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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé
rozpočtové záležitosti ve vztahu k provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
Smlouva o založení Dopravního společenství vstoupila v platnost dne 1. května 2019 a Unie je její smluvní stranou. Smlouvou byl zřízen regionální řídící výbor, který odpovídá za
její správu a za zajištění jejího řádného provádění a rovněž přijímá roční rozpočet Dopravního společenství, který tvoří z 80 % příspěvek Unie a z 20 % příspěvek
jihovýchodoevropských smluvních stran. Plněním rozpočtu je pověřena Komise, dokud nenabyde účinnosti jmenování ředitele stálého sekretariátu Dopravního společenství. Výbor
by měl nyní přijmout rozpočet na rok 2020, který činí celkem 3 miliony EUR (z toho 2,4 milionu EUR příspěvek Unie). Unie by měla přijetí rozpočtu podpořit.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změn několika
příloh Chicagské úmluvy
Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva) vstoupila v platnost dne 4. dubna 1947 a všechny členské státy EU jsou jejími sluvními stranami. Účelem úmluvy je
regulovat mezinárodní leteckou dopravu. Úmluvou byla zřízena Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Řídícím orgánem ICAO je Rada, která mimo jiné přijímá
mezinárodní standardy a doporučené postupy, jež jsou přílohami úmluvy. Na svém 219. zasedání, které začíná 2. března 2020, má Rada ICAO přijmout změny několika příloh
úmluvy v oblasti bezpečnosti, životního prostředí a letové navigace. Předkládaný návrh stanoví postoj Unie k navrhovaným změnám, který má být vyjádřen členskými státy
zastoupenými v ICAO. Změny by měly být podpořeny s výjimkou jednoho ustanovení v příloze 6 (provoz letadel), které by znamenalo administrativní zátěž pro letecké dopravce a
není žádným přínosem pro bezpečnost.
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Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru
pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn kapitoly II-1
Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým
bodem vzplanutí
Mezinárodní námořní organizace (IMO) byla založena úmluvou, která vstoupila v platnost dne 17. března 1958 a jejímiž smluvními stranami jsou všechny členské státy EU.
Všechny členské státy jsou rovněž stranami Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (úmluva MARPOL) z roku 1973 a Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského
života na moři (úmluva SOLAS) z roku 1974. Unie stranami těchto úmluv není. Předkládaný návrh stanoví postoj, který má být jménem Unie zaujat na 75. zasedání Výboru pro
ochranu mořského prostředí Mezinárodní námořní organizace, které se uskuteční ve dnech 30. března až 3. dubna 2020, a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost
Mezinárodní námořní organizace, které se uskuteční ve dnech 13.–22. května 2020, v souvislosti s plánovaným přijetím změn přílohy VI úmluvy MARPOL týkajících se jednotného
provádění limitu obsahu síry ve výši 0,50 % a změn kapitoly II-1 úmluvy SOLAS: pravidla 3-8 části A-1 o vlečných a vyvazovacích zařízeních, pravidla 7-2 části B-1 o výpočtu
faktoru si a částí B-2 až B-4 týkajících se vodotěsnosti a změn částí A-1 a B-1 Mezinárodního předpisu o bezpečnosti lodí používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem
vzplanutí (předpis IGF). Unie by měla tyto změny podpořit.

