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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou 

úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných 

otázkach 

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07712/2016), 

– so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci 

a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (07682/2016), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (C8-0237/2017), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0029/2018), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov a Nového Zélandu. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V októbri 2017 Európsky parlament prijal svoje odporúčania týkajúce sa mandátu na 

rokovania o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, v rámci 

ktorých sa má dosiahnuť moderná, prehĺbená, ambiciózna, vyvážená, spravodlivá a 

komplexná dohoda o voľnom obchode v záujme prehĺbenia a posilnenia existujúcich, už 

rozvinutých dvojstranných obchodných a investičných vzťahov medzi oboma partnermi.  

Hoci nie je v priamej súvislosti s budúcimi rokovaniami o dohode o voľnom obchode, je 

možné Dohodu medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej 

pomoci v colných otázkach, ktorá je predmetom tejto správy, považovať za ďalší krok v 

prehlbovaní obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Novým Zélandom, keďže 

vzniká colné prostredie, ktoré je priaznivejšie pre obchod a bezpečnejšie. Uzatvorenie tejto 

dohody by teda podľa spravodajcu bolo vítaným krokom, pokiaľ ide o prípravu budúcej 

dohody o voľnom obchode.  

Predmetná dohoda bola podpísaná 3. júla 2017, pričom rokovania sa pôvodne začali v roku 

2013, a Európsky parlament bol teraz pred jej uzavretím požiadaný, aby udelil svoj súhlas.  

Všeobecným cieľom dohody je rozvinúť a zintenzívniť spoluprácu a vzájomnú 

administratívnu pomoc v colných otázkach s Novým Zélandom. Predovšetkým sa ňou 

stanovuje právny základ pre rámec spolupráce, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávateľský 

reťazec a uľahčiť legitímny obchod, ako aj umožniť výmenu informácií s cieľom zaistiť 

riadne uplatňovanie colných predpisov a prevenciu a vyšetrovanie porušovania colných 

predpisov, ako aj boj proti nemu. 

Konkrétnejšie je cieľom tejto dohody:  

– podporovať zákonný obchod tým, že sa vytvorí predvídateľnejšia výmena, ktorá je 

priaznivejšia pre obchod;  

– vo väčšej miere umožňovať výmenu informácií a spoluprácu medzi colnými orgánmi s 

cieľom uľahčiť využívanie nových nástrojov alebo zvýšiť účinnosť existujúcich nástrojov; 

– podporovať moderné a jednoduché postupy s cieľom ušetriť čas a peniaze pri preclení 

tovaru, a to v úplnom súlade so záväzkami prijatými v rámci Dohody o uľahčení obchodu, a 

tým vytvoriť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty na oboch stranách; 

– pomáhať pri prevencii a vyšetrovaní porušovania colných predpisov, ako aj boji proti nemu, 

a tým aj pri ochrane spotrebiteľov, a to zabránením preniknutia škodlivého alebo 

nezákonného tovaru na európsky trh. 

EÚ už uzavrela mnohé iné podobné dohody o vzájomnej administratívnej pomoci v colných 

záležitostiach, okrem iného s Kóreou, Kanadou, Hongkongom, USA, Indiou, Čínou a 

Japonskom. Spravodajca sa domnieva, že je načase, aby sa uzavrela aj takáto dohoda so 

spoľahlivým a blízkym partnerom, ako je Nový Zéland, s cieľom umožniť efektívnejšiu 

spoluprácu medzi colnými orgánmi a ďalej posilniť a prehĺbiť vzťahy s Novým Zélandom, a 

preto odporúča udeliť súhlas s touto dohodou. 
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