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Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
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▼B
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
č. 471/2009
ze dne 6. května 2009
o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími
zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95
(Text s významem pro EHP)

Článek 1
Předmět
Tímto nařízením se zřizuje společný rámec pro systematické vytváření
statistiky Společenství týkající se obchodu se zbožím se třetími zeměmi
(dále jen „statistika zahraničního obchodu“).

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „zbožím“ jakýkoli movitý majetek, včetně elektrické energie;
b) „statistickým územím Společenství“ celní území Společenství, jak je
stanoveno v celním kodexu, včetně ostrova Helgoland na území
Spolkové republiky Německo;
c) „národními statistickými úřady“ národní statistické úřady a jiné
subjekty, které jsou v jednotlivém členském státě odpovědné za
vytváření statistiky zahraničního obchodu;
d) „celními orgány“ celní orgány, jak je definuje celní kodex;
e) „celním prohlášením“ celní prohlášení, jak je definuje celní kodex;
f) „rozhodnutím celních orgánů“ jakýkoli úřední akt celních orgánů,
který se týká přijatých celních prohlášení a má právní účinek pro
jednu nebo více osob.

Článek 3
Oblast působnosti
▼M2
1.
Statistika zahraničního obchodu zaznamenává dovoz a vývoz
zboží.
Vývoz je členskými státy zaznamenáván, pokud zboží opustí statistické
území Společenství
a) podle jednoho z těchto celních režimů stanovených v nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (1) (dále jen „celní kodex
Unie“):
— vývoz,
— pasivní zušlechťovací styk;
(1) Nařízení 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).
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▼M2
b) na základě článku 258 celního kodexu Unie;
c) na základě čl. 269 odst. 3 celního kodexu Unie;
d) na základě článku 270 celního kodexu Unie za účelem vyřízení
aktivního zušlechťovacího styku.
Dovoz je členskými státy zaznamenáván, pokud zboží vstoupí na statis
tické území Společenství podle jednoho z těchto celních režimů stano
vených celním kodexem Unie:
a) propuštění do volného oběhu včetně režimu konečného užití;
b) aktivní zušlechťovací styk.
▼M1
2.
S cílem zohlednit změny celního kodexu a ustanovení odvozených
z mezinárodních dohod je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, které upravují seznam
celních režimů nebo celně schválených určení uvedených v odst.1
druhém pododstavci tohoto článku.
▼B
3.
Některé zboží nebo pohyby vyžadují z metodických důvodů
zvláštní opatření. To se týká průmyslových zařízení, plavidel a letadel,
mořských produktů, zboží dodávaného plavidlům a letadlům, časově
rozložených zásilek, zboží vojenské povahy, zboží určeného pro zařízení
na volném moři nebo z nich pocházejícího, kosmických lodí, elektřiny
a plynu a odpadních produktů (dále jen „zvláštní zboží nebo pohyby“).
▼M1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 10a, které se týkají zvláštního zboží nebo pohybů
a jiných nebo zvláštních ustanovení, jež se na ně vztahují.
▼B
4.
Některé zboží nebo pohyby jsou ze statistiky zahraničního
obchodu z metodických důvodů vyňaty. To se týká měnového zlata
a platebních prostředků, které jsou zákonným platidlem; zboží, jehož
zamýšlené použití je diplomatické nebo podobné povahy; pohybů zboží
mezi dovážejícími a vyvážejícími členskými státy a jejich národními
ozbrojenými silami umístěnými v zahraničí, jakož i určitého zboží
získaného nebo vyřazeného zahraničními ozbrojenými jednotkami;
zvláštního zboží, které není předmětem obchodních transakcí; pohybů
nosných raket pro družice před jejich vypuštěním; zboží k opravě a po
opravě; zboží pro dočasné použití nebo po dočasném použití; nosičů
obsahujících uživatelsky upravené informace a stažené informace;
a zboží, ohledně něhož je celním orgánům podáno ústní celní prohlášení
a které je buď obchodní povahy, přičemž jeho hodnota nepřesahuje
statistický práh ve výši 1 000 EUR nebo jeho čistá hmotnost nepřesa
huje 1 000 kilogramů, anebo je neobchodní povahy.
▼M1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 10a, které se týkají vynětí zboží nebo pohybů ze
statistiky zahraničního obchodu.
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▼M1
5.
Při výkonu přenesených pravomocí uvedených v odstavcích 2, 3
a 4 Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředsta
vovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.
▼B
Článek 4
Zdroj údajů
1.
Zdrojem údajů pro záznamy o dovozu a vývozu zboží podle čl. 3
odst. 1 je celní prohlášení, včetně případných úprav nebo změn statis
tických údajů, které jsou výsledkem rozhodnutí celních orgánů týkají
cích se prohlášení.
2.
Nejsou-li v důsledku dalšího zjednodušení celních formalit
a kontrol podle článku 116 modernizovaného celního kodexu záznamy
o dovozu a vývozu zboží dostupné u celních orgánů, poskytuje hospo
dářský subjekt, na nějž se zjednodušení vztahuje, statistické údaje podle
článku 5 tohoto nařízení.
3.
Členské státy mohou pro sestavování vnitrostátních statistik
i nadále používat jiné zdroje údajů do dne zavedení mechanismu
vzájemné výměny údajů elektronickou cestou podle čl. 7 odst. 2.
4.
Pro zvláštní zboží nebo pohyby uvedené v čl. 3 odst. 3 lze použít
jiné zdroje údajů než celní prohlášení.
▼M1
5.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 10a, které se týkají shromažďování údajů uvede