Vytvořila Helena Paldusová, Parlamentní institut
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení procesu přistoupení - Přesvědčivá
perspektiva EU pro západní Balkán
Komise v tomto sdělení formuluje své návrhy pro posílení procesu přistoupení, které by měly zvýšit důvěryhodnost, efektivitu, předvídatelnost a dynamiku tohoto procesu a zajistit
mu silnější politické vedení. Komise potrvzuje, že cílem procesu přistoupení je především plnohodnotné členství v EU pro země západního Balkánu, které je současně v politickém,
bezpečnostním i hospodářském zájmu Unie. V návaznosti na strategii pro západní Balkán z roku 2018 rovněž připomíná, že proces přistoupení by měl více přispívat k odstraňování
strukturálních nedostatků v kandidátských zemích a k provedení základních reforem v oblasti demokracie, právního státu a hospodářství. Konkrétní návrhy jsou rozděleny do čtyř
oblastí:
1. zvýšení důvěryhodnosti - proces musí být založen na vzájemné důvěře a jasných závazcích obou stran. Je třeba posílit důraz na základní reformy (cestovní mapa pro kapitoly
týkající se právního státu, cestovní mapa pro fungování demokratických institucí a reformu veřejné správy, posílení propojení s programem hospodářských reforem) a současně
zajistit, že jakmile partnerská země splní objektivní kritéria, dají členské státy souhlas k postupu do další fáze procesu;
2. silnější politické vedení - proces přistoupení je ze své podstaty politickým procesem. Komise navrhuje rozšířit možnosti politického a strategického dialogu na vysoké úrovni
prostřednictvím pravidelných summitů EU a zemí západního Balkánu a intenzivnějších kontaktů na ministerské úrovni. Členské státy by se měly systematičtěji zapojit do
monitorování a přezkumu procesu a všechny orgány dohod o stabilizaci a přidružení by se měly více zaměřit na klíčové politické otázky a reformy a umožnit skutečný politický
dialog. Mezivládní konference by pak měly zajistit silnější politické vedení při vyjednávání;
3. zvýšení dynamiky - vyjednávací kapitoly by měly být uspořádány do šesti širších tematických okruhů: základní zásady; vnitřní trh; konkurenceschopnost a inkluzivní růst; zelená
agenda a udržitelná konektivita; zdroje, zemědělství a soudržnost; vnější vztahy. To by mělo napomoci při určování nejdůležitějších a nejnaléhavějších reforem v každé oblasti. Po
splnění stanovených kritérií by byl otevřen okruh jako celek a pro každou jeho kapitolu by byly stanoveny cílové ukazatele. V případě, že by byly důležité reformy přijaty ještě před
otevřením okruhu, by měla být doba mezi zahájením jednání o tematickém okruhu a uzavřením jednotlivých kapitol omezena, pokud možno na méně než jeden rok (avšak v
závislosti na tempu reforem);
4. zvýšení předvídatelnosti - je třeba jasně formulovat, co Unie od kandidátských zemí v jednotlivých fázích procesu očekává a jaké pozitivní a negativní důsledky jsou spojeny s
dosažením pokroku nebo jeho absencí. Podmíněnost je klíčovým prvkem procesu přistoupení založeného na dosažených výsledcích, avšak podmínky musí být jasné od samého
počátku. Komise proto lépe definuje podmínky, jež kandidátské země musí splnit, a poskytne jasné a konkrétní pobídky, které budou mít praktický přínos pro občany (užší
integrace spojená se zapojením do jednotlivých politik, vnitřního trhu a programů EU, větší finanční a investiční podpora). Na druhé straně je třeba přijmout opatření přiměřeně
postihující případy závažné nebo dlouhodobé stagnace a ústupu od provádění reforem nebo plnění podmínek přistoupení (odložení nebo přerušení jednání o konkrétních
kapitolách, znovuotevření již uzavřených kapitol, pozastavení výhod plynoucích z užší integrace, omezení financování).
Ve vztahu k Srbsku a Černé Hoře Komise podporuje, aby navržené změny byly se souhlasem obou zemí zapracovány do stávajících rámců pro vyjednávání, aby byly zajištěny rovné
podmínky pro všechny země v regionu. Před summitem EU a západního Balkánu, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. května v Záhřebu, předloží Komise sdělení zkoumající
možnosti další podpory investic, socioekonomické integrace a právního státu v regionu západního Balkánu.
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Zpráva Komise Radě o doporučeních Skupiny odborníků na vysoké úrovni ohledně evropské struktury pro financování rozvoje
Rozhodnutím Rady (EU) 2019/597 byla zřízena Skupina odborníků na vysoké úrovni pro evropskou strukturu pro financování rozvoje, jejímž úkolem bylo prozkoumat možnosti
zlepšení a racionalizace evropského systému financování rozvoje a jeho dalšího vývoje. Výstupem činnosti této skupiny je nezávislá zpráva, která byla zveřejněna v říjnu 2019. V
návaznosti na tuto zprávu pak Rada vyzvala Komisi, aby představila opatření pro posílení evropské struktury financování udržitelného rozvoje. Tato opatření jsou předmětem
předkládané zprávy. Komise určila tři klíčové oblasti pro zlepšení, v jejichž rámci jsou formulována konkrétní opatření Komise a Evropské služby pro vnější činnost (již přijatá i
plánovaná):
1. koordinace a soudržnost všech aktérů v oblasti rozvoje;
2. komunikační a informační činnosti;
3. budování kapacit, uvádění do praxe a vnitřní koordinace.
Komise připomíná, že řada uvedených opatření je součástí nově navrženého Nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci v rámci nového víceletého finančního rámce
(2021-2027).
