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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa: 

sa domnieva, že na uľahčenie procesu integrácie EÚ, zaručenie konkurencie medzi 
poskytovateľmi colných služieb a zahraničnými dovozcami, boj proti nezákonnému obehu 
falšovaného tovaru a ochranu európskych spotrebiteľov je mimoriadne dôležité prehodnotiť 
Colný kódex Únie tak, aby sa v záujme zaručenia voľného obehu tovaru vo všetkých 
členských štátoch harmonizovali, zjednodušili a zjednotili colné postupy.

Vyjadruje isté námietky, o ktorých sa už zmienil vo svojom stanovisku k modernizácii 
colných systémov schválenom v októbri 2011 a ktoré v Colnom kódexe Únie, ktorý predložila 
Komisia, neboli vyvrátené.

Nazdáva sa preto, že návrh Komisie sa neuberá správnym smerom: nezaručuje racionalizáciu 
a harmonizáciu colných predpisov, ale naopak odstraňuje niektoré zjednodušenia, ktoré už 
boli zavedené v modernizácii colnej únie, keďže navrhuje viacero možných výnimiek zo 
zásad a postupov, ako napríklad v systéme výmeny údajov, ktoré sú v rozpore s cieľom 
jednotného colného prostredia.

Vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím posunúť začiatok uplatňovania nového Colného 
kódexu Únie na 31. decembra 2020, čím sa naďalej budú predlžovať lehoty predchádzajúce 
skutočnému zavedeniu nových informačných systémov v colných režimoch členských štátov.

V súvislosti s budovaním jednotného európskeho colného systému navrhuje pokusne vytvoriť 
európsku jednotku rýchleho nasadenia, ktorá by podporovala prácu colných orgánov na 
vonkajších hraniciach a slúžila by tiež ako verejná banka údajov o nebezpečnom tovare 
zachytenom colnými orgánmi. Žiada preto Radu, aby podporila vytváranie nových systémov 
schopných stanoviť pôvod a zaručiť vysledovateľnosť výrobkov.

Vyzýva Komisiu, aby dodržala článok 53 Colného kódexu Spoločenstva a aby sa tak pôvod 
tovaru naďalej určoval podľa miesta, v ktorom bolo vykonané jeho posledné významné, 
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.

Považuje za potrebné čo najskôr zaviesť modernizačné opatrenia, ako je zjednodušovanie 
colných predpisov a interoperabilný počítačový systém vo všetkých colných správach 
Spoločenstva, ako aj posilnenie koordinácie činností v oblasti prevencie a stíhania zo strany 
daňovej polície na európskej úrovni. Okrem toho vyjadruje želanie, aby sa v novom Colnom 
kódexe Únie poukázalo na význam zrušenia colných prehlásení v záujme uľahčenia 
obchodnej výmeny.

Konštatuje, že v Únii fungujúcej medzi 27 + 1 členskými štátmi je potrebné vymedziť 
spoločný balík povinných fyzických kontrol tovaru, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých 
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miestach vstupu do Únie (prístavy, letiská, cestné hraničné priechody). 

Požaduje úplnú harmonizáciu vyberania DPH pri dovoze, dodržiavanie otváracích hodín na 
colniciach, pri odmeňovaní, a tiež pokutovaní za nedodržiavanie Colného kódexu Únie 
vzhľadom na existujúce rozdiely medzi členskými štátmi a narušenia uskutočnených 
obchodných tokov.

Poukazuje na nutnosť koherentného riadenia vonkajších hraníc Európskej únie. Opakuje svoju 
výzvu Komisii a členským štátom, aby sa zasadzovali o väčšiu harmonizáciu systémov colnej 
kontroly na jednej strane a sankcií na druhej strane. Žiada, aby boli vytvorené spoločné 
operatívne platformy pre členské štáty a Komisiu a trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť 
colným úradníkom a hospodárskym subjektom náležité vyškolenie s cieľom zaručiť jednotné 
uplatňovanie právnych predpisov Únie.

Pripomína, aké je dôležité zaručiť rovnaké zaobchádzanie pre schválené hospodárske subjekty 
na každom mieste colného územia Spoločenstva, pokiaľ ide o jednotný charakter kontrol a 
vzájomné uznávanie. Navyše je znepokojený tým, že sa využívajú delegované akty na 
reguláciu funkcií schválených hospodárskych subjektov.

