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Návrh
ROZHODNUTÍ RADY
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro celní
spolupráci zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o
spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, pokud jde o přijetí jednacího
řádu Smíšeného výboru pro celní spolupráci
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

PŘEDMĚT NÁVRHU

Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Unie v rámci
Smíšeného výboru pro celní spolupráci mezi Evropskou unií a Novým Zélandem v souvislosti
s plánovaným rozhodnutím přijmout jednací řád výboru
2.

SOUVISLOSTI NÁVRHU

2.1.

Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné
správní pomoci v celních otázkách

Cílem Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní
pomoci v celních otázkách (dále jen „dohoda“) je přispět k zákonnému obchodu mezi oběma
stranami vytvořením bezpečnějšího a příznivějšího obchodního prostředí, neboť si příslušné
celní orgány budou vyměňovat více informací, aby bylo zajištěno řádné uplatňování celních
předpisů v rámci dohody. Dohoda vstoupila v platnost dne 1. května 2018.
2.2.

Smíšený výbor pro celní spolupráci

Smíšený výbor pro celní spolupráci (dále jen „smíšený výbor“) zřízený podle čl. 20 odst. 1
dohody dohlíží na řádné fungování a provádění dohody. Za tímto účelem může smíšený výbor
přijímat opatření a rozhodnutí v záležitostech vymezených v článku 20 dohody. Ustanovení
čl. 20 odst. 2 písm. e) dohody zmocňuje smíšený výbor k přijetí jednacího řádu.
2.3.

Zamýšlený akt Smíšeného výboru pro celní spolupráci

Na svém druhém zasedání, které se má konat v prvním březnovém týdnu roku 2020, a s
výhradou rozhodovacího procesu EU přijme smíšený výbor rozhodnutí o svém jednacím řádu
(dále jen „zamýšlený akt“).
Účelem zamýšleného aktu je stanovit ujednání týkající se činnosti smíšeného výboru, pokud
jde o jeho fungování a provádění dohody v souladu s článkem 20 dohody. Obsah jednacího
řádu smíšeného výboru uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí je velmi podobný obsahu
přijatému společnými výbory zřízenými v rámci jiných dohod o celní spolupráci a obchodních
dohod. Přijetí tohoto dokumentu je klíčové pro hladké fungování a provádění dohody.
Komise ve věci se zamýšleného aktu v období mezi 17. prosincem 2019 a 8. lednem 2020
neformálně konzultovala skupinu celních odborníků (oddíl pro mezinárodní celní záležitosti).
Komise zohlednila obdržené připomínky.
3.

POSTOJ, KTERÝ MÁ BÝT ZAUJAT JMÉNEM UNIE

Tímto návrhem rozhodnutí Rady se stanoví postoj, který má být zaujat jménem Unie ve
smíšeném výboru zřízeném dohodou, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru
pro celní spolupráci.
Strany dohody souhlasily s přijetím návrhu dokumentu, který je obsažen v příloze rozhodnutí.
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4.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

4.1.

Procesněprávní základ

4.1.1.

Zásady

Ustanovení čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí rozhodnutí,
kterými se stanoví „postoje, které má jménem Unie zaujmout orgán zřízený dohodou, má-li
tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují
institucionální rámec dohody“.
Pojem „akty s právními účinky“ zahrnuje akty, které mají právní účinky na základě pravidel
mezinárodního práva, kterým se řídí dotyčný orgán. Zahrnuje rovněž nástroje, které podle
mezinárodního práva nemají závazný účinek, ale mohou „rozhodujícím způsobem ovlivnit
obsah právní úpravy přijaté zákonodárcem Unie“1.
4.1.2.

Použití na stávající případ

Smíšený výbor je orgán zřízený dohodou, konkrétně Dohodou mezi Evropskou unií a Novým
Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách.
Akt, který má smíšený výbor přijmout, představuje akt s právními účinky. Zamýšlený akt
bude závazný podle mezinárodního práva v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. e) dohody, jelikož
jednací řád ovlivní způsob, jakým jsou ve smíšeném výboru přijímána rozhodnutí.
Zamýšlený akt nedoplňuje ani nepozměňuje institucionální rámec dohody.
Procesněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 218 odst. 9 SFEU.
4.2.

Hmotněprávní základ

4.2.1.

Zásady

Hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU závisí v první řadě na cíli a
obsahu zamýšleného aktu, k němuž se zaujímá postoj jménem Unie. Sleduje-li zamýšlený akt
dvojí účel nebo má-li dvě složky a lze-li jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek
identifikovat jako hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být
rozhodnutí přijaté na základě čl. 218 odst. 9 SFEU založeno na jediném hmotněprávním
základu, a sice na tom, který si žádá hlavní nebo převažující účel či složka.
4.2.2.

Použití na stávající případ

Hlavní cíl a obsah zamýšleného aktu se týkají společné obchodní politiky.
Hmotněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž článek 207 SFEU.
4.3.

Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měl být článek 207 SFEU ve spojení s čl. 218
odst. 9 SFEU.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. října 2014, Německo v. Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258,
body 61 až 64.
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2020/0025 (NLE)
Návrh
ROZHODNUTÍ RADY
o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro celní
spolupráci zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o
spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, pokud jde o přijetí jednacího
řádu Smíšeného výboru pro celní spolupráci

RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl.
218 odst. 9 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní
pomoci v celních otázkách (dále jen „dohoda“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady2
a vstoupila v platnost dne 1. května 2018.

(2)

Podle čl. 20 odst. 2 písm. e) dohody má Smíšený výbor pro celní spolupráci zřízený
podle čl. 20 odst. 1 dohody přijmout svůj jednací řád.

(3)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru pro
celní spolupráci, neboť rozhodnutí bude pro Unii závazné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru pro celní spolupráci zřízeném
podle Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní
pomoci v celních otázkách, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru pro celní
spolupráci, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru pro celní spolupráci připojeného k
tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno Komisi.
V Bruselu dne

Za Radu
předseda
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Úř. věst. L 101, 20.4.2018, s. 5.
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