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Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2016 k návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení 

celních předpisů a sankcí (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))1 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na článek 33 této 

smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na články 33 

a 114 této smlouvy, 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a)  Tato směrnice by měla být 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/20131. 

 ___________________ 

 1Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 

kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. 

věst. L 269, 10.10.2013, s. 1). 

 

                                                 
1  Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst. 2, druhého 

pododstavce jednacího řádu (A8-0239/2016). 



Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2)  Porušení v oblasti cel a související 

sankce se proto řídí 28 odlišnými soubory 

právních pravidel. Porušení unijních 

celních předpisů tudíž není v rámci Unie 

upraveno jednotně a sankce, jež mohou být 

v jednotlivých případech uloženy, se liší ve 

své povaze a přísnosti podle členského 

státu, jenž je ukládá. 

(2)  Porušení v oblasti cel a související 

sankce se řídí 28 odlišnými soubory 

právních pravidel. Porušení unijních 

celních předpisů tudíž není v rámci Unie 

upraveno jednotně a sankce, jež mohou být 

v jednotlivých případech uloženy, se liší ve 

své povaze a přísnosti podle členského 

státu, jenž je ukládá, což může mít za 

následek ztrátu příjmů pro členské státy 

a narušení obchodu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3)  Tyto rozdíly právních řádů 

členských států dopadají nejen na 

optimální řízení celní unie, ale zamezují 

i tomu, aby bylo mezi hospodářskými 

subjekty v rámci celní unie dosaženo 

rovných podmínek, neboť je tím ovlivněn 

i jejich přístup k celním zjednodušením 

a usnadněním. 

(3)  Tyto rozdíly právních řádů 

členských států nejenže dopadají na 

optimální řízení celní unie 

a transparentnost nutnou k zajištění 

řádného fungování vnitřního trhu, pokud 

jde o způsoby, jak různé celní orgány řeší 

porušení předpisů, ale zamezují i tomu, 

aby bylo v rámci celní unie dosaženo 

rovných podmínek mezi hospodářskými 

subjekty, které již podléhají různým 

souborům pravidel uvnitř Unie, neboť je 

tím ovlivněn i jejich přístup k celním 

zjednodušením a usnadněním. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6)  Měl by být stanoven seznam 

jednání, která se považují za porušení 

unijních celních předpisů, za něž se 

(6)  Tato směrnice by měla stanovit 

seznam jednání, která se považují za 

porušení unijních celních předpisů, za něž 



ukládají příslušné sankce. Taková porušení 

celních předpisů by měla plně vycházet 

z povinností uložených na základě celních 

předpisů a měla by přímo odkazovat na 

kodex. Tato směrnice nestanovuje, zda 

členské státy mají s ohledem na tato 

porušení celních předpisů uplatnit správní 

či trestněprávní sankce. 

se ukládají příslušné sankce. Taková 

porušení celních předpisů by měla plně 

vycházet z povinností uložených na 

základě celních předpisů a měla by přímo 

odkazovat na kodex. Tato směrnice 

stanoví, že členské státy by měly za 

uvedená porušení celních předpisů uplatnit 

sankce jiné než trestněprávní povahy. 

Členské státy by měly mít rovněž možnost 

namísto sankcí jiné než trestněprávní 

povahy stanovit a ukládat sankce 

trestněprávní, v souladu se svými 

vnitrostátními právními předpisy 

a právem Unie, pokud to vyžaduje povaha 

a závažnost daného porušení, aby 

ukládané sankce byly odrazující, účinné 

a přiměřené. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7)  První kategorie jednání by měla 

zahrnovat porušení celních předpisů 

vycházející z objektivní odpovědnosti, 

u nichž není vyžadován prvek zavinění 

vzhledem k objektivnímu charakteru 

dotčené povinnosti a skutečnosti, že osoby, 

které odpovídají za splnění příslušné 

povinnosti, si musí být vědomy její 

existence a závazné povahy. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8)  Druhá a třetí kategorie by měla 

zahrnovat porušení celních předpisů 

spáchaných z nedbalosti či úmyslně, 

pokud je ke stanovení odpovědnosti za 

porušení zapotřebí prokázání 

subjektivního prvku zavinění. 

vypouští se 

 



Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10)  V zájmu zajištění právní jistoty by 

mělo být stanoveno, že jakékoli jednání či 

opomenutí, k němuž došlo v důsledku 

chyby, které se dopustil celní orgán, by 

nemělo být považováno za porušení 

celních předpisů. 

(10)  V zájmu zajištění právní jistoty by 

mělo být stanoveno, že jakékoli jednání či 

opomenutí, k němuž došlo v důsledku 

chyby, které se dopustil celní orgán ve 

smyslu kodexu, by nemělo být považováno 

za porušení celních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12)  V zájmu sblížení vnitrostátních 

sankčních režimů členských států by měl 

být stanoven soubor odstupňovaných 

sankcí, které odpovídají rozdílných 

kategoriím porušení celních předpisů 

a jejich závažnosti. V zájmu uložení 

účinných, přiměřených a odrazujících 

sankcí by členské státy rovněž měly 

zajistit, aby jejich příslušné orgány při 

rozhodování o druhu a rozsahu sankce, 

která má být uložena, zohlednily konkrétní 

přitěžující či polehčující okolnosti. 

(12)  V zájmu sblížení vnitrostátních 

sankčních režimů členských států by měl 

být stanoven soubor odstupňovaných 

sankcí, který zohlední závažnost porušení 

celních předpisů. V zájmu uložení 

účinných, přiměřených a odrazujících 

sankcí by členské státy rovněž měly 

zajistit, aby jejich příslušné orgány při 

rozhodování o druhu a rozsahu sankce, 

která má být uložena, zohlednily konkrétní 

přitěžující či polehčující okolnosti. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a)  Celní orgány by měly stanovit výši 

uložené sankce na základě hodnoty 

daného zboží pouze v případech, kdy je 

závažné porušení spojeno nikoli s ušlým 

clem, nýbrž s hodnotou dotčeného zboží, 

například v případech porušení povinností 

v souvislosti s právy duševního vlastnictví 

či se zbožím, na něž se vztahuje zákaz či 



omezení.  

