel 
Únie a lepšiu ochranu spotrebiteľov;

7. pripomína, že je dôležité zabezpečiť rovnaký prístup k schváleným hospodárskym 
subjektom na celom colnom území Spoločenstva, pokiaľ ide o jednotnosť kontrol 
a vzájomné uznávanie;

8. vyzýva Komisiu, aby do nového colného kódexu začlenila prísnejšie požiadavky na 
poskytovanie služieb colného zastupovania Európskej únie, čo prispeje k zvýšeniu úrovne 
profesionality a zodpovednosti týchto sprostredkovateľov a stanoví jasné pravidlá, 
ktorými sa budú riadiť vzťahy medzi colnými agentmi a špeditérskymi firmami s cieľom 
zmeniť úlohu agentov tak, aby sa z nich stali asistenti malých a stredných dovozcov, ktorí 
nemôžu vykonávať programy dodržiavania colných predpisov podobné európskym 
schváleným hospodárskym subjektom;

9. víta aktiváciu dohody o spolupráci pri vzájomnom uznávaní schválených hospodárskych 
subjektov medzi Európskou úniou a Japonskom; nabáda Komisiu, aby rokovala 
o podobných dohodách s inými dôležitými partnermi, najmä USA, Kanadou, Čínou 
a Ruskom, pričom by v plnej miere rešpektovala úlohu Európskeho parlamentu, a aby 
tento bod začlenila do rokovaní o dvojstranných obchodných dohodách; zdôrazňuje, že je 
dôležité posilniť colnú spoluprácu s Ruskom a krajinami východného a stredozemského 
partnerstva s cieľom uľahčiť medzinárodný obchod a bojovať proti colným podvodom a 
falšovaniu;

10. nabáda Komisiu, aby v rámci Svetovej colnej organizácie (WCO) pripravila plány 
viacstrannej spolupráce a koordinácie, ktoré umožnia stanoviť spoločné normy a pravidlá 
schopné prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a efektívnosti colných a hraničných postupov, 
ako aj k zníženiu nákladov na základe vzájomnej výmeny noriem a osvedčených 
postupov;

11. domnieva sa, že dohoda o uľahčení obchodu v rámci kola rokovaní v Dauhe by bola 
prospešná pre členské štáty Svetovej obchodnej organizácie (WTO), najmä posilnením 
právnej istoty a znížením obchodných nákladov; nabáda preto Komisiu, aby podporila 
rýchlejšie uzavretie tejto dohody so zreteľom na ministerskú konferenciu, ktorá sa má 
konať v decembri;

12. zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť, aby oprávnené colné kontroly vykonávané tretími 
krajinami neboli za určitých okolností zneužívané na vytvorenie nových, v podstate 
necolných prekážok zameraných proti tovaru pochádzajúcemu z EÚ;
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