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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Domnívá se, že v zájmu usnadnění integračního procesu EU, zaručení konkurenceschopnosti 
poskytovatelů celních služeb a zahraničních dovozců, potírání nezákonného oběhu 
pašovaného zboží a ochrany evropských spotřebitelů je zcela zásadní revidovat celní kodex 
Unie, tak aby celní postupy byly ve všech členských státech harmonizované, jednodušší 
a jednotné, a zajistily tak volný oběh zboží.

Připomíná několik námitek, které vyjádřil již ve svém stanovisku k modernizaci celních 
orgánů schváleném v říjnu 2011 a jež v návrhu celního kodexu Unie předloženém Komisí 
nebyly vyřešeny.

Je toho názoru, že návrh Komise se neubírá správným směrem: zdá se, že ve skutečnosti 
nezabezpečuje další racionalizaci a harmonizaci celních předpisů, ale naopak to vypadá, že 
odstraňuje některá zjednodušení zavedená již modernizovaným celním kodexem, jelikož 
navrhuje celou řadu možných odchylek ze zásad a postupů, například pokud jde o systémy 
pro výměnu údajů, a tyto odchylky odporují cíli, jímž je jednotné celní prostředí.

Vyjadřuje politování nad rozhodnutím, že zahájení uplatňování nového celního kodexu Unie 
musí být odloženo na 31. prosinec 2020, jelikož se tak odkládají termíny ještě před tím, než 
v členských státech budou skutečně zavedeny nové systémy IT, jimiž mají být celní orgány 
vybaveny.

V zájmu vytvoření jednotné evropské oblasti cel navrhuje zřídit pokusně evropskou 
zásahovou jednotku, jež by vykonávala činnost celních orgánů na vnějších hranicích 
a sloužila by rovněž jako databanka údajů o nebezpečném zboží, které celní orgány zadrží. 
Žádá tedy Radu, aby podpořila tvorbu nových systémů, jež by byly schopny určit původ 
a zaručit sledovatelnost produktů.

Vyzývá Komisi, aby zachovala článek 53 znění celního kodexu Společenství, a původ zboží 
tak mohl být i nadále určován podle místa, kde došlo k jeho poslednímu významnému 
a ekonomicky odůvodněnému zpracování. Současně požaduje, aby v budoucnu byly 
uznávány vývozní certifikáty dokládající nepreferenční původ, které byly vystaveny 
příslušnými orgány třetích zemí, a zdůrazňuje, že změny v současném stavu by podniky 
zatížily administrativními postupy a oslabily by úsilí o harmonizaci, která v současné době 
vynakládá Světová obchodní organizace.

Považuje za nutné co nejdříve zavést modernizační opatření, například zjednodušit celní 
předpisy a propojit všechny celní úřady ve Společenství elektronickými systémy, a posílit na 
evropské úrovni koordinaci v oblasti prevence a sankcí spadající do pravomoci finanční
policie. Mimoto by byl potěšen, pokud by v celním kodexu Unie byl vyzdvižen význam 
zrušení celních prohlášení, k němž došlo za účelem usnadnění obchodních výměn.

Konstatuje, že v zájmu fungování Unie o 27 členských státech + 1 je třeba definovat společný 
soubor povinných fyzických kontrol zboží, které by se vztahovaly na všechna místa vstupu do 
Unie (přístavy, letiště, silniční hraniční přechody). 

Vzhledem ke stávajícím rozdílům mezi členskými státy a k narušení obchodních toků 
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požaduje kompletní harmonizaci, pokud jde o výběr DPH při dovozu, úřední hodiny celních 
orgánů, odměny jakož i sankce za nedodržení celního kodexu Unie.

Zdůrazňuje, že vnější hranice Evropské unie musejí být spravovány konzistentním způsobem; 
znovu vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily harmonizaci systémů celních kontrol na 
straně jedné a na straně druhé i sankcí; vyzývá k vytvoření společných operačních platforem 
členských států a Komise a trvá na tom, že je třeba poskytovat úředníkům celní správy 
a hospodářským subjektům vhodná školení, která by přispěla k zajištění jednotného 
prosazování předpisů EU.