Žiada Komisiu, aby boli v novom colnom kódexe ustanovené prísnejšie podmienky týkajúce 
sa poskytovania služieb colného zastúpenia Európskej únie, ktoré by prispeli k zvýšeniu 
stupňa odbornosti a zodpovednosti týchto sprostredkovateľov a určili jasné normy upravujúce 
vzťah medzi colnými špeditérmi a špeditérskymi spoločnosťami, využívanými pri zmene 
úlohy špeditérov na multiplikátorov pre malých a stredných dovozcov, ktorí nie sú schopní 
realizovať programy na zabezpečenie colného súladu analogické s európskym schváleným 
hospodárskym subjektom.

Víta realizáciu dohody o spolupráci pri vzájomnom uznávaní schválených hospodárskych 
subjektov medzi Európskou úniou a Japonskom. Nabáda Komisiu, aby rokovala o podobných 
dohodách s ostatnými dôležitými partnermi a zahrnula tento prvok do rokovaní o 
dvojstranných obchodných dohodách, pričom bude v plnej miere rešpektovať úlohu 
Parlamentu. Poukazuje na užitočnosť posilnenia spolupráce s Ruskom a krajinami 
východného a stredozemského partnerstva. 

Nabáda Komisiu, aby rozvíjala plány mnohostrannej spolupráce a koordinácie v rámci 
Svetovej colnej organizácie, ktoré by prispeli k stanoveniu spoločných noriem a pravidiel 
colných postupov.

Domnieva sa, že dohoda o uľahčení obchodu v rámci kola rokovaní z Dauhy by priniesla 
výhody pre členské štáty WTO, významne posilnila právnu istotu a znížila obchodné náklady. 
Povzbudzuje preto Komisiu, aby vzhľadom na konferenciu ministrov, ktorá sa uskutoční v 
decembri tohto roku, nástojila na uzavretí takejto dohody.

Zdôrazňuje, že je dôležité dbať na to, aby oprávnené colné kontroly vykonávané tretími štátmi 
neboli za určitých okolností účelovo využívané na vytváranie nových necolných prekážok pre 
tovar pochádzajúci z EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom zaistiť jednotné podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o: prijatie 
pracovného programu týkajúceho sa 
vývoja a nasadenia elektronických 
systémov, a to do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
rozhodnutia umožňujúce jednému alebo 
viacerým členským štátom používať iný 
spôsob výmeny a uchovávania údajov než 
techniky elektronického spracovania 
údajov; rozhodnutia povoľujúce členským 
štátom skúšať zjednodušenia v uplatňovaní 
colných predpisov prostredníctvom techník 
elektronického spracovania údajov;
rozhodnutia, ktorými sa od členských 
štátov žiada, aby prijali, pozastavili, 
vyhlásili za neplatné, zmenili a doplnili 
alebo zrušili rozhodnutie; spoločné kritériá 
a normy rizika, kontrolné opatrenia 
a prioritné oblasti kontroly; riadenie 
colných kvót a colných stropov a riadenie 
dohľadu nad prepustením tovaru do 
voľného obehu alebo nad jeho vývozom;
určenie nomenklatúrneho zatriedenia 
tovaru; dočasnú výnimku z pravidiel 
o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa 
vzťahujú preferenčné opatrenia, ktoré Únia 
prijala jednostranne; určenia pôvodu 
tovaru; dočasných zákazov týkajúcich sa 
používania celkových záruk; vzájomnú 
pomoc medzi colnými orgánmi v prípade 
vzniku colného dlhu; rozhodnutia o vrátení 
a odpustení sumy dovozného alebo 
vývozného cla; úradné hodiny colných 