ných v odstavcích 2 a 4 tohoto článku. Při výkonu těchto přenesených
pravomocí Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci
nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani
respondenty.
▼B
Článek 5
Statistické údaje
1.
Členské státy získávají ze záznamů o dovozu a vývozu zboží
podle čl. 3 odst. 1 tyto soubory údajů:
a) obchodní toky (dovoz, vývoz);
b) měsíční referenční období;
c) statistická hodnota zboží na státní hranici dovážejících nebo vyváže
jících členských států;
d) množství vyjádřené v čisté hmotnosti a doplňkových jednotkách,
pokud je uvedeno v celním prohlášení;
e) hospodářský subjekt, který je dovozcem/příjemcem v případě
dovozu a vývozcem/odesílatelem v případě vývozu;
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▼B
f) dovážející nebo vyvážející členský stát, který je členským státem,
kde bylo podáno celní prohlášení, a tyto údaje, pokud jsou uvedeny
v celním prohlášení:
i) v případě dovozu členský stát určení,
ii) v případě vývozu členský stát skutečného vývozu;
g) partnerské země, tj.
i) v případě dovozu země původu a země odeslání a
ii) v případě vývozu země posledního známého určení;
h) zboží, které je podle kombinované nomenklatury označeno:
i) v případě dovozu kódem zboží v podobě podpoložky Taric,
ii) v případě vývozu kódem zboží v podobě podpoložky kombino
vané nomenklatury;
i) kód celního režimu, který má být použit pro určení statistického
postupu;
j) povaha transakce, pokud je uvedena v celním prohlášení;
k) preferenční zacházení při dovozu, pokud je celními orgány přiznáno;
l) fakturační měna, pokud je v celním prohlášení uvedena;
m) druh dopravy s uvedením
i) druhu dopravy na hranici,
ii) druhu dopravy uvnitř země,
iii) přepravního obalu.
▼M1
2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 10a, které se týkají dalšího upřesnění údajů uvede
ných v odstavci 1 tohoto článku.
2a.
Opatření, která se týkají kódů, jež mají být pro údaje uvedené
v odstavci 1 tohoto článku použity, a formátu těchto kódů, přijímá
Komise prostřednictvím prováděcích aktů.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11
odst. 2.
▼B
3.
Pokud není stanoveno jinak a aniž jsou dotčeny celní právní před
pisy, jsou uvedené údaje obsaženy v celním prohlášení.
4.
V případě „zvláštního zboží nebo pohybů“ podle čl. 3 odst. 3
a údajů poskytovaných podle čl. 4 odst. 2 lze vyžadovat omezený
soubor údajů.
▼M1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 10a, které se týkají těchto omezených souborů
údajů.
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▼M1
5.
Při výkonu přenesených pravomocí uvedených v odstavcích 2 a 4
Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly
významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.
▼B
Článek 6
Sestavování statistiky zahraničního obchodu
1.
Členské státy sestaví za každé měsíční referenční období statistiku
dovozu a vývozu zboží vyjádřených v ceně a množství podle:
a) kódu zboží;
b) dovážejících nebo vyvážejících členských států;
c) partnerských zemí;
d) statistického postupu;
e) povahy transakce;
f) preferenčního zacházení při dovozu;
g) druhu dopravy.
Prováděcí předpisy pro sestavování statistiky může určit Komise
postupem podle čl. 11 odst. 2.
2.
Členské státy sestaví roční statistiku obchodu podle podnikových
ukazatelů, konkrétně hospodářských činností, které podnik vykonává, na
úrovni oddílu neboli dvou míst číselného kódu statistické klasifikace
ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) a velikostní
třídy určené na základě počtu zaměstnanců.
Statistika se sestavuje propojením údajů o podnikových ukazatelích
zaznamenaných podle nařízení (ES) č. 177/2008 s údaji zaznamenanými
podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení o dovozu a vývozu. Za tímto účelem
poskytnou vnitrostátní celní orgány národním statistickým úřadům iden
tifikační čísla příslušných hospodářských subjektů.
▼M1
Opatření, která se týkají propojení údajů a sestavování statistik, přijímá
Komise prostřednictvím prováděcích aktů.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11
odst. 2.
3.
Každé dva roky sestavují členské státy roční statistiky obchodu
členěné podle fakturační měny.
Členské státy sestaví statistiky s využitím reprezentativního vzorku
záznamů o dovozu a vývozu zboží získaných z celních prohlášení,
která obsahují údaje o fakturační měně. Pokud není fakturační měna
pro vývoz v celním prohlášení uvedena, provede se za účelem shromáž
dění požadovaných údajů zjišťování.
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▼M1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 10a, které se týkají úrovně souhrnu pro partnerské
země, zboží a měny. Při výkonu těchto pravomocí Komise zajistí, aby
akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou
dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.
▼B
4.
O sestavování doplňujících statistik pro vnitrostátní účely člen
skými státy může být rozhodnuto, pokud jsou dotyčné údaje dostupné
v celním prohlášení.
5.
Členské státy nejsou povinny sestavovat a předávat Komisi
(Eurostatu) statistiky zahraničního obchodu týkající se statistických
údajů, které podle celního kodexu nebo podle vnitrostátních pokynů
ještě nejsou zaznamenávány ani nemohou být přímo odvozeny z jiných
údajů v celním prohlášení podaném u jejich celních orgánů. Proto není
pro členské státy povinné předání těchto údajů:
a) v případě dovozu členský stát určení;
b) v případě vývozu členský stát skutečného vývozu;
c) povaha transakce.