Připomíná, jak je důležité zajistit rovné zacházení se schválenými hospodářskými subjekty na 
celém celním území Společenství, pokud jde o jednotné kontroly a vzájemné uznávání. 
Mimoto vyjadřuje obavy nad uplatňováním aktů v přenesené pravomoci při regulaci funkcí 
schválených hospodářských subjektů.

Nabádá Komisi, aby do nového celního kodexu zanesla přísnější požadavky na poskytování 
služeb celního zastoupení Evropské unie, což přispěje ke zvýšení úrovně profesionality 
a zodpovědnosti těchto zprostředkovatelů a stanoví jasné normy, které budou upravovat 
vztahy mezi celními agenty a zásilkovými firmami a budou užitečné pro změnu úlohy těchto 
agentů a jejich přechod na asistenty malých a středních dovozců, kteří nemohou uplatňovat 
programy k zajištění souladu s celními předpisy analogicky k evropským schváleným 
hospodářským subjektům.

Vítá zavedení dohody o spolupráci o vzájemném uznávání schválených hospodářských 
subjektů mezi Evropskou unií a Japonskem; vybízí Komisi, aby takové dohody vyjednala 
s dalšími důležitými partnery – a při tom plně respektovala roli Parlamentu – a tento prvek 
zařadila i do jednání o dvoustranných obchodních dohodách; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
posílit celní spolupráci s Ruskem a východními a středomořskými partnerskými zeměmi.

Nabádá Komisi, aby ve Světové celní organizaci rozvíjela plány mnohostranné spolupráce 
a koordinace, které umožní definovat společné standardy a pravidla pro celní postupy.

Je přesvědčen, že dohoda o usnadnění obchodu v rámci kola jednání z Dohá by pro členské 
státy Světové obchodní organizace byla prospěšná, a to zejména tím, že by posílila právní 
jistotu a snížila obchodní náklady; vybízí proto Komisi, aby se vzhledem k ministerské 
konferenci, která se má konat v prosinci, o uzavření takové dohody zasadila.

Zdůrazňuje, že je důležité dbát na to, aby se oprávněné celní kontroly prováděné třetími 
zeměmi nestaly za určitých okolností de facto nástrojem pro vytvoření nových mimocelních 
překážek pro dovoz zboží z EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
pro provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o: přijetí pracovního programu 
týkajícího se vyvinutí a zavedení 
elektronických systémů, a to do šesti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost; rozhodnutí, která umožní 
jednomu členskému státu nebo několika 
členským státům používat jiný způsob 
výměny a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat; rozhodnutí 
opravňující členské státy vyzkoušet 
zjednodušení při uplatňování celních 
předpisů za použití metody elektronického 
zpracování dat; rozhodnutí požadujících, 
aby členské státy přijaly rozhodnutí nebo 
jej pozastavily, prohlásily za neplatné, 
změnily nebo zrušily; společných kritérií 
rizik a norem, kontrolních opatření a 
prioritních oblastí kontroly; správu celní 
kvóty a celních stropů a správu sledování 
propuštění zboží do volného oběhu nebo 
jeho vývozu; určení sazebního zařazení 
zboží; dočasnou odchylku od pravidel o 
preferenčním původu zboží, na které se 
vztahují preferenční opatření přijatá 
jednostranně Unií; určení původu zboží;
dočasných zákazů týkajících se použití 
souborných jistot; vzájemnou pomoc mezi 
celními orgány v případě vzniku celního 
dluhu; rozhodnutí o vrácení nebo prominutí 
částky dovozního nebo vývozního cla;
úřední hodiny celních úřadů; určení 
položky celního sazebníku zboží, na které 
se vztahuje nejvyšší sazba dovozního nebo 
vývozního cla, tvoří-li zásilku zboží, které 
patří do různých položek celního 
sazebníku; Tyto pravomoci by měly být 