(4) S cieľom zaistiť jednotné podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o: prijatie 
pracovného programu týkajúceho sa 
vývoja a nasadenia elektronických 
systémov, a to do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
rozhodnutia umožňujúce jednému alebo 
viacerým členským štátom používať iný 
spôsob výmeny a uchovávania údajov než 
techniky elektronického spracovania 
údajov; rozhodnutia povoľujúce členským 
štátom skúšať zjednodušenia v uplatňovaní 
colných predpisov prostredníctvom techník 
elektronického spracovania údajov;
rozhodnutia, ktorými sa od členských 
štátov žiada, aby prijali, pozastavili, 
vyhlásili za neplatné, zmenili a doplnili 
alebo zrušili rozhodnutie; spoločné kritériá 
a normy rizika, kontrolné opatrenia 
a prioritné oblasti kontroly; riadenie 
colných kvót a colných stropov a riadenie 
dohľadu nad prepustením tovaru do 
voľného obehu alebo nad jeho vývozom;
určenie nomenklatúrneho zatriedenia 
tovaru a vytvorenie jednotných systémov 
pre výber cla vo všetkých členských 
štátoch; dočasnú výnimku z pravidiel 
o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa 
vzťahujú preferenčné opatrenia, ktoré Únia 
prijala jednostranne; určenie pôvodu 
tovaru a vysledovateľnosť tovaru 
pochádzajúceho z tretích krajín; dočasné 
zákazy týkajúce sa používania celkových 
záruk; vzájomnú pomoc medzi colnými 
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úradov; určenie nomenklatúrnej 
podpoložky tovaru, na ktorý sa vzťahuje 
najvyššia sadzba dovozného alebo 
vývozného cla, ak zásielku tvorí tovar, 
ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych 
podpoložiek; Uvedené právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú uplatňovanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

orgánmi v prípade vzniku colného dlhu;
rozhodnutia o vrátení a odpustení sumy 
dovozného alebo vývozného cla; úradné 
hodiny colných úradov; určenie 
nomenklatúrnej podpoložky tovaru, na 
ktorý sa vzťahuje najvyššia sadzba 
dovozného alebo vývozného cla, ak 
zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych 
nomenklatúrnych podpoložiek; Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú uplatňovanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľov a výroby v Únii je nevyhnutné poskytnúť Komisii možnosť 
prijať v rámci boja proti falšovaniu opatrenia zamerané na vysledovateľnosť a pôvod 
výrobkov, ktoré sa do európskeho colného systému dostávajú z tretích krajín. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Pri ďalšej modernizácii colných 
predpisov Únie by sa mali zohľadniť 
názory hospodárskych subjektov s cieľom 
zabezpečiť účinné administratívne 
zjednodušenie.

Odôvodnenie

Konzultácia s hospodárskymi subjektmi v rámci akejkoľvek budúcej reformy Colného kódexu 
Únie je jedným zo základných prvkov vedúcich k účinnému zjednodušeniu colných postupov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V záujme uľahčovania podnikateľskej 
činnosti by mali mať všetky osoby aj 
naďalej právo vymenovať zástupcu pri 
svojom konaní s colnými orgánmi. Už by 
však nemala existovať možnosť, aby sa 
takéto právo na zástupcu obmedzovalo 
zákonom niektorého z členských štátov.
Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa 
kritériá na udelenie statusu schváleného 
hospodárskeho subjektu, mal byť 
oprávnený poskytovať svoje služby aj v 
inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom 
je usadený.

(18) V záujme uľahčovania colného 
odbavenia obchodných transakcií by mali 
mať všetky osoby aj naďalej právo 
vymenovať zástupcu pri svojom konaní s 
colnými orgánmi. Už by však nemala 
existovať možnosť, aby sa takéto právo na 
zástupcu obmedzovalo zákonom 
niektorého z členských štátov. Mali by sa 
preto stanoviť harmonizované pravidlá 
Únia pre colných zástupcov pôsobiacich v 
rámci jednotného trhu. Okrem toho by 
colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na 
udelenie statusu schváleného 
hospodárskeho subjektu, mal byť 
oprávnený poskytovať svoje služby aj v 
inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom 
je usadený, ak spĺňa harmonizované 
kritériá platné v celej Únii, a tak môže 
používať jednotné systémy výberu cla v 
rámci rôznych colných orgánov Únie.

Odôvodnenie

Ak majú byť schválené hospodárske subjekty a zástupcovia colných úradov oprávnení 
poskytovať svoje služby vo všetkých členských štátoch, mali by sa v rámci rôznych colných 
orgánov EÚ zaručiť jednotné systémy výbery clá, aby bolo poskytovanie týchto služieb 
jednoduchšie a rýchlejšie.

S cieľom zabezpečiť jednotnosť pravidiel pre colných zástupcov v EÚ27 a zamedziť 
prípadnému dlhodobému narušeniu jednotného trhu by tieto pravidlá mali byť stanovené na 
úrovni EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Vyhovujúce a dôveryhodné 
hospodárske subjekty by mali mať 
prospech z medzinárodných dohôd 
ustanovujúcich vzájomné uznávanie 
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štatútu schváleného hospodárskeho 
subjektu. 