Článek 7
Výměna údajů
1.
Národní statistické úřady obdrží neprodleně a nejpozději během
měsíce následujícího po měsíci, kdy byla celní prohlášení přijata nebo
byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, která se jich týkala, od
celních orgánů záznamy o dovozu a vývozu zboží založené na celních
prohlášeních, která byla u těchto orgánů podána.
Záznamy obsahují přinejmenším statistické údaje uvedené v článku 5,
které jsou podle celního kodexu nebo podle vnitrostátních pokynů
uvedeny v celním prohlášení.
2.
S účinkem ode dne zavedení mechanismu vzájemné výměny údajů
elektronickou cestou celní orgány zajistí, aby byly záznamy o vývozu
a dovozu zboží předány národnímu statistickému úřadu členského státu,
který je v záznamu označen jako
a) v případě dovozu členský stát určení;
b) v případě vývozu členský stát skutečného vývozu.
Mechanismus vzájemné výměny údajů se zavede nejpozději ode dne
použitelnosti hlavy I kapitoly 2 oddílu 1 modernizovaného celního
kodexu.
3.
Prováděcí předpisy pro určení způsobu předávání podle odstavce 2
tohoto článku mohou být stanoveny postupem podle čl. 11 odst. 2.
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▼B
Článek 8
Předávání statistiky zahraničního obchodu Komisi (Eurostatu)
▼M1
1.
Členské státy předají Komisi (Eurostatu) statistiku uvedenou v čl.
6 odst. 1 nejpozději do 40 dnů po skončení každého měsíčního referen
čního období. Členské státy zajistí, aby statistika obsahovala informace
o veškerém dovozu a vývozu v příslušném referenčním období,
a provedou úpravy, pokud záznamy nejsou dostupné.
Jsou-li předané statistiky předmětem opravy, předají členské státy opra
vené výsledky nejpozději poslední den měsíce následujícího poté, co se
opravené údaje staly dostupnými.
Členské státy zahrnou do výsledků předávaných Komisi (Eurostatu)
všechny statistické informace, které jsou důvěrné.
Opatření, která se týkají jednotných technických specifikací pro obsah
a rozsah předávaných statistik, přijímá Komise prostřednictvím provádě
cích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 11 odst. 2.
2.
Statistika obchodu podle podnikových ukazatelů uvedená v čl. 6
odst. 2 se Komisi (Eurostatu) předává do 18 měsíců od konce referen
čního roku.
Statistika obchodu členěná podle fakturační měny uvedená v čl. 6 odst.
3 se Komisi (Eurostatu) předává do tří měsíců od konce referenčního
roku.
▼B
3.
Členské státy předají statistiku v elektronické podobě v souladu
s normou pro výměnu informací. Praktická opatření pro předávání
výsledků mohou být stanovena postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 9
Hodnocení kvality
1.
Pro účely tohoto nařízení se na údaje, které mají být předávány,
uplatňují tato kritéria kvality:
a) „relevance“ označuje míru, do jaké statistiky uspokojují stávající
a potenciální potřeby uživatelů;
b) „přesnost“ označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodno
tám;
c) „včasnost“ označuje časovou prodlevu mezi dostupností informace
a událostí nebo jevem, který popisuje;
d) „dochvilnost“ označuje časovou prodlevu mezi datem zveřejnění
údajů a cílovým datem (datem, kdy měly být údaje dodány);
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▼B
e) „dostupnost“ a „srozumitelnost“ označují, za jakých podmínek a v
jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat;
f) „srovnatelnost“ označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými
statistickými pojmy a nástroji a postupy měření, srovnávají-li se
statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase;
g) „soudržnost“ označuje skutečnost, zda lze údaje spolehlivě různými
způsoby a pro různé účely kombinovat.
2.
Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) každoročně zprávu
o kvalitě předávaných statistik.
3.
Při použití kritérií kvality stanovených v odstavci 1 tohoto člán
ku na statistiky, na které se vztahuje toto nařízení, se postupem podle
čl. 11 odst. 2 stanoví způsob sestavování a struktura zpráv o kvalitě.
Komise (Eurostat) hodnotí kvalitu předávaných statistik.