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních
hospodářských účtech
Komise předkládá třetí zprávu o uplatňování nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech za období 2016-2018. Účelem environmentálních
účtů je integrovat hospodářské a environmentální aspekty, a poskytnout tak údaje ohledně udržitelnosti hospodářských činností. V současné době zahrnují environmentální účty
šest modulů: 1) účty emisí do ovzduší, 2) daně související s životním prostředím podle ekonomických činností, 3) účty materiálových toků na makroekonomické úrovni, 4) účty
výdajů na ochranu životního prostředí, 5) účty sektoru environmentálního zboží a služeb a 6) účty fyzických energetických toků. Od poslední zprávy o uplatňování z roku 2016
nebyly přijaty žádné nové právní akty týkající se nařízení. Komise ve spolupráci s členskými státy soustavně pracovala na zlepšení kvality údajů. Některé problémy se podařilo
vyřešit (např. zprostředkování údajů o emisích fluorovaných plynů), jiné se stále řeší (např. sladění údajů s odhady provedenými za účelem splnění povinnosti podávání zpráv,
kterou stanoví Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, nebo vykazování přiřazení příjmů z daní
nerezidentům). Celkově se kvalita údajů ve sledovaném období zlepšila u všech modulů. V rámci zkoumání vhodnosti vytvoření nových modulů provedly členské státy pilotní studie
k ekosystémovým účtům, dotacím souvisejícím se životním prostředím, účtům vody a účtům výdajů na hospodaření s přírodními zdroji. Eurostat provádí dobrovolný sběr údajů o
dotacích souvisejících s životním prostředím a o lesích a Komise se zabývala rovněž posuzováním potřeby přizpůsobení stávajících účtů novým prioritám, mj. v souvislosti s
technickým pokrokem (nárůst objemu dat z družic). V zájmu dalšího lepšování kvality údajů jsou realizovány nebo připravovány následující činnosti: poskytování grantů na podporu
pilotních studií, vytváření předběžných odhadů pro urychlení dostupnosti, vydávání příruček a metodických pokynů, stanovování norem pro předávání údajů a vydávání zpráv o
kvalitě, zachovávání klasifikací, poskytování kompilačních nástrojů, kurzy odborné přípravy a podpora výměny zkušeností.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě
Komise předkládá pátou zprávu podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů. Zpráva posuzuje kvalitu shromažďování údajů o odpadech vzniklých a zpracovaných v roce
2016, které proběhlo v roce 2018. Údaje poskytlo ve stanovené lhůtě 23 členských států a 2 země ESVO. Významně se zlepšila úplnost poskytnutých údajů - chybějící údaje
oznámily pouze tři země (namísto osmi) a počet chybějících údajů byl 97 (namísto 1 668). Většina chybějících údajů se týkala odpadu z domácností, údaje o zpracování odpadů byly
úplné. Mezi problematické otázky patří omezené používání kategorie zpracování odpadů "využití jako zásypový materiál" při podávání zpráv o skládkování a poskytování údajů o
této kategorii zpracování a rovněž minerální odpady, které mají omezený význam, ale velký podíl na celkovém množství odpadu. Eurostat proto vypracoval nový ukazatel "odpady
vyjma hlavních minerálních odpadů". V EU dlouhodobě vzniká více odpadu, než kolik jeho zpracováno - rozdíl činí přibližně 10 % veškerého vzniklého odpadu (u kalů a tekutých
odpadů vzniklých při zpracování odpadů až 70 %). Tento rozdíl je způsoben mj. odlišným místem vzniku a zpracování, ztrátou vody během zpracování, rozdílným rokem vzniku a
zpracování, vznikem nových druhů odpadu při zpracování nebo vyhodnocováním zpracování odpadů na konci zpracovatelského řetězce (včetně např. vyřazených vozidel). S cílem
maximálně omezit zatížení podniků v souvislosti s vypracováváním statistik se zvyšuje počet zemí, které využívají elektronické vykazování. Statistiky dosáhly u většiny kategorií
odpadu a odvětví poměrně vysoké míry srovnatelnosti mezi jednotlivými zeměmi. V rámci balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství byla zavedena přesnější pravidla
pro hodnocení činností zpracování odpadů a přesnější definice, což by mělo srovnatelnost statistik dále zlepšit.