Odôvodnenie

Uzavretie dohôd o spolupráci týkajúcich sa vzájomného uznávania schválených 
hospodárskych subjektov by malo byť jednou z priorít pri prebiehajúcich obchodných 
rokovaniach, najmä pri rokovaniach o hĺbkových a komplexných obchodných dohodách 
medzi EÚ a tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) S cieľom zaistiť jednotné a rovnaké 
zaobchádzanie s osobami, ktorých sa 
týkajú colné formality a kontroly, by sa
právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
delegovať na Komisiu, pokiaľ ide 
o určovanie podmienok týkajúcich sa
colného zastúpenia a rozhodnutí, ktoré 
colné orgány prijali, vrátane tých, ktoré sa 
týkajú schváleného hospodárskeho 
subjektu a záväzných informácií,
a určovanie podmienok týkajúcich sa 
kontrol a formalít, ktoré treba uskutočniť 
v súvislosti s príručnou a podanou 
batožinou.

(25) S cieľom zaistiť jednotné a rovnaké 
zaobchádzanie s osobami, ktorých sa 
týkajú colné formality a kontroly, by sa
rozhodnutia týkajúce sa určovania 
podmienok súvisiacich s colným 
zastupovaním a rozhodnutiami, ktoré
prijímajú colné orgány, vrátane tých, ktoré 
sa týkajú schváleného hospodárskeho 
subjektu a záväzných informácií, 
a súvisiacich s kontrolami a formalitami, 
ktoré treba uskutočniť v súvislosti 
s príručnou a podanou batožinou, mali 
prijímať prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s článkom 291 zmluvy.

Odôvodnenie

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).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia môže vo výnimočných a 
náležite odôvodnených prípadoch 
prijímať rozhodnutia, ktorými sa jednému 
alebo viacerým členským štátom povoľuje 
používať na základe dočasnej výnimky z 
odseku 1 prostriedky výmeny 
a uchovávania údajov iné než techniky 
elektronického spracovania údajov.

Odôvodnenie

Všeobecným pravidlom by mala byť jednotnosť pravidiel podporujúcich Colný kódex Únie. 
Akákoľvek výnimka z tohto pravidla by mala byť výnimočná a náležite odôvodnená a mať 
dočasný charakter, aby sa zabránilo trvalej deformácii jednotného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pre podniky a proces harmonizácie je dôležité, aby sa Colný kódex Únie vykonával a 
uplatňoval rovnakým spôsobom vo všetkých 27 členských štátoch bez výnimky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát môže v súlade s právom 
Únie  stanoviť  podmienky, za ktorých 
môže colný zástupca poskytovať služby v 
členskom štáte, v ktorom je usadený. Bez 
toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
miernejších kritérií zo strany dotknutého 
členského štátu, je však colný zástupca, 
ktorý spĺňa kritériá ustanovené v článku 
22 písm. a) až d), oprávnený poskytovať
takéto služby aj v členskom štáte, v ktorom
nie je usadený.

3. Členský štát môže v súlade s právom 
Únie stanoviť podmienky, za ktorých môže 
colný zástupca poskytovať služby v 
členskom štáte, v ktorom je usadený.
Colný zástupca musí byť usadený na 
území Európskej únie. Na to, aby mohol 
colný zástupca poskytovať colné služby v
inom členskom štáte ako v tom, v ktorom
má sídlo, musí mať povolenie, ktoré mu 
udelil príslušný vnútroštátny colný orgán 
na základe spoločných kritérií 
uplatniteľných na celom území Európskej 
únie a platných vo všetkých členských 
štátoch.

Odôvodnenie

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”.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia je splnomocnená v súlade s
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 244 ods. 4 prijať vykonávacie akty, 
v ktorých vymedzí:

(a) prípady, keď sa upúšťa od povinnosti 
uvedenej v článku 18 ods. 2 prvom 
pododseku;

a) prípady, keď sa upúšťa od povinnosti 
uvedenej v článku 18 ods. 2 prvom 
pododseku;

(b) pravidlá týkajúce sa prenosu 
a dokazovania oprávnenia uvedeného
v článku 18 ods. 3;

b) kritériá uvedené v článku 18 ods. 3;

(c) prípady, keď colné orgány nevyžadujú 
dôkaz uvedený v článku 19 ods. 2 prvom 
pododseku.

c) prípady, keď colné orgány nevyžadujú 
dôkaz uvedený v článku 19 ods. 2 prvom 
pododseku.

