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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní 
spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce
(COM(2012)0144 – C7-0000/2012 – 2012/0073(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2012)0144),

– s ohledem na předlohu dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci 
v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce (0000/2012),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 
prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) 
Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0000/2012),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2012),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a Kanady.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Celní vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou jsou upraveny Dohodou o celní spolupráci 
a vzájemné pomoci v celních otázkách z roku 1998 („dohoda o spolupráci“). V roce 2005 
vyjádřila Kanada svůj zájem spolupráci s EU v oblasti bezpečnosti celého dodavatelského 
řetězce a řízení rizik prohloubit. 

Předloha dohody o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského 
řetězce, kterou vyjednává Komise od května 2011, vychází z dohody o spolupráci a rozšiřuje 
ji, v souladu s ustanoveními této dohody. 

Cílem nové dohody je posílit celní aspekty při zabezpečování logistického řetězce 
mezinárodního obchodu, včetně bezpečnosti kontejnerů, a usnadnit zákonný obchod.

Tato dohoda vytváří právní základ pro intenzivnější celní spolupráci mezi EU a Kanadou 
v oblastech, jako jsou normy týkající se rizik, bezpečnostní kontroly, minimální normy metod 
řízení rizik, sdílení informací a údajů, strategická partnerství, pokud jde o inspekce nákladu, 
jakožto i v oblasti spolupráce na vícestranných fórech, jakým je např. Světová celní 
organizace (WCO).

Dohoda rovněž umožní uzavírat dohody o vzájemném uznávání týkající se celní bezpečnosti 
a vzájemně uznávat příslušné programy obchodního partnerství a související opatření pro 
usnadnění obchodu (programy oprávněných hospodářských subjektů v EU a kanadské 
programy Partneři při ochraně, tzv. PIP programy). Program oprávněných hospodářských 
subjektů v EU již od roku 2008 umožňuje soustředit omezené zdroje na vysoce rizikové 
zásilky, a je tudíž základním prvkem bezpečnosti dodavatelského řetězce. Bezpečnostní 
certifikáty byly doposud uznány více než 10 tisícům evropských podniků. 

EU se již dohodla na vzájemném uznávání oprávněných hospodářských subjektů s Japonskem 
a Spojenými státy americkými. Dohoda o bezpečnosti dodavatelského řetězce mezi EU 
a Kanadou umožní uzavřít takovou dohodu také s Kanadou. 

Dohodu bude spravovat smíšený výbor pro celní spolupráci mezi EU a Kanadou, který může 
přijímat prováděcí rozhodnutí včetně rozhodnutí o vzájemném uznávání. Dohoda o spolupráci 
z roku 1998 bude celní spolupráci mezi EU a Kanadou i nadále zastřešovat. Nová dohoda 
bude také vycházet z klíčových prvků rámce norem pro zabezpečení a zjednodušení 
celosvětového obchodu „SAFE“ Světové celní organizace. 

Dohoda nemá žádné důsledky pro rozpočet Unie.

Souhlas Evropského parlamentu je pro uzavření této dohody nezbytný.

Poznámky zpravodaje

Dohoda mezi EU a Kanadou je součástí širšího procesu a rostoucího počtu iniciativ 
uplynulých deseti let, které se zabývají bezpečností dodavatelského řetězce a řízení rizik. 
Události 11. září mnoho kroků odstartovaly a vedly k rychlejší formulaci souvisejících politik. 
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EU si je vědoma bezpečnostních výzev, které s sebou globalizace přináší, a uznává, že musí 
zavést účinná opatření na ochranu dodavatelských řetězců. Proto mezinárodní spolupráci 
v této oblasti zaměřila na propagaci světových bezpečnostních norem, zejména rámce norem 
„SAFE“ Světové celní organizace, sdílení informací a údajů a vzájemného uznávání 
spolehlivých obchodníků. V globalizovaném světě žádná země nemůže zajistit bezpečnost 
dodavatelského řetězce samostatně, klíčovou úlohu hrají mezinárodní spolupráce a normy. 

Představy EU a její politika v oblasti zvyšování světové bezpečnosti dodavatelských řetězců 
se vždy zakládaly na víceúrovňové analýze rizik a řízení inspekcí, které se zaměřuje na 
potenciálně nebezpečné náklady. Zpravodaj vítá, že tento přístup pro zajištění světové 
bezpečnosti dodavatelských řetězců je založen na riziku, což umožní plynulý průběh 
mezinárodního obchodu a zbytečně ekonomicky nezatíží úřady a obchodníky. Zpravodaj 
proto vybízí EU, aby s Kanadou uzavřela také dohodu o vzájemném uznávání. 

Nová dohoda o celní spolupráci s Kanadou vychází z celní spolupráce mezi dvěma vyspělými 
partnery a rozšiřuje ji. Doplní také komplexní dohodu o hospodářské a obchodní spolupráci, 
o které se v současné době jedná.

Na základě výše uvedených důvodů je zpravodaj přesvědčen, že Evropský parlament by měl 
k uzavření této dohody udělit souhlas.