6128/20

COM(2020) 54 final

st06128.cs20.pdf (527 KB, 18. 2. 2020)

17. 2. 2020 18. 2. 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání, účinnosti a fungování domény nejvyšší úrovně .eu v období od dubna 2017 do dubna 2019
Komise předkládá pravidelnou dvouletou zprávu o využívání, účinnosti a fungování domény .eu za období od 1. dubna 2017 do 31. března 2019. Doména .eu je nadále sedmou
největší národní doménou nejvyšší úrovně (ccTLD) na světě a má 3,7 milionu registrovaných doménových jmen. její fungování hodnotí Komise celkově jako efektivní. Růst ve
sledovaném období stagnoval, avšak jednalo se o obecný jev daný situací na trhu doménových jmen. Vzhledem k brexitu a ke zpřísnění kontrol údajů o registraci došlo k
významnému poklesu počtu registrací doménových jmen .eu. Registr .eu se více zaměřil na kvalitu služeb a bezpečnost a i díky tomu se podíl obnovených doménových jmen .eu
zvýšil z 78,6 % na 80 %. V rámci zvyšování bezpečnosti registr dále podporoval bezpečnostní rozšíření systému DNS (Domain Name System), zavedl opatření v oblasti kybernetické
bezpečnosti, zahájil nové iniciativy s cílem zabránit zneužívání registrací a na vnitrostátní i evropské úrovni spolupracoval s příslušnými orgány v boji proti nezákonným činnostem
souvisejícím s doménovými jmény .eu. Pozornost byla věnována rovněž údržbě odolné a robustní technické infrastruktury pro zajištění dostupnosti jmenného prostoru .eu pro
všechny uživatele internetu a rozšiřování mnohojazyčnosti domény .eu. Do konce roku 2019 měl být zprovozněn řetězec .ευ v řecké abecedě, která je poslední nepodporovanou
nelatinskou abecedou v EU.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Shaping Europe's digital future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Utváření
digitální budoucnosti Evropy
Komise v tomto sdělení představuje svou strategii pro digitální transformaci Evropy, která by měla zajistit, že nové technologie budou přínosem pro všechny a bude dosaženo
rovnováhy mezi inovacemi a potřebami a právy občanů, a současně podpořit ekologickou transformaci, tak aby evropské hospodářství bylo dlouhodobě udržitelné a
konkurenceschopné. Strategie obsahuje řadu konkrétních iniciativ a opatření včetně plánovaného data jejich předložení. Opatření jsou rozdělena do čtyř oblastí:
1. technologie, která pracuje pro lidi - bílá kniha o umělé inteligenci (4. čtvrtletí 2020), budování a rozvoj společných digitálních kapacit (včetně strategií pro kvantovou
technologii a blockchain ve 2. čtvrtletí 2020), urychlení investic do gigabitové konektivity, aktualizovaný akční plán pro 5G a 6G, nový program politiky v oblasti radiového spektra
(2021), zavádění 5G koridorů pro propojenou a automatizovanou mobilitu (2021-2030), strategie pro kybernetickou bezpečnost (včetně zřízení společného orgánu a přezkumu
směrnice o bezpečnosti sítí a informací), akční plán digitálního vzdělávání (2. čtvrtletí 2020), posílená agenda dovedností a záruka pro mladé lidi (2. čtvrtletí 2020), zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců platforem (2021), posílená strategie pro interoperabilitu správních orgánů EU (2021);
2. spravedlivé a konkurenceschopné hospodářství - evropská strategie pro data (únor 2020, včetně právního rámce pro správu dat ve 4. čtvrtletí 2020), přezkum vhodnosti
soutěžních pravidel EU pro digitální věk (2020-2023), balíček pro oblast digitálních služeb (4. čtvrtletí 2020, včetně pravidel pro fungování rozsáhlých platforem), strategie pro
oblast průmyslu, rámec pro digitální finance (3. čtvrtletí 2020), sdělení o zdaňování podniků pro 21. století, plnění nové agendy pro spotřebitele (4. čtvrtletí 2020);
3. otevřená, demokratická a udržitelná společnost - nová a revidovaná pravidla pro prohlubování vnitřního trhu digitálních služeb (4. čtvrtletí 2020), přezkum nařízení eIDAS
(4. čtvrtletí 2020), akční plán pro média a audiovizuální sektor (4. čtvrtletí 2020), akční plán pro evropskou demokracii (4. čtvrtletí 2020), iniciativa Destination Earth pro vytvoření
přesného digitálního modelu Země pro zlepšení environmentálních předpovědí a krizového řízení (od 2021), iniciativa pro cirkulární elektroniku (2021), elektronické zdravotní
záznamy založené na společném evropském formátu pro výměnu (od 2022);
4. Evropa jako globální hráč - globální strategie pro digitální spolupráci (2021), bílá kniha o nástroji pro zahraniční dotace (2. čtvrtletí 2020), vytvoření sítě zaměřené na využití
potenciálu digitálních technologií pro rozvoj (Digital for Development Hub), strategie pro standardizaci (3. čtvrtletí 2020), zmapování příležitostí a akční plán na podporu
evropského přístupu ve dvoustranných vztazích a na vícestranných fórech (2. čtvrtletí 2020).
