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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A

RADY (ES) č. .../2004

z,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 26, 95, 133 a 135,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                                
1 Ú. v. EÚ C 110, 30.4.2004, s. 72.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom

vestníku), spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia
Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).



12060/2/04 REV 2 AK/hg 2
DG C I    SK

keď�e:

1) Nariadenie (EHS) č. 2913/921 ustanovuje predpisy na colné zaobchádzanie s tovarom, ktorý

sa dová�a alebo sa má vyviezť.

2) Je potrebné vytvoriť rovnocennú úroveň ochrany pri colných kontrolách tovaru prepraveného

na colné územie spoločenstva alebo z neho. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné vytvoriť

rovnocennú úroveň colných kontrol v spoločenstve a zabezpečiť harmonizované vykonávanie

colných kontrol zo strany členských �tátov, ktoré sú hlavne zodpovedné za vykonávanie

týchto kontrol. Takéto kontroly by sa mali zakladať na spoločne dohodnutých normách a

kritériách rizík pre výber tovaru a hospodárskych subjektov s cieľom minimalizovať riziká

pre spoločenstvo a jeho občanov a pre obchodných partnerov spoločenstva. Členské �táty a

Komisia by preto mali zaviesť rámec riadenia rizika v rámci celého spoločenstva na podporu

spoločného prístupu, aby sa efektívne stanovili priority a účinne pridelili zdroje s cieľom

udr�ať správnu rovnováhu medzi colnými kontrolami a uľahčením zákonného obchodu.

Takýto rámec by mal taktie� stanoviť spoločné kritéria a harmonizované po�iadavky pre

schválené hospodárske subjekty a zabezpečiť harmonizované uplatňovanie takýchto kritérií a

po�iadaviek.  Vytvorenie rámca riadenia rizika spoločného pre v�etky členské �táty by im

nemalo brániť v náhodnej kontrole tovaru.

                                                
1 Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o

pristúpení z roku 2003.
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3) Členské �táty by mali udeliť �tatút schváleného hospodárskeho subjektu ka�dému

hospodárskemu subjektu, ktorý spĺňa spoločné kritéria týkajúce sa kontrolných systémov

subjektov, finančnej solventnosti a záznamu o plnení po�iadaviek vyplývajúcich z právnych

predpisov. �tatút schváleného hospodárskeho subjektu udelený jedným členských �tátom by

mal iný členský �tát uznať, ale tento �tatút neudeľuje právo automaticky čerpať výhody zo

zjednodu�ených postupov ustanovených v colných predpisoch v iných členských �tátoch. Iné

členské �táty by v�ak mali schváleným hospodárskym subjektom umo�niť vyu�itie

zjednodu�ených postupov za podmienky, �e pre vyu�itie daných zjednodu�ených postupov

spĺňajú v�etky osobitné po�iadavky. Pri posudzovaní �iadosti o vyu�itie zjednodu�ených

postupov nepotrebujú iné členské �táty opakovane hodnotiť kontrolné systémy subjektu,

finančnú solventnosť a záznam o plnení po�iadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov, čo

u� vykonal členský �tát, ktorý udelil �tatút schváleného hospodárskeho subjektu, ale mali by

zabezpečiť, aby boli splnené v�etky ostatné osobitné po�iadavky na vyu�itie daných

zjednodu�ených postupov. Vyu�itie zjednodu�ených postupov v iných členských �tátoch

mô�e taktie� koordinovať dohoda medzi dotknutými colnými orgánmi.

4) Zjednodu�ené postupy podľa colných predpisov by sa naďalej nemali dotýkať colných kontrol

definovaných v Colnom kódexe spoločenstva, hlavne kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a

ochrany. Takéto kontroly sú úlohou colných orgánