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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
        většina odevzdaných hlasů
   **IPostup spolupráce (první čtení) 
        většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
         většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
        společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
        většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

        většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
        většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod 
(8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2005)0609),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A6-0466/2007),

1. schvaluje společný postoj;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 
odst. 1 Smlouvy o ES;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co bude ověřeno, že všechny 
postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

1 Přijaté texty, 12. 12. 2006, P6_TA(2006)0539.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Evropský parlament přijal svou zprávu v prvním čtení dne 12. prosince 2006 bez 
pozměňovacích návrhů k původnímu textu. Dne 23. července 2007 Rada přijala společný 
postoj, s jehož podobou Komise souhlasila.

2. Cíl návrhu vypracovaného Komisí

Návrh rozhodnutí má za cíl vytvořit nástroj pro zavádění interoperabilních a přístupných 
automatizovaných celních systémů, jak v rámci současného, tak i budoucího 
modernizovaného celního kodexu, a pro koordinaci postupů a služeb. Tento nástroj má sloužit 
k vytvoření potřebných závazků pro zavádění různých elektronických celních systémů 
a podmínek pro přijímání budoucích závazků v souvislosti s koncepcí jednotného portálu 
a jednoho správního místa. Jeho hlavním účelem je stanovit nutná opatření a lhůty, které 
musejí všechny zúčastněné strany dodržet, aby bylo vytvořeno jednoduché a bezpapírové 
prostředí pro clo a obchod, dříve než modernizovaný celní kodex vstoupí v platnost.

3. Společný postoj

Rada ve společném postoji souhlasí s cílem návrhu rozhodnutí, jímž je zřízení bezpapírového 
prostředí pro clo a obchod.
Kromě úprav technické povahy a zvláštní zmínky o ochraně osobních údajů zavádí společný 
postoj změny týkající se lhůt pro zavedení jednotlivých systémů. U některých systémů 
rozlišuje mezi lhůtami pro zavedení funkčních specifikací a lhůtami pro zprovoznění systému. 
Kromě toho umožňuje prodloužit lhůty postupem projednávaní ve výborech (regulativní 
postup s kontrolou) a na základě negativního posudku funkčních specifikací lze některé 
projekty zrušit. 

Vzhledem k technickým obtížím, které takový ambiciózní projekt provázejí, a značným 
zdrojům, k jejichž vyčlenění se mají vnitrostátní orgány zavázat, se Rada kloní k přístupu 
založeném na jednotlivých krocích, který umožní zavádět elektronické systémy postupně. 
Hlavní změny uvedené ve společném postoji se tedy týkají článku 4 (Systémy a služby 
a časový plán), článku 5 (Prvky), článku 6 (Úkoly Komise) a článku 7 (Úkoly členských 
států).

4. Závěr

Evropský parlament by měl společný postoj schválit, protože zajistí, že v návrhu budou 
ponechány lhůty stanovené pro vytvoření závazků členských států a Komise.
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