Odôvodnenie

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegovanie právomoci vypúšťa sa
Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 243, 
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v ktorých vymedzí:
(a) pravidlá týkajúce sa postupu 
prijímania rozhodnutí uvedených 
v článku 24;
(b) prípady, keď sa žiadateľovi nedá 
žiadna príležitosť na to, aby predložil 
svoje stanovisko v súlade s článkom 24 
ods. 4 prvým pododsekom;
(c) pravidlá kontroly, opätovného 
posúdenia a pozastavenia rozhodnutí 
v súlade s článkom 24 ods. 8.

Odôvodnenie

Toto sú základné aspekty Colného kódexu Únie a mali by byť vymedzené v základnom akte 
a nepodliehať delegovaným aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak si to vyžadujú potreby obchodu, 
môže sa v Únii  vydať doklad, ktorý 
osvedčuje pôvod tovaru.

3. V Únii sa môže vydať doklad, ktorý 
osvedčuje pôvod tovaru, za predpokladu, 
že budú poskytnuté doklady o jeho pôvode. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať opatrenia na určenie 
pôvodu tovaru.

Komisia môže prijať opatrenia na určenie 
pôvodu a vysledovateľnosti tovaru. 

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľov a výroby v Únii je nevyhnutné poskytnúť Komisii možnosť 
prijať v rámci boja proti falšovaniu opatrenia zamerané na vysledovateľnosť a pôvod 
výrobkov, ktoré sa do európskeho colného systému dostávajú z tretích krajín. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa záruka neuvoľnila, v rozsahu 
zabezpečenej sumy sa môže použiť aj na
zaplatenie súm dovozného a vývozného cla 
a iných platieb, ktoré sa majú zaplatiť po
následnej kontrole.

Ak sa jednotlivá záruka neuvoľnila, v 
rozsahu zabezpečenej sumy sa môže 
použiť na vymáhanie súm dovozného a 
vývozného cla a iných platieb, ktoré sa 
majú zaplatiť po kontrole po prepustení.

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

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.

Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné 
osobitné podmienky, ktorými sa riadi 
tento postup, schválený hospodársky 
subjekt pre zjednodušené colné postupy sa 
považuje za spĺňajúci podmienku 
ustanovenú v písmene b) tohto odseku.

Odôvodnenie

Schválený hospodársky subjekt by sa mal už na základe definície považovať za subjekt, ktorý 
vždy spĺňa kritériá. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 196 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Colné orgány môžu na základe žiadosti 
povoliť, aby osoba používala 
zjednodušenia týkajúce sa prepustenia 
tovaru do colného režimu tranzit Únie 
a týkajúce sa konca uvedeného colného 
režimu.

4. Colné orgány môžu na základe žiadosti 
povoliť, aby osoba používala 
zjednodušenia týkajúce sa prepustenia 
tovaru do colného režimu tranzit Únie 
a týkajúce sa konca uvedeného colného 
režimu, vrátane použitia manifestu 
odovzdaného prostredníctvom systémov 
elektronickej výmeny údajov formou 
tranzitného vyhlásenia akejkoľvek 
leteckej spoločnosti alebo lodného 
dopravcu, ktorí prevádzkujú značný počet 
letov alebo plavieb medzi členskými 
štátmi.

Odôvodnenie

Využívanie elektronických manifestov plne spĺňa požiadavky týkajúce sa elektronického 
colného vyhlásenia a predloženia, čo je plne v súlade s konceptom vyhlásenia 
prostredníctvom zápisu v evidencii, ktorý je jedným z pilierov modernizovaného colného 
kódexu. Nútené začlenenie týchto pohybov do nového automatizovaného tranzitného systému, 
či už ide o obmedzené súbory údajov alebo nie, nebude prínosom pre žiadnu zo strán, ani 
pre colnú správu, len zvýši náklady podnikateľských subjektov v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

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 prápady, 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.

Odôvodnenie

Zachovanie jednotného režimu vývozu v celej Únii je veľmi dôležité nielen pre odvetvie 
expresnej prepravy, ale aj celkové podnikanie v EÚ. Pravidlá režimu vývozu alebo jeho 
zjednodušenia sa nemôžu považovať za zahrnuté do pôsobnosti článkov 232 a 234 návrhu 
Komisie.
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