(4) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
pro provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o: přijetí pracovního programu 
týkajícího se vyvinutí a zavedení 
elektronických systémů, a to do šesti 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnost; rozhodnutí, která umožní 
jednomu členskému státu nebo několika 
členským státům používat jiný způsob 
výměny a uchovávání dat, než je metoda 
elektronického zpracování dat; rozhodnutí 
opravňující členské státy vyzkoušet 
zjednodušení při uplatňování celních 
předpisů za použití metody elektronického 
zpracování dat; rozhodnutí požadujících, 
aby členské státy přijaly rozhodnutí nebo 
jej pozastavily, prohlásily za neplatné, 
změnily nebo zrušily; společných kritérií 
rizik a norem, kontrolních opatření a 
prioritních oblastí kontroly; správu celní 
kvóty a celních stropů a správu sledování 
propuštění zboží do volného oběhu nebo 
jeho vývozu; určení sazebního zařazení 
zboží a vytvoření jednotných systémů 
pro výběr cla ve všech členských státech;
dočasnou odchylku od pravidel o 
preferenčním původu zboží, na které se 
vztahují preferenční opatření přijatá 
jednostranně Unií; určení původu zboží
pocházejícího ze třetích zemí a možnost 
jeho zpětného dohledání; dočasných 
zákazů týkajících se použití souborných 
jistot; vzájemnou pomoc mezi celními 
orgány v případě vzniku celního dluhu;
rozhodnutí o vrácení nebo prominutí částky 
dovozního nebo vývozního cla; úřední
hodiny celních úřadů; určení položky 
celního sazebníku zboží, na které se 
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vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2001 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí.

vztahuje nejvyšší sazba dovozního nebo 
vývozního cla, tvoří-li zásilku zboží, které 
patří do různých položek celního 
sazebníku; Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2001 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí.

Odůvodnění

Z hlediska ochrany spotřebitelů a průmyslu v EU je naprosto nezbytné poskytnout Komisi 
možnost přijmout v rámci předcházení padělatelství a boje proti němu opatření zaměřená 
na možnost zpětného dohledání původu výrobků, které se do evropského celního systému 
dostávají ze třetích zemí. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby bylo zajištěno účinné 
zjednodušení administrativy, měly by
se při další modernizaci celních právních 
předpisů Unie vzít v úvahu hospodářské 
subjekty.

Odůvodnění

Konzultace s hospodářskými subjekty při jakékoli další reformě celního kodexu Unie jsou 
jedním ze základních prvků, z nichž bude účinné zjednodušení celních postupů vycházet. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu usnadnění podnikání by měl (18) V zájmu usnadnění zúčtování 
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mít každý i nadále právo nechat se při 
jednání s celními orgány zastupovat.
Nemělo by však již být možné, aby bylo 
toto právo na zastupování vyhrazeno podle 
právních předpisů stanovených jedním 
z členských států jen někomu. Kromě toho 
by měl být celní zástupce, který splňuje 
kritéria pro udělení statusu schváleného 
hospodářského subjektu, oprávněn 
poskytovat své služby v jiném členském 
státě, než ve kterém je usazen.

obchodních transakcí by měl mít každý 
i nadále právo nechat se při jednání 
s celními orgány zastupovat. Nemělo by 
však již být možné, aby bylo toto právo na 
zastupování vyhrazeno podle právních 
předpisů stanovených jedním z členských 
států jen někomu. Proto by se pro zástupce 
celních orgánů působící na jednotném 
trhu měly stanovit harmonizované 
právních předpisy Unie. Kromě toho by 
měl být celní zástupce, který splňuje 
kritéria pro udělení statusu schváleného 
hospodářského subjektu a rovněž 
harmonizovaná kritéria platná v celé 
Unii, oprávněn poskytovat své služby v 
jiném členském státě, než ve kterém je 
usazen, a tím i používat jednotné systémy 
výběru cla.

Odůvodnění

Mají-li být schválené hospodářské subjekty a zástupci celních úřadů oprávněni poskytovat své 
služby ve všech členských státech, je nutné v rámci různých celních orgánů EU zaručit 
jednotné systémy výběru cla, aby bylo poskytování těchto služeb snazší a rychlejší.

Aby byla zajištěna jednotnost předpisů týkajících se zástupců celních orgánů v EU27 a aby 
nedocházelo k případnému dlouhodobému narušování jednotného trhu, měly by být tyto 
předpisy stanoveny na úrovni EU. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Z mezinárodních dohod 
uznávajících status „schváleného 
hospodářského subjektu“ by měly mít 
prospěch důvěryhodné hospodářské 
subjekty dodržující předpisy. 

