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Pozměňovací návrhy
K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
tisk 504
A.

Návrh rozpočtového výboru obsažený v usnesení č. 321 z 23. schůze konané dne
22. ledna 2004

Za bod 227 se vkládá nový bod 228, který zní:
„228. V § 237e v odst. 2 se za slova „ve lhůtě 12 měsíců“ vkládají slova „ , a jde-li o motorová
vozidla, plavidla a letadla, ve lhůtě 24 měsíců,“.
Dosavadní bod 228 se označí jako bod 229.

Návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. února 2004

B.

Poslanec Josef Hojdar

1.

§ 1 zní:

„§ 1
Tento zákon upravuje některé právní vztahy v oblasti celnictví, pokud nejsou upraveny
bezprostředně nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává
Celní kodex Společenství, publikované v Úředním věstníku ES L 302, 19. 10. 1992, stránka 1
- 50, nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává Celní kodex Společenství, publikované
v Úředním věstníku ES L 253, strana 1 - 776, nařízením Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28.
března 1983, o systému Společenství pro osvobození od cla, ve znění nařízení č. 3822/85, č.
3691/87, č. 1315/88, č. 4235/88, č. 3357/91, č. 2913/92, č. 355/94 a č. 1671/2000, nařízením
Rady (EHS) č. 3330/91, o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy v platném znění
a nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o sazební a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku v platném znění a dalšími závaznými předpisy
Evropských společenství.1)“.

2.
Navrhuji rozšířit text poznámky pod čarou č. 1), vztahující se k § 1, o další
nejdůležitější právní předpisy společenství, které jsou pro Českou republiku vstupem do
Evropské unie přímo účinné, a to o:
Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro
osvobození od cla v platném znění.

-3Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi
členskými státy v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku v platném znění.

3.

V § 52 odst. 3 před slovem „cla“ nahradit slovo „slovo“ slovem „slova“.

V Praze dne 13. února 2004

Ing. Miloslav Vlček v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Josef Hojdar v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

Ing. Milan Eckert v.r.
zpravodaj výboru pro evropskou integraci