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13)  Promlčecí lhůta pro zahájení řízení 

v souvislosti s porušením celních předpisů 

by měla být stanovena v trvání čtyři roky 

ode dne, kdy bylo spácháno porušení 

celních předpisů, či v případě 

pokračujícího či opakujícího se porušení na 

čtyři roky od okamžiku, kdy skončilo 

jednání zakládající porušení. Členské státy 

by měly zajistit, že úkonem v souvislosti 

s vyšetřováním či právním řízením ve věci 

porušení celních předpisů dochází 

k přerušení promlčecí lhůty. Členské státy 

mohou vymezit případy, v nichž dochází 

k pozastavení promlčecí lhůty. Zahájit či 

obnovit taková řízení by nemělo být možné 
po uplynutí prekluzivní lhůty v trvání osmi 

let, zatímco promlčecí lhůta pro vykonání 

sankce by měla být stanovena v délce tří 

let. 

(13)  Promlčecí lhůta pro zahájení řízení 

v souvislosti s porušením celních předpisů 

by měla být stanovena v trvání čtyři roky 

ode dne, kdy bylo spácháno porušení 

celních předpisů, či v případě 

pokračujícího či opakujícího se porušení na 

čtyři roky od okamžiku, kdy skončilo 

jednání zakládající porušení. Členské státy 

by měly zajistit, že úkonem v souvislosti 

s vyšetřováním či právním řízením ve věci 

stejného porušení celních předpisů či 

úkonem osoby, která odpovídá za 

porušení, dochází k přerušení promlčecí 

lhůty. Členské státy by měly mít možnost 

vymezit případy, v nichž dochází 

k pozastavení promlčecí lhůty. Všechny 

postupy by měly být časově omezené, 

nezávisle na případném přerušení 

promlčecí lhůty, po uplynutí prekluzivní 

lhůty v trvání osmi let, zatímco promlčecí 

lhůta pro vymáhání sankce by měla být 

stanovena v délce tří let. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14)  Mělo by být stanoveno, že správní 

řízení vedené v souvislosti s porušením 

celních předpisů se pozastavuje po dobu, 

od které je proti stejné osobě za stejný 

skutek zahájeno trestní řízení. Pokračování 

správního řízení po ukončení trestního 

řízení by mělo být umožněno pouze za 

bezpodmínečného dodržení zásady ne bis 

in idem. 

(14)  Mělo by být stanoveno, že správní 

řízení vedené v souvislosti s porušením 

celních předpisů se pozastavuje po dobu, 

od které je proti stejné osobě za stejný 

skutek zahájeno trestní řízení. Pokračování 

správního řízení po ukončení trestního 

řízení by mělo být umožněno pouze za 

bezpodmínečného dodržení zásady ne bis 

in idem, což znamená, že totéž porušení 

předpisů nesmí být trestáno dvakrát. 



 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a)  Hlavním cílem této směrnice je 

zajistit účinné vymáhání celních předpisů 

Unie. Právní rámec stanovený touto 

směrnicí však neumožňuje přijmout 

integrovaný přístup k vymáhání předpisů, 

včetně dohledu, kontroly a vyšetřování. 

Komise by tudíž měla mít povinnost 

předložit Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o těchto aspektech, včetně 

provádění společného rámce pro řízení 

rizik, s cílem posoudit, zda je zapotřebí 

přijmout další právní předpisy. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a)  Cílem této směrnice je posílit celní 

spolupráci prostřednictvím sblížení 

vnitrostátních právních předpisů 

týkajících se sankcí za porušení celních 

předpisů. Jelikož právní tradice členských 

států jsou v současnosti velmi odlišné,  

harmonizace v této oblasti nemůže být 

úplná. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Tato směrnice stanovuje rámec 

týkající se porušení celních předpisů Unie 

a stanovuje sankce za taková porušení. 

1.  Cílem této směrnice je přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

a stanovit rámec týkající se porušení 

celních předpisů Unie a stanovit sankce 

jiné než trestněprávní povahy za taková 



porušení pomocí sblížení právních 

a správních předpisů nebo správních 

opatření členských států. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a.  Tato směrnice se vztahuje na 

povinnosti členských států vůči 

obchodním partnerům Evropské unie 

a také Světové obchodní organizace 

a Světové celní organizace s cílem vytvořit 

homogenní a výkonný vnitřní trh 

a zároveň usnadnit obchod a poskytnout 

jistotu. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Článek 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2 Článek 2 

Porušení celních přepisů a sankce Obecné zásady 

Členské státy stanoví pravidla týkající se 

sankcí ukládaných za porušení celních 

předpisů stanovených v článcích 3 až 6. 

1. Členské státy stanoví pravidla 

týkající se sankcí ukládaných za porušení 

celních předpisů stanovených v článcích 3 

a 6 za bezpodmínečného dodržení zásady 

ne bis in idem. 

 Členské státy zajistí, aby jednání či 

opomenutí stanovená v článcích 3 a 6 

zakládala porušení celních předpisů 

pouze tehdy, pokud jsou spáchána 

z nedbalosti nebo úmyslně. 

 Členské státy by měly mít rovněž možnost 

namísto sankcí jiné než trestněprávní 

povahy stanovit a ukládat sankce 

trestněprávní, v souladu se svými 

vnitrostátními právními předpisy 

a právem Unie, pokud to vyžaduje povaha 

a závažnost daného porušení, aby 



ukládané sankce byly odrazující, účinné 

a přiměřené. 

 2.  Pro účely této směrnice: 

 a) celní orgány určí, zda byly 

předpisy porušeny z nedbalosti, což 

znamená, že osoba, která odpovídá za 

porušení, nevynaložila přiměřenou péči  

kontrole svých činností, či přijetím zjevně 

nedostatečných opatření za účelem 

zamezení výskytu okolností, které 

způsobily porušení předpisů, lze-li dané 

riziko rozumně předvídat; 

 b) celní orgány určí, zda bylo 

porušení předpisů způsobeno úmyslně, 

což znamená, že osoba, která odpovídá za 

porušení, jednala s vědomím, že se 

dopouští jednání či opomenutí, které 

zakládá porušení předpisů, či se 

svobodným a vědomým úmyslem porušit 

celní předpisy; 

 c) administrativní chyby či 

nepřesnosti nezakládají porušení celních 

předpisů, kromě případů, kdy ze všech 

okolností jasně vyplývá, že k nim došlo 

v důsledku nedbalosti či úmyslně. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Článek 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Usnadnění obchodu 