Článek 10
Šíření statistiky zahraničního obchodu
1.
Statistika zahraničního obchodu sestavená v souladu s čl. 6 odst. 1
a předaná členskými státy je na úrovni Společenství šířena Komisí
(Eurostatem)
přinejmenším
podle
podpoložek
kombinované
nomenklatury.
Pouze v případě, že o to dovozce nebo vývozce požádá, rozhodnou
vnitrostátní orgány příslušného členského státu o tom, zda statistika
zahraničního daného členského státu, která může umožnit rozpoznání
uvedeného dovozce nebo vývozce, má být šířena, nebo zda má být
pozměněna takovým způsobem, aby jejím šířením nebyla dotčena
důvěrnost statistických informací.
2.
Aniž je dotčeno šíření údajů na vnitrostátní úrovni, podrobné
statistiky podle podpoložky Taric a preference nejsou Komisí (Eurosta
tem) šířeny v případě, že by jejich zpřístupnění narušovalo ochranu
veřejného zájmu v oblasti obchodní a zemědělské politiky Společenství.
▼M1
Článek 10a
Výkon přenesené pravomoci
1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi
za podmínek stanovených v tomto článku.
2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3
odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena
Komisi na dobu pěti let od 20. října 2016. Komise vypracuje zprávu
o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto
pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje
o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevy
sloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před
koncem každého z těchto období.
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▼M1
3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci
uvedené v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni,
který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů
v přenesené pravomoci.

4.
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace
s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna
2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (1).

5.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí
současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4
odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy,
pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve
lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud
Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo
Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 11
Postup projednávání ve výboru
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém
zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2).

2.
Odkazuje-li se na tento
nařízení (EU) č. 182/2011.

odstavec,

použije

se

článek

5

▼B
Článek 12
Zrušení
Nařízení (ES) č. 1172/95 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

Použije se i nadále pro údaje týkající se referenčních období před
1. lednem 2010.
(1) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské
státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55,
28.2.2011, s. 13).
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▼B
Článek 13
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2010.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.