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A European strategy for data - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská
strategie pro data
Toto sdělení představuje strategii Komise zahrnující politická opatření a investice pro vytvoření datové ekonomiky pro nadcházejících pět let. Komise současně zahajuje komplexní
konzultaci o konkrétních opatřeních v této oblasti. Data mají v digitální ekonomice klíčový význam. Předložením strategie Komise reaguje jednak na rostoucí objem dat, který by
měl do roku 2025 vzrůst pětkrát (z 33 zettabytů na 175 zettabytů), a jednak na měnící se způsob zpracování dat, který se posouvá od centralizovaných výpočetních zařízení k
inteligentním propojeným předmětům (v současné době zpracovávají centralizovaná výpočetní zařízení 80 % dat, ale v roce 2025 to bude pouze 20 %). Cílem strategie je vytvořit
jednotný evropský datový prostor, kde se mohu data volně pohybovat mezi odvětvími, kde jsou dodržována evropská pravidla, zejména ochrana soukromí a osobních údajů, ale i
pravidla hospodářské soutěže, a kde jsou stanovena spravedlivá a jasná pravidla pro přístup k datům a jejich využívání. Strategie současně usiluje o řešení stávajících problémů,
které omezují rozvoj datové ekonomiky, jako je (ne)dostupnost dat, rozdíly v tržní síle, kvalita dat, správa dat, datové infrastruktury a technologie, možnosti subjektů dat vykonávat
plně svá práva ve vztahu ke shromážděným údajům, nedostatek odborníků nebo kybernetická bezpečnost. Strategie zahrnuje opatření ve čtyřech pilířích:
1. horizontální správní rámec pro přístup k datům a jejich využívání - návrh právního rámce pro správu společných evropských datových prostor (4. čtvrtletí 2020), přijetí
prováděcího aktu o datových souborech vysoké hodnoty (1. čtvrtletí 2021), návrh zákona o datech (2021), analýza významu dat v digitální ekonomice a přezkum stávajícího
politického rámce v souvislosti s balíčkem pro oblast digitálních služeb (4. čtvrtletí 2020);
2. předpoklady: investice do dat a posílení evropských schopností a infrastruktur pro hosting, zpracování a využívání dat - EU, členské státy a podniky by měly v letech
2021-2027 investovat celkem 4-6 miliard EUR do vytvoření společného evropského datového prostoru a evropské federace cloudové infrastruktury a služeb (příspěvek Komise by
měl být 2 miliardy EUR, první fáze provádění se předpokládá v roce 2022);
3. kompetence: posílení postavení jednotlivců, investice do dovedností a do malých a středních podniků - zlepšení kontroly uživatelů nad jejich daty prostřednictvím
posílení práva na přenositelnost údajů, poskytnutí nezbytných nástrojů a dovedností uživatelům na podporu výkonu jejich práv (předložení aktualizovaného akčního plánu
digitálního vzdělávání);
4. společné evropské datové prostory ve strategických odvětvích a oblastech veřejného zájmu - strategická odvětví zahrnují průmysl (výrobu), Zelenou dohodu pro Evropu,
mobilitu, zdraví, finance, energetiku, zemědělství, veřejnou správu a dovednosti. Podrobnější informace k vytvoření jednotlivých odvětvových datových prostor jsou uvedeny v
příloze.
Na mezinárodní úrovni se Komise zaměří na prosazování přístupu respektujícího základní hodnoty EU. Současně bude pracovat na zlepšení vlastních analytických kapacit pro
určení strategických zájmů EU s ohledem na další usnadňování mezinárodních datových toků. Za tím účelem Komise vytvoří evropský analytický rámec pro měření datových toků
(4. čtvrtletí 2020).
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
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
Postoj, 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, se týká přijetí jednacího řádu tohoto výboru. Dohoda vstoupila v platnost dne 1. května 2018 a úkolem smíšeného výboru je dohlížet
na její řádné fungování a provádění. Přijetí jeho jednacího řádu je nezbytné pro plnění této funkce, a Unie by ho proto měla podpořit. Před předložením návrhu Komise neformálně
konzultovala skupinu celních odborníků a zohlednila jejich připomínky.
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