 S cílem plnit závazky Unie v rámci dohody 

Světové obchodní organizace o usnadnění 

obchodu členské státy spolupracují 

s cílem zavést systém spolupráce 

zahrnující všechny členské státy. Cílem 

tohoto systému je koordinace klíčových 

ukazatelů výkonnosti celních sankcí 

(analýza počtu odvolání a míry 

opakovaného porušení atd.); šíření 

osvědčených postupů mezi celními orgány 

(účinnost kontrol a sankcí, snižování 

administrativních nákladů atd.); 

předávání zkušeností hospodářských 



subjektů a vytváření vazeb mezi nimi; 

monitorování, jakým způsobem celní 

orgány vykonávají svou činnost, 

a provádění statistických činností ohledně 

porušení, jichž se dopouštějí společnosti 

ze třetích zemí. V rámci systému 

spolupráce jsou všechny členské státy 

neprodleně informovány o vyšetřování 

porušení celních předpisů a zjištěných 

porušeních předpisů, a to za účelem 

usnadnění obchodu, zamezení vstupu 

nelegálního zboží na vnitřní trh a zlepšení 

účinnosti kontrol. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Článek 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 3 Článek 3 

Objektivní odpovědnost za porušení 

celních předpisů 

Porušení celních předpisů 

Členské státy zajistí, aby následující 

jednání či opomenutí zakládala porušení 

celních předpisů bez ohledu na prvek 

zavinění: 

Členské státy zajistí, aby následující 

jednání či opomenutí zakládala porušení 

celních předpisů: 

a)  osoba podávající celní prohlášení, 

celní prohlášení pro dočasné uskladnění, 

vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní 

souhrnné celní prohlášení, prohlášení 

o zpětném vývozu nebo oznámení 

o zpětném vývozu nezajistila správnost 

a úplnost informací uvedených v celním 

prohlášení, oznámení nebo žádosti podle 

čl. 15 odst. 2 písm. a) kodexu; 

a)  osoba podávající celní prohlášení, 

celní prohlášení pro dočasné uskladnění, 

vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní 

souhrnné celní prohlášení, prohlášení 

o zpětném vývozu nebo oznámení 

o zpětném vývozu nezajistila správnost 

a úplnost informací uvedených v celním 

prohlášení, oznámení nebo žádosti podle 

čl. 15 odst. 2 písm. a) kodexu; 

b)  osoba podávající celní prohlášení, 

celní prohlášení pro dočasné uskladnění, 

vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní 

souhrnné celní prohlášení, prohlášení 

o zpětném vývozu nebo oznámení 

o zpětném vývozu nezajistila pravost, 

správnost a platnost podpůrného dokladu 

podle čl. 15 odst. 2 písm. b) kodexu; 

b)  osoba podávající celní prohlášení, 

celní prohlášení pro dočasné uskladnění, 

vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní 

souhrnné celní prohlášení, prohlášení 

o zpětném vývozu nebo oznámení 

o zpětném vývozu nezajistila pravost, 

správnost a platnost podpůrného dokladu 

podle čl. 15 odst. 2 písm. b) kodexu; 

c)  osoba neučinila podání vstupního 

souhrnného celního prohlášení podle 

článku 127 kodexu, oznámení příjezdu 

c)  osoba neučinila podání vstupního 

souhrnného celního prohlášení podle 

článku 127 kodexu, oznámení příjezdu 



námořního plavidla nebo letadla podle 

článku 133 kodexu, prohlášení pro dočasné 

uskladnění podle článku 145 kodexu, celní 

prohlášení podle článku 158 kodexu, 

oznámení činnosti ve svobodných pásmech 

podle čl. 244 odst. 2 kodexu, prohlášení 

před výstupem zboží podle článku 263 

kodexu, prohlášení o zpětném vývozu 

podle článku 270 kodexu, výstupního 

souhrnného celního prohlášení podle 

článku 271 kodexu či oznámení o zpětném 

vývozu podle článku 274 kodexu; 

námořního plavidla nebo letadla podle 

článku 133 kodexu, prohlášení pro dočasné 

uskladnění podle článku 145 kodexu, celní 

prohlášení podle článku 158 kodexu, 

oznámení činnosti ve svobodných pásmech 

podle čl. 244 odst. 2 kodexu, prohlášení 

před výstupem zboží podle článku 263 

kodexu, prohlášení o zpětném vývozu 

podle článku 270 kodexu, výstupního 

souhrnného celního prohlášení podle 

článku 271 kodexu či oznámení o zpětném 

vývozu podle článku 274 kodexu; 

d)  hospodářský subjekt nedodržel 

povinnost uchovávat doklady a informace 

související s vyřizováním celních formalit, 

a to jakýmkoli způsobem, který je 

dostupný, po dobu stanovenou celními 

předpisy v souladu se článkem 51 kodexu; 

d)  hospodářský subjekt nedodržel 

povinnost uchovávat doklady a informace 

související s vyřizováním celních formalit, 

a to jakýmkoli způsobem, který je 

dostupný, po dobu stanovenou celními 

předpisy v souladu se článkem 51 kodexu; 

e)  zboží, které vstoupilo na celní 

území Unie, bylo vyjmuto z celního 

dohledu bez povolení celních orgánů 

v rozporu s čl. 134 odst. 1 prvním 

a druhým pododstavcem kodexu; 

e)  zboží, které vstoupilo na celní 

území Unie, bylo vyjmuto z celního 

dohledu bez povolení celních orgánů 

v rozporu s čl. 134 odst. 1 prvním 

a druhým pododstavcem kodexu; 

f)  zboží bylo vyjmuto z celního 

dohledu v rozporu s čl. 134 odst. 1 čtvrtým 

pododstavcem a s čl. 158 odst. 3 a článkem 

242 kodexu; 

f)  zboží bylo vyjmuto z celního 

dohledu v rozporu s čl. 134 odst. 1 čtvrtým 

pododstavcem a s čl. 158 odst. 3 a článkem 

242 kodexu; 

g)  osoba, která přepravuje zboží na 

celní území Unie, porušila povinnost 

týkající se dopravy zboží na příslušné 

místo uloženou čl. 135 odst. 1 kodexu, či 

povinnost oznámit v souladu s čl. 137 odst. 

1 a 2 kodexu celním orgánům nemožnost 

splnění takové povinnosti; 

g)  osoba, která přepravuje zboží na 

celní území Unie, porušila povinnost 

týkající se dopravy zboží na příslušné 

místo uloženou čl. 135 odst. 1 kodexu, či 

povinnost neprodleně oznámit v souladu 

s čl. 137 odst. 1 a 2 kodexu celním 

orgánům nemožnost splnění takové 

povinnosti a sdělit jim, kde se zboží 

nachází; 

h)  osoba, která přepravuje zboží do 

daného svobodného pásma, jestliže je část 

hranice svobodného celního pásma totožná 

s pozemní hranicí mezi členským státem 

a třetí zemí, nedodržela svou povinnost 

přepravit takové zboží přímo do daného 

svobodného pásma, aniž by prošlo jinou 

částí celního území Unie podle čl. 135 

odst. 2 kodexu; 

h)  osoba, která přepravuje zboží do 

daného svobodného pásma, jestliže je část 

hranice svobodného celního pásma totožná 

s pozemní hranicí mezi členským státem 

a třetí zemí, nedodržela svou povinnost 

přepravit takové zboží přímo do daného 

svobodného pásma, aniž by prošlo jinou 

částí celního území Unie podle čl. 135 

odst. 2 kodexu; 

i)  deklarant podávající prohlášení pro 

dočasné uložení či návrh na propuštění 

zboží do celního režimu neposkytl celním 

orgánům příslušné doklady, vyžadují-li to 

i)  deklarant podávající prohlášení pro 

dočasné uložení či návrh na propuštění 

zboží do celního režimu neposkytl celním 

orgánům příslušné doklady, vyžadují-li to 



právní předpisy Unie nebo je-li to nezbytné 

pro účely celní kontroly podle čl. 145 odst. 

2 a čl. 163 odst. 2 kodexu; 

právní předpisy Unie nebo je-li to nezbytné 

pro účely celní kontroly podle čl. 145 odst. 

2 a čl. 163 odst. 2 kodexu; 

j)  hospodářský subjekt odpovídající 

za zboží, které není zbožím Unie a je 

dočasně uskladněno, nepropustil zboží do 

celního režimu nebo zboží zpětně nevyvezl 

ve lhůtě stanovené podle článku 149 

kodexu; 

j)  deklarant podávající prohlášení 

pro dočasné uložení nebo osoba, která 

uchovává zboží na jiných místech 

určených nebo schválených celními 

orgány, odpovídající za zboží, které není 

zbožím Unie a je dočasně uskladněno, 

nepropustili zboží do celního režimu nebo 

zboží zpětně nevyvezli ve lhůtě stanovené 

podle článku 149 kodexu; 

k)  deklarant podávající celní 

prohlášení s návrhem na propuštění zboží 

do celního režimu neměl v rozporu s čl. 

163 odst. 1 a čl. 167 odst. 1 druhým 

pododstavcem kodexu v okamžiku podání 

celního prohlášení či doplňkového celního 

prohlášení k dispozici podklady, které jsou 

nezbytné pro použití příslušného režimu, 

a takové podklady nebyly k dispozici 

celním orgánům; 

k)  deklarant podávající celní 

prohlášení s návrhem na propuštění zboží 

do celního režimu neměl v rozporu s čl. 

163 odst. 1 a čl. 167 odst. 1 druhým 

pododstavcem kodexu v okamžiku podání 

celního prohlášení či doplňkového celního 

prohlášení k dispozici podklady, které jsou 

nezbytné pro použití příslušného režimu, 

a takové podklady nebyly k dispozici 

celním orgánům; 

l)  deklarant nepodal v rozporu s čl. 

167 odst. 1 kodexu v případě 

zjednodušeného celního prohlášení podle 

článku 166 kodexu či v souvislosti se 

zápisem do záznamů deklaranta podle 

článku 182 kodexu u příslušného celního 

úřadu ve stanovené lhůtě doplňkové celní 

prohlášení; 

l)  deklarant nepodal v rozporu s čl. 

167 odst. 1 kodexu v případě 

zjednodušeného celního prohlášení podle 

článku 166 kodexu či v souvislosti se 

zápisem do záznamů deklaranta podle 

článku 182 kodexu u příslušného celního 

úřadu ve stanovené lhůtě doplňkové celní 

prohlášení; 

m)  bez předchozího oprávnění, jež 

udělují podle čl. 192 odst. 2 kodexu celní 

orgány, došlo k odstranění či zničení 

prostředků k identifikaci umístěných na 

zboží, obalu nebo dopravních prostředcích 

celními orgány; 

m)  bez předchozího oprávnění, jež 

udělují podle čl. 192 odst. 2 kodexu celní 

orgány, došlo k odstranění či zničení 

prostředků k identifikaci umístěných na 

zboží, obalu nebo dopravních prostředcích 

celními orgány; 

n)  držitel povolení pro aktivní 

zušlechťovací styk nedodržel lhůtu pro 

vyřízení takového režimu stanovenou 

podle článku 257 kodexu; 

n)  držitel povolení pro aktivní 

zušlechťovací styk nedodržel lhůtu pro 

vyřízení takového režimu stanovenou 

podle článku 257 kodexu; 

o)  držitel povolení pro pasivní 

zušlechťovací styk nedodržel lhůtu 

stanovenou pro vývoz vadného zboží 

stanovenou podle článku 262 kodexu; 

o)  držitel povolení pro pasivní 

zušlechťovací styk nedodržel lhůtu 

stanovenou pro vývoz vadného zboží 

stanovenou podle článku 262 kodexu; 

p)  stavba budovy ve svobodném 

pásmu bez povolení celních orgánů podle 

čl. 244 odst. 1 kodexu; 

p)  stavba budovy ve svobodném 

pásmu bez předchozího povolení celních 

orgánů podle čl. 244 odst. 1 kodexu; 

q)  nezaplacení dovozního nebo q)  nezaplacení dovozního nebo 



vývozního cla osobou, jež odpovídá za 

zaplacení takového cla, ve lhůtě stanovené 

podle článku 108 kodexu. 

vývozního cla osobou, jež odpovídá za 

zaplacení takového cla, ve lhůtě stanovené 

podle článku 108 kodexu; 

 qa)  hospodářský subjekt nepodal na 

žádost celních orgánů požadované 

dokumenty a informace ve vhodné formě 

a v přiměřené lhůtě a neposkytl veškerou 

pomoc nezbytnou pro splnění celních 

formalit nebo provedení kontrol podle čl. 