Odůvodnění

Jednou z priorit probíhajících obchodních jednání, zejména jednání o rozsáhlých 
a komplexních obchodních dohodách mezi EU a třetími zeměmi, by mělo být uzavření dohod 
o spolupráci v oblasti vzájemného uznávání schválených hospodářských subjektů.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby se zajistilo soudržné a rovné 
zacházení s osobami, jichž se týkají celní 
formality a kontroly, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o určení 
podmínek týkajících se zastupování při 
jednání s celními orgány a rozhodnutí
přijatých celními orgány, včetně 
rozhodnutí týkajících se schváleného 
hospodářského subjektu a závazných 
informací, a týkajících se kontrol a formalit 
prováděných u příručních a zapsaných 
zavazadel.

(25) Aby se zajistilo soudržné a rovné 
zacházení s osobami, jichž se týkají celní 
formality a kontroly, měla by být
rozhodnutí o určení podmínek týkajících 
se zastupování při jednání s celními orgány 
a rozhodnutí přijímaná celními orgány, 
včetně rozhodnutí týkajících se 
schváleného hospodářského subjektu 
a závazných informací a kontrol a formalit 
prováděných u příručních a zapsaných 
zavazadel, přijímána prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu s článkem 291 
Smlouvy.

Odůvodnění

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise může v řádně odůvodněných a 
výjimečných případech přijmout 
rozhodnutí, která umožní jednomu 
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členskému státu nebo několika členským 
státům odchylně od odstavce 1 dočasně 
používat jiný způsob výměny a uchovávání 
dat, než je metoda jejich elektronického 
zpracování.

Odůvodnění

Všeobecným pravidlem by měla být jednotnost právních předpisů, které jsou základem celního 
kodexu Unie. Jakákoli odchylka by měla být výjimečná, řádně zdůvodněna a dočasná, aby 
nedocházelo k neustálému narušování jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 7

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.

vypouští se

Odůvodnění

V zájmu podnikání a procesu harmonizace je velmi důležité, aby byl celní kodex Unie zaveden 
a uplatňován ve všech 27 členských státech stejně a bez jakýchkoli odchylek.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v souladu 
s právními předpisy Unie  stanovit 
podmínky, za nichž může celní zástupce 
poskytovat služby v členském státě, 
v němž je usazen. Aniž je však dotčeno 
používání méně přísných kritérií 
dotyčným členským státem, je celní 
zástupce, který splňuje kritéria stanovená 
v čl. 22 písm. a) až d), oprávněn 

3. Členské státy mohou v souladu 
s právními předpisy Unie  stanovit 
podmínky, za nichž může celní zástupce 
poskytovat služby v členském státě, 
v němž je usazen. Celní zástupce musí být 
usazen na území Evropské unie.
K poskytování celních služeb v jiném 
členském státě, než v němž je usazen, musí 
mít celní zástupce povolení, které uděluje 
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poskytovat tyto služby v jiném členském 
státě, než ve kterém je usazen.

příslušný vnitrostátní celní orgán na 
základě společných kritérií uplatňovaných 
na celém území Evropské unie a platných 
ve všech členských státech.

Odůvodnění

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 20

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
prováděcích aktů v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 244 odst. 4, které 
upřesní:

a) případy, kdy se upustí od povinnosti 
uvedené v čl. 18 odst. 2 prvním 
pododstavci;

a) případy, kdy se upustí od povinnosti 
uvedené v čl. 18 odst. 2 prvním 
pododstavci;

b) pravidla o svěření a prokázání 
oprávnění uvedeného v čl. 18 odst. 3;

b) kritéria uvedená v čl. 18 odst. 3;

c) případy, kdy celní orgány nevyžadují 
prokázání uvedené v čl. 19 odst. 2 prvním 

c) případy, kdy celní orgány nevyžadují 
prokázání uvedené v čl. 19 odst. 2 prvním 
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pododstavci. pododstavci.

