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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie
týkající se
postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich
spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
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1.

SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument COM(2013) 0796 final – 2013/0410 COD):

25. listopadu 2013

Postoj Evropského parlamentu, první čtení, ze dne:

18. března 2014

Datum přijetí postoje Rady:

15. června 2015

2.

CÍL NÁVRHU KOMISE

Návrh Komise, kterým se mění nařízení č. 515/97, byl přijat dne 25. listopadu 2013. Jeho
hlavním cílem je usnadnit boj proti podvodům v oblasti cel na úrovni EU i na vnitrostátní
úrovni zlepšením dostupnosti údajů o dovozu, vývozu a tranzitu a rovněž údajů o pohybu
kontejnerů. Kromě toho se návrh snaží zajistit včasnou dostupnost podpůrných dokladů, které
mají v držení hospodářské subjekty. Cílem návrhu je rovněž objasnit možnost použití
informací získaných prostřednictvím vzájemné pomoci jako důkazů v trestním a správním
řízení v členských státech. Hlavní prvky návrhu jsou tyto: vytvoření ústředního rejstříku zpráv
o stavu kontejneru (CSM); vytvoření rejstříku údajů o dovozu, vývozu, tranzitu; návrh rovněž
objasňuje možnost použití informací získaných prostřednictvím vzájemné pomoci jako
důkazů v soudním a správním řízení a určuje postup, jakým Komise může získat podpůrné
doklady, které mají v držení hospodářské subjekty.
3.

PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY

Postoj Rady obecně schvaluje hlavní prvky návrhu Komise, s určitými změnami, pokud jde
o podrobná ustanovení. Tyto změny zahrnují upřesnění, že informace získané v rámci
vzájemné pomoci mohou být použity jako důkaz v soudních řízeních pouze v případě,
že členský stát zasílající informace nemá proti takovému použití námitky. Postoj rovněž
rozšiřuje pozměňovací návrh týkající se přípustnosti důkazů o informace získané
prostřednictvím mechanismu spontánní pomoci; omezuje rozsah údajů, které mají být
zahrnuty do navrhovaných rejstříků; přidává ustanovení upravující sankce proti dopravcům,
kteří neplní povinnosti předávání zpráv CSM; ruší ustanovení týkající se předávání údajů z
navrhovaných rejstříků mezinárodním organizacím a agenturám EU a nepatrně pozměňuje
postup pro získání podpůrné dokumentace ze strany Komise.
Komise tyto změny podporuje.
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Po neformálních trojstranných jednáních ve dnech 11. listopadu 2014, 10. prosince 2014 a 18.
prosince 2014 Evropský parlament, Rada a Komise dosáhly předběžné politické dohody
ohledně znění změny nařízení č. 515/97.
Rada tuto politickou dohodu potvrdila dne 10. června 2015 a dne 15. června 2015 přijala
postoj v prvním čtení.
4.

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že všechny změny zapracované do návrhu Komise byly projednány během
neformálních trojstranných jednání, může Komise změny, které Rada přijala v rámci svého
postoje v prvním čtení, přijmout.
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