15 odst. 1 kodexu; 

 qb)  držitel rozhodnutí, jež se týká 

uplatnění celních předpisů, nedodržel 

povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí 

podle čl. 23 odst. 1 kodexu; 

 qc)  držitel rozhodnutí, jež se týká 

uplatnění celních předpisů, neprodleně 

neinformoval podle čl. 23 odst. 2 kodexu 

celní orgány o všech skutečnostech, které 

nastaly po přijetí takového rozhodnutí 

těmito celními orgány a které mohou 

ovlivnit jeho platnost nebo obsah; 

 qd)  držitel tranzitního režimu Unie 

nepředložil zboží v nezměněném stavu 

celnímu úřadu určení ve stanovené lhůtě 

podle čl. 233 odst. 1 písm. a) kodexu; 

 qe)  vykládka či překládka zboží 

z dopravních prostředků, kterými je 

přepravováno, bez povolení uděleného 

celními orgány či na místech, která 

k tomu tyto orgány neurčily či neschválily, 

v rozporu s článkem 140 kodexu; 

 qf)  uskladnění zboží v dočasných či 

celních skladech bez povolení uděleného 

celními orgány v souladu s články 147 

a 148 kodexu; 

 qg)  držitel povolení nebo režimu 

nesplnil povinnosti související 

s uskladněním zboží, na které se vztahuje 

režim uskladnění v celním skladu, podle 

čl. 242 odst. 1 písm. a) a b) kodexu; 

 qh)  celním orgánům byly poskytnuty 

nepravdivé informace či dokumenty, jež 

tyto orgány vyžadují podle článku 15 či 

163 kodexu; 

 qi)  hospodářský subjekt předložil 

celním orgánům nesprávné či neúplné 

údaje nebo nepravé, nesprávné či 



neplatné doklady za účelem udělení: 

 i)  statusu oprávněného 

hospodářského subjektu podle článku 38 

kodexu; 

 ii)  povolení k využívání 

zjednodušeného celního prohlášení podle 

článku 166 kodexu; 

 iii)  povolení k využívání jiných celních 

zjednodušení podle článku 177, 179, 182 

nebo 185 kodexu; nebo 

 iv)  povolení k zařazení zboží do 

zvláštního režimu podle článku 211 

kodexu; 

 qj)  přeprava zboží na celní území Unie 

či výstup zboží z něj bez předložení 

takového zboží celním orgánům podle 

článku 139, 245 nebo čl. 267 odst. 2 

kodexu; 

 qk)  zpracování zboží v celním skladu 

bez povolení uděleného celními orgány 

podle článku 241 kodexu; 

 ql)  nabývání či držba zboží, kterého se 

týkalo porušení celních předpisů 

uvedených v písm. qd) a qj) tohoto článku. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4 vypouští se 

Porušení celních předpisů z nedbalosti  

Členské státy zajistí, aby následující 

jednání či opomenutí zakládala porušení 

celních předpisů, byla-li způsobena 

z nedbalosti: 

 

a)  hospodářský subjekt odpovídající 

za zboží, které není zbožím Unie a je 

dočasně uskladněno, nepropustil zboží do 

celního režimu nebo zboží zpětně nevyvezl 

ve lhůtě stanovené podle článku 149 

kodexu; 

 

b)  hospodářský subjekt neposkytl  



celním orgánům veškerou pomoc 

nezbytnou pro splnění celních formalit 

nebo provedení kontrol podle čl. 15 odst. 1 

kodexu; 

c)  držitel rozhodnutí, jež se týká 

uplatnění celních předpisů, nedodržel 

povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí 

podle čl. 23 odst. 1 kodexu; 

 

d)  držitel rozhodnutí, jež se týká 

uplatnění celních předpisů, neprodleně 

neinformoval podle čl. 23 odst. 2 kodexu 

celní orgány o všech skutečnostech, které 

nastaly po přijetí takového rozhodnutí 

těmito celními orgány a které mohou 

ovlivnit jeho platnost nebo obsah; 

 

e)  hospodářský subjekt nepředložil 

zboží, které vstoupilo na území Unie, 

celním orgánům podle článku 139 

kodexu; 

 

f)  držitel tranzitního režimu Unie 

nepředložil zboží v nezměněném stavu 

celnímu úřadu určení ve stanovené lhůtě 

podle čl. 233 odst. 1 písm. a) kodexu; 

 

g)  hospodářský subjekt nepředložil 

zboží, které bylo přepraveno do 

svobodného pásma, celnímu úřadu podle 

článku 245 kodexu; 

 

h)  hospodářský subjekt nepředložil 

zboží, které má opustit celní území Unie, 

celnímu úřadu na výstupu podle čl. 267 

odst. 2 kodexu; 

 

i)  vykládka či překládka zboží 

z dopravních prostředků, kterými je 

přepravováno, bez povolení uděleného 

celními orgány či na místech, která 

k tomu tyto orgány neurčily či neschválily, 

v rozporu s článkem 140 kodexu; 

 

j)  uskladnění zboží v dočasných či 

celních skladech bez povolení uděleného 

celními orgány v souladu s článkem 147 

a 148 kodexu; 

 

k)  držitel povolení nebo režimu 

nesplnil povinnosti související 

s uskladněním zboží, na které se vztahuje 

režim uskladnění v celním skladu, podle 

čl. 242 odst. 1 písm. a) a b). 

 

 



Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 vypouští se 

Úmyslná porušení celních předpisů  

Členské státy zajistí, aby následující 

jednání či opomenutí zakládala porušení 

celních předpisů, byla-li způsobena 

úmyslně: 

 

a) v případě informací či dokumentů, jež 

jsou vyžadovány celními orgány podle 

článků 15 či 163 kodexu, byly celním 

orgánům poskytnuty nepravdivé 

informace či dokumenty; 

 

b) pro získání následujících povolení, 

která vydávají celní orgány, byly použity 

nepravdivá prohlášení či jiné nezákonné 

prostředky: 

 

i) povolení pro udělení statusu 

oprávněného hospodářského subjektu 

podle článku 38 kodexu, 

 

ii) povolení pro využívání zjednodušeného 

celního prohlášení podle článku 166 

kodexu, 

 

iii) povolení pro využívání jiných 

celních zjednodušení podle článků 177, 

179, 182 a 185 kodexu, 

 

iv) povolení k propuštění zboží do 

zvláštního režimu podle článku 211 

kodexu; 

 

c) přeprava zboží na celní území Unie či 

výstup zboží z něj bez předložení takového 

zboží celním orgánů podle článku 139, 

245 nebo čl. 267 odst. 2 kodexu; 

 

d) držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění 

celních předpisů, nedodržel povinnosti 

vyplývající z tohoto rozhodnutí podle čl. 

23 odst. 1 kodexu; 

 

e) držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění 

celních předpisů, neprodleně 

neinformoval podle čl. 23 odst. 2 kodexu 

celní orgány o všech skutečnostech, které 

nastaly po přijetí takového rozhodnutí 

 



těmito celními orgány a které mohou 

ovlivnit jeho platnost nebo obsah; 

f) zpracování zboží v celním skladu bez 

povolení uděleného celními orgány podle 

článku 241 kodexu; 

 

g) nabývání či držba zboží, kterého se 

týkalo porušení celních předpisů 

uvedených v čl. 4 písm. f) a písm. c) 

tohoto článku. 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Článek 6  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6 Článek 6 

Návod, pomoc, účastenství a pokus Návod, pomoc, účastenství a pokus 

1.  Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, jimiž zajistí, aby byly případy 

návodu, pomoci a účastenství související 

s jednáním či opomenutím, na které 

odkazuje článek 5, považovány za 

porušení celních předpisů. 