Odůvodnění

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesení pravomoci vypouští se
Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
243, které upřesní:
a) pravidla o postupu pro přijímání 
rozhodnutí uvedených v článku 24;
b) případy, kdy žadateli není umožněno 
vyjádřit svůj názor v souladu s čl. 24 odst. 
4 prvním pododstavcem;
c) pravidla pro sledování, opětovné 
posouzení a pozastavení rozhodnutí v 
souladu s čl. 24 odst. 8.

Odůvodnění

Jedná se o základní aspekty celního kodexu Unie, a proto je nutné je stanovit v základním 
právním aktu, nikoli v aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
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Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to nezbytné z hlediska obchodu, 
může být dokument prokazující původ 
vydán v Unii.

3. Dokument prokazující původ zboží může 
být vydán v Unii za předpokladu, že budou 
poskytnuty doklady o jeho původu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout opatření s cílem 
určit původ zboží.

Komise může přijmout opatření s cílem 
určit původ zboží a umožnit zpětné
dohledání jeho původu.

Odůvodnění

Z hlediska ochrany spotřebitelů a průmyslu v EU je naprosto nezbytné poskytnout Komisi 
možnost přijmout v rámci předcházení padělatelství a boje proti němu opatření zaměřená 
na možnost zpětného dohledání původu výrobků, které se do evropského celního systému 
dostávají ze třetích zemí. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebyla-li jistota uvolněna, může se 
v mezích zajištěné částky použít rovněž na 
vybrání částek dovozního nebo vývozního 
cla a jiných poplatků, které jsou splatné po 
kontrole po propuštění daného zboží.

Nebyla-li jedna jistota uvolněna, může se 
v mezích zajištěné částky použít rovněž na 
vybrání částek dovozního nebo vývozního 
cla a jiných poplatků, které jsou splatné po 
kontrole po propuštění daného zboží.

Odůvodnění

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
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further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

Pozměňovací návrh 14

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).

Aniž by byly dotčeny dodatečné zvláštní 
podmínky upravující tento postup, má se 
za to, že schválený hospodářský subjekt 
pro celní zjednodušení splnil podmínku 
stanovenou v písmeně b) tohoto odstavce.

Odůvodnění

Z povahy věci vyplývá, že by se vždy mělo mít za to, že schválené hospodářské subjekty plní 
kritéria související s dodržováním pravidel 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 196 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celní orgány mohou osobě na žádost 
povolit zjednodušení, pokud jde o 
propuštění zboží do tranzitního režimu 
Unie a pokud jde o ukončení uvedeného 
režimu.

4. Celní orgány mohou osobě na žádost 
povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do tranzitního režimu
Unie a pokud jde o ukončení uvedeného 
režimu, včetně prohlášení poskytovaného 
v rámci systémů výměny údajů formou 
tranzitního prohlášení jakékoli letecké 
nebo přepravní společnosti, která 
provozuje významný počet leteckých linek 
nebo plaveb mezi členskými státy.
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Odůvodnění

Používání elektronických prohlášení splňuje veškeré požadavky jak na elektronická 
prohlášení, tak i na jejich formu. Je v podstatě zcela v souladu s myšlenkou prohlášení 
poskytovaných formou zápisu v záznamech, která je jednou z pilířů modernizovaného celního 
kodexu. Nucené začlenění těchto pohybů do nového informatizovaného tranzitního systému, 
ať už se jedná o omezené soubory údajů či nikoli, nebude přínosem pro žádnou ze stran ani 
pro celní správu, pouze zvýší náklady podnikatelských subjektů v EU.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Celní orgány mohou osobě na její 
žádost povolit zjednodušení, pokud jde 
o propuštění zboží do režimu vývozu 
a pokud jde o ukončení uvedeného 
režimu.

Pozměňovací návrh 17

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) pravidla pro režim vývozu;
b) případy, kdy se použijí vývozní 
formality v souladu s čl. 233 odst. 3;

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

Odůvodnění

Zachování stejných pravidel pro vývoz v celé EU má zásadní význam jak pro přepravu 
expresních zásilek, tak pro podnikání v EU obecně. Pravidla pro režim vývozu nebo pro jeho 
zjednodušení nelze zahrnout mezi ta, na která se vztahuje zmocnění uvedené v článcích 232 
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a 234 návrhu Komise.
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