1.  Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, jimiž zajistí, aby byly případy 

návodu, pomoci a účastenství související 

s jednáním či opomenutím, na které 

odkazuje čl. 8b odst. 2, považovány za 

porušení celních předpisů. 

2.  Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, jimiž zajistí, aby byly případy 

pokusu v souvislosti s jednáním či 

opomenutím, na které odkazuje čl. 5 písm. 

b) nebo c), považovány za porušení celních 

předpisů. 

2.  Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, jimiž zajistí, aby byly případy 

pokusu v souvislosti s jednáním či 

opomenutím, na které odkazuje čl. 3 písm. 

qi) nebo qj), považovány za porušení 

celních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7 Článek 7 

Chyba na straně celních orgánů Chyba na straně celních orgánů 

Jednání či opomenutí uvedená v článcích 3 

až 6 nezakládají porušení celních předpisů, 

došlo-li k nim v důsledku chyby na straně 

celních orgánů. 

Jednání či opomenutí uvedená v článcích 3 

a 6 nezakládají porušení celních předpisů, 

došlo-li k nim v souladu s článkem 119 

kodexu v důsledku chyby na straně celních 

orgánů, a celní orgány nesou odpovědnost 



v případě, že chybou byla způsobena 

škoda. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Členské státy zajistí, aby právnické 

osoby odpovídaly za porušení celních 

předpisů, kterých se v jejich prospěch 

dopustila osoba jednající samostatně nebo 

jako člen orgánu této právnické osoby, jež 

v této právnické osobě působí ve vedoucím 

postavení na základě: 

1.  Členské státy zajistí, aby právnické 

osoby odpovídaly za porušení celních 

předpisů uvedená v článcích 3 a 6, kterých 

se v jejich prospěch dopustila osoba 

jednající samostatně nebo jako člen orgánu 

této právnické osoby, jež v této právnické 

osobě působí ve vedoucím postavení na 

základě: 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Členské státy rovněž zajistí, aby 

právnické osoby odpovídaly za porušení 

celních předpisů, bylo-li v důsledku 

nedostatečného dohledu či nedostatečné 

kontroly ze strany osoby uvedené 

v odstavci 1 umožněno porušení celních 

předpisů ve prospěch takové právnické 

osoby, kterého se dopustila osoba 

v podřízeném postavení vůči osobě 

uvedené v odstavci 1. 

(Netýká se českého znění.)  

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a.  Pro účely této směrnice se 

„právnickou osobou“ rozumí každý 

subjekt, který má podle příslušné právní 

úpravy právní subjektivitu, s výjimkou 



států nebo veřejných subjektů při výkonu 

státní moci a s výjimkou veřejných 

mezinárodních organizací. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a 

 Faktory, které je třeba vzít v úvahu při 

posuzování toho, zda je porušení méně 

závažné 

 1.  Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány při určování toho, zda je porušení 

uvedené v článku 3 méně závažné, již od 

počátku příslušného postupu, tj. od 

okamžiku určení, zda došlo k porušení 

celních předpisů, zohlednily všechny tyto 

okolnosti, které mohou nastat: 

 a)  k porušení došlo z nedbalosti; 

 b)  na dotčené zboží se vztahují zákazy 

nebo omezení podle čl. 134 odst. 1 druhé 

věty kodexu a podle čl. 267 odst. 3 písm. e) 

celního kodexu; 

 c)  porušení má pouze malý vliv na 

výši cla, jež má být zaplaceno, nebo nemá 

vliv žádný; 

 d)  osoba, která odpovídá za porušení, 

při řízení účinně spolupracuje 

s příslušným orgánem; 

 e)  osoba, která odpovídá za porušení, 

dobrovolně sdělila informace o porušení, 

které dosud nebylo předmětem 

vyšetřování, jehož by si osoba, která 

odpovídá za porušení, byla vědoma; 

 f)  osoba, která odpovídá za porušení, 

může prokázat vysokou míru kontroly 

svých činností, například pomocí systému 

dohledu nad dodržováním předpisů, 

a doložit tak, že vyvíjí značné úsilí 

o zajištění souladu s celními předpisy 

Unie; 

 g)  osobou, která odpovídá za 



porušení, je malý nebo střední podnik, 

který dosud neměl s celní problematikou 

zkušenosti. 

 2.  Příslušné orgány posoudí porušení 

jako méně závažné pouze v případě, že 

neexistuje žádná přitěžující okolnost podle 

článku 8b. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8b 

 Faktory, které je třeba vzít v úvahu při 

posuzování toho, zda je porušení závažné 

 1.  Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány při určování toho, zda je porušení 

uvedené v článku 3 nebo 6 závažné, již od 

počátku příslušného postupu, tj. od 

okamžiku určení, zda došlo k porušení 

celních předpisů, zohlednily všechny tyto  

okolnosti, které mohou nastat:  

 a)  porušení bylo spácháno úmyslně; 

 b)  k porušení docházelo po delší 

období a byl zjevný úmysl v něm 

pokračovat; 

 c)  nadále dochází k obdobnému či 

souvisejícímu porušení nebo se toto 

porušení opakuje, tj. došlo k němu více 

než jednou;  

 d)  porušení má významný vliv na výši 

ušlých dovozních nebo vývozních cel; 

 e)  na dotčené zboží se vztahují zákazy 

nebo omezení podle čl. 134 odst. 1 druhé 

věty kodexu a podle čl. 267 odst. 3 písm. e) 

o kodexu; 

 f)  osoba, která odpovídá za porušení, 

odmítá spolupracovat či plně 

spolupracovat s příslušným orgánem; 

 g)  osoba, která odpovídá za porušení, 

porušila celní předpisy již v minulosti. 



 2.  Porušení uvedené v čl. 3 písm. f), 

g), p), qi) a qj) jsou sama o sobě 

považována za závažná. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Článek 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 Článek 9 

Sankce za porušení celních předpisů 

uvedená v článku 3 

Sankce jiné než trestněprávní povahy za 

méně závažné porušení celních předpisů  

Členské státy zajistí, aby byly v případě 

porušení celních předpisů uvedených 

v článku 3 uloženy účinné, přiměřené 

a odrazující sankce v následujícím rozpětí: 

1.  Členské státy zajistí, aby byly 

v případě porušení celních předpisů 

uvedených v článku 3, jež jsou v souladu 

s článkem 8a považována za méně 

závažná, kromě vrácení ušlého cla, 
uloženy účinné, přiměřené a odrazující 

sankce jiné než trestněprávní povahy 

v následujícím rozpětí: 

a)  týká-li se porušení celních předpisů 

určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve 

výši 1 až 5 % hodnoty takového zboží; 

a)  je-li porušení celních předpisů 

spojeno s ušlým clem, uloží se peněžitá 

pokuta ve výši až 70 % ušlého cla; 

b)  netýká-li se porušení celních 

předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá 

pokuta v rozmezí 150 až 7 500 EUR. 

b)  není-li porušení celních předpisů 

spojeno s ušlým clem, uloží se peněžitá 

pokuta ve výši až 7 500 EUR. 

 2.  Při určování výše sankcí 

ukládaných v mezích stanovených 

v odstavci 1 tohoto článku členské státy 

zajistí, aby byly zohledněny všechny 

relevantní okolnosti uvedené v článku 8a. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 10 vypouští se 

Sankce za porušení celních předpisů 

uvedená v článku 4 

 

Členské státy zajistí, aby byly v případě  



porušení celních předpisů uvedených 

v článku 4 uloženy účinné, přiměřené 

a odrazující sankce v následujícím 

rozpětí: 

a)  týká-li se porušení celních 

předpisů konkrétního zboží, uloží se 

peněžitá pokuta ve výši až 15 % hodnoty 

takového zboží; 

 

b)  netýká-li se porušení celních 

předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá 

pokuta ve výši až 22 500 EUR. 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 Článek 11 

Sankce za porušení celních předpisů 

uvedená v článcích 5 a 6 

Sankce jiné než trestněprávní povahy za 

závažné porušení celních předpisů  

Členské státy zajistí, aby byly v případě 

porušení celních předpisů uvedených 

v článcích 5 a 6 uloženy účinné, přiměřené 

a odrazující sankce v následujícím rozpětí: 

1.  Členské státy zajistí, aby byly 

v případě porušení celních předpisů 

uvedených v článcích 3 a 6, jež jsou 

v souladu s článkem 8b považována za 

závažná, kromě vrácení ušlého cla, 
uloženy účinné, přiměřené a odrazující 

sankce jiné než trestněprávní povahy 

v následujícím rozpětí: 

a)  týká-li se porušení celních předpisů 

konkrétního zboží, uloží se peněžitá 

pokuta ve výši až 30 % hodnoty takového 

zboží; 

a)  je-li porušení celních předpisů 

spojeno s ušlým clem, uloží se peněžitá 

pokuta ve výši 70 až 140 % ušlého cla; 

 aa)  není-li porušení celních předpisů 

spojeno s ušlým clem, nýbrž s hodnotou 

zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 15 

až 30 % hodnoty zboží; 

b)  netýká-li se porušení celních 

předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá 

pokuta ve výši až 45 000 EUR. 

b)  není-li porušení celních předpisů 

spojeno s ušlým clem ani s hodnotou 
zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 

7 500 až 45 000 EUR. 

 2.  Při určování výše ukládaných 

sankcí v mezích stanovených v odstavci 1 

tohoto článku členské státy zajistí, aby 

byly zohledněny všechny relevantní 

okolnosti uvedené v článku 8a a čl. 8b 



odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Článek 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11a 

 Další sankce jiné než trestněprávní 

povahy za závažné porušení celních 

předpisů 

 1.  Kromě sankcí uvedených v článku 

11 a v souladu s kodexem mohou členské 

státy v případě závažného porušení uložit 

tyto nepeněžité sankce: 

 a)  trvalé nebo dočasné zabavení 

zboží; 

 b)  pozastavení platnosti uděleného 

povolení. 

 2.  V souladu s kodexem členské státy 

stanoví, že rozhodnutí o udělení statusu 

oprávněného hospodářského subjektu  

mají být v případně závažného nebo 

opakovaného porušení celních předpisů 

zrušena. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Článek 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11b 

 Přezkum 

 1. Pět let po ... [datum vstupu této 

směrnice v platnost] přezkoumá Komise 

společně s příslušnými orgány členských 

států výši pokut ukládaných v souladu 

s články 9 a 11. Cílem tohoto přezkumu je 

zajistit sbližování výše pokut ukládaných 

v rámci celní unie s cílem harmonizovat 

jejich fungování. 



 2. Komise každoročně zveřejní 

podrobné informace o sankcích uložených 

členskými státy za porušení celních 

předpisů podle článků 3 a 6.  

 3. Členské státy zajistí dodržování 

celních předpisů ve smyslu čl. 5 bodu 2 

nařízení (EU) č. 952/2013, jakož i 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 978/20121. 

 _______________ 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 

o uplatňování systému všeobecných 

celních preferencí a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 

31.10.2012, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Článek 11 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11c 

 Narovnání 

 Členské státy zajistí možnost narovnání, 

jímž se rozumí postup, v jehož rámci 

mohou příslušné orgány s osobou, která 

odpovídá za porušení, uzavřít dohodu 

o narovnání v příslušné věci jako 

alternativu zahájení nebo pokračování 

soudního řízení, kdy tato osoba akceptuje 

okamžitě vymahatelné sankce. 

 Pokud však již bylo zahájeno soudní 

řízení, příslušné orgány mohou uzavřít 

dohodu o narovnání pouze se souhlasem 

soudního orgánu. 

 Komise vypracuje pokyny pro postupy 

narovnání, které zajistí, aby osoba, která 

odpovídá za porušení, měla možnost 

dosáhnout narovnání v souladu se 

zásadou rovného zacházení 

a transparentním způsobem a aby součástí 

narovnání vždy bylo zveřejnění výsledků 

postupu. 

 



Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Článek 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12 vypouští se 

Účinné ukládání sankcí a výkon 

pravomoci příslušných orgánů ukládat 

sankce 

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

při rozhodování o druhu a výši sankcí za 

porušení celních předpisů uvedená 

v článcích 3 až 6 zohlednily veškeré 

konkrétní okolnosti, případně včetně: 

 

a) závažnosti a délky trvání 

protiprávního jednání; 

 

b) skutečnosti, že osoba, která 

odpovídá za porušení, je oprávněným 

hospodářským subjektem; 

 

c) výše ušlého dovozního či 

vývozního cla; 

 

d) skutečnosti, že na dotčené zboží se 

vztahují zákazy nebo omezení podle čl. 

134 odst. 1 druhé věty a podle čl. 267 odst. 

3 písm. e) kodexu nebo ohrožují veřejnou 

bezpečnost; 

 

e) míry spolupráce osoby, která 

odpovídá za porušení, s příslušným 

orgánem; 

 

f) předchozích porušení, jichž se 

dopustila osoba, která odpovídá za 

porušení. 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Soulad s předpisy 

 Členské státy zajistí, aby pokyny 

a publikace týkající se toho, jak zajistit 



soulad s celními předpisy Unie a nadále 

jej dodržovat, byly zpřístupněny 

zainteresovaným stranám ve snadno 

přístupné, srozumitelné a aktualizované 

podobě. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 

Promlčení 

Článek 13 

Promlčení 

1.  Členské státy zajistí, aby promlčecí 

lhůta pro řízení související s porušením 

celních předpisů uvedeným v článcích 3 až 

6 činila čtyři roky a počala běžet ode dne, 

kdy došlo k porušení celních předpisů. 

1.  Členské státy zajistí, aby promlčecí 

lhůta pro zahájení řízení souvisejícího 

s porušením celních předpisů uvedeným 

v článcích 3 a 6 činila čtyři roky a počala 

běžet ode dne, kdy došlo k porušení 

celních předpisů. 

2.  Členské státy zajistí, aby v případě 

pokračujícího či opakujícího se porušení 

celních předpisů počala promlčecí lhůta 

běžet dnem, v němž je ukončeno jednání či 

opomenutí zakládající porušení celních 

předpisů. 

2.  Členské státy zajistí, aby v případě 

pokračujícího či opakujícího se porušení 

celních předpisů počala promlčecí lhůta 

běžet dnem, v němž je ukončeno jednání či 

opomenutí zakládající porušení celních 

předpisů. 

3.  Členské státy zajistí, aby se 

promlčecí lhůta přerušila úkonem 

příslušného orgánu, který byl oznámen 

dotčené osobě a který se týká vyšetřování 

či právního řízení vedeného v souvislosti 

se stejným porušením celních předpisů. 

Promlčecí lhůta počíná běžet ode dne 

přijetí úkonu přerušujícího běh lhůty. 

3.  Členské státy zajistí, aby se 

promlčecí lhůta přerušila úkonem 

příslušného orgánu, který byl oznámen 

dotčené osobě a který se týká vyšetřování 

či právního řízení vedeného v souvislosti 

se stejným porušením celních předpisů, 

nebo úkonem osoby, která odpovídá za 

porušení. Promlčecí lhůta nadále běží ode 

dne ukončení úkonu přerušujícího běh 

lhůty. 

4.  Členské státy zajistí, aby po 

uplynutí osmi let ode dne uvedeného 

v odstavci 1 nebo 2 nebylo možné zahájit 

či obnovit řízení týkající se porušení 

celních předpisů uvedených v článcích 3 až 

6. 

4.  Aniž je dotčen čl. 14 odst. 2, 

členské státy zajistí, aby po uplynutí osmi 

let ode dne uvedeného v odstavci 1 nebo 2 

tohoto článku byla řízení týkající se 

porušení celních předpisů uvedených 

v článcích 3 nebo 6 časově omezená, a to 

bez ohledu na přerušení promlčecí lhůty 

uvedené v odstavci 3 tohoto článku. 

5.  Členské státy zajistí, aby délka 

promlčecí lhůty pro vykonání rozhodnutí, 

kterým se ukládá příslušná sankce, činila 

5.  Členské státy zajistí, aby délka 

promlčecí lhůty pro vykonání rozhodnutí, 

kterým se ukládá příslušná sankce, činila 



tři roky. Taková lhůta počíná běžet dnem 

nabytí právní moci takového rozhodnutí. 

tři roky. Taková lhůta počíná běžet dnem 

nabytí právní moci takového rozhodnutí. 

6.  Členské státy stanoví případy, 

v nichž dochází ke stavení běhu 

promlčecích lhůt stanovených v odstavcích 

1, 4 a 5. 

6.  Členské státy stanoví případy, 

v nichž dochází ke stavení běhu 

promlčecích lhůt stanovených v odstavcích 

1, 4 a 5. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy při řízeních týkajících se 

jednání či opomenutí, které zakládá 

porušení celních předpisů podle článků 3 

až 6, společně vzájemně spolupracují 

a vyměňují si nezbytné informace, a to 

zejména, byla-li vůči stejné osobě 

v souvislosti se stejnými skutečnostmi 

zahájena řízení ve více členských státech. 

Členské státy při řízeních týkajících se 

jednání či opomenutí, které zakládá 

porušení celních předpisů podle článků 3 

a 6, společně vzájemně spolupracují 

a vyměňují si nezbytné informace, a to 

zejména, byla-li vůči stejné osobě 

v souvislosti se stejnými skutečnostmi 

zahájena řízení ve více členských 

státech. Cílem spolupráce mezi členskými 

státy je zvýšit účinnost celních kontrol 

zboží a sladit postupy v rámci Unie. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise dohlíží na spolupráci mezi 

členskými státy, pokud jde o vytvoření 

klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti 

celních kontrol a sankcí, šíření 

osvědčených postupů a koordinaci 

odborné přípravy celních úředníků. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Článek 17 



 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 17 Článek 17 

Zabavení Zabavení 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

mohly přistoupit k dočasnému zabavení 

zboží, dopravních prostředků či jakýchkoli 

jiných nástrojů využitých v souvislosti 

s porušením celních předpisů, na která 

odkazují články 3 až 6. 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

mohly přistoupit k dočasnému zabavení 

zboží, dopravních prostředků či jiných 

nástrojů využitých v souvislosti 

s porušením celních předpisů, na která 

odkazují články 3 a 6. Pokud po uložení 

sankce členský stát takové zboží trvale 

zabaví, může se rozhodnout je zničit, 

opětovně použít nebo případně recyklovat. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do 31. prosince 2017 Komise předloží 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o ostatních aspektech vymáhání celních 

předpisů Unie, jako je dohled, kontrola 

a vyšetřování, k níž bude v případě 

potřeby připojen legislativní návrh na 

doplnění této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Článek 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 18a 

 Zprávy členských států 

 Členské státy zasílají Komisi statistiky 

týkající se porušení celních předpisů 

a ukazující, jaké sankce byly v jejich 

důsledku uloženy, aby Komise mohla 

posoudit uplatňování této směrnice. Tyto 

informace se po vstupu této směrnice 

v platnost zasílají každoročně. Komise 

může tyto údaje použít při revizi směrnice 

v zájmu sblížení vnitrostátních systémů 



pro ukládání sankcí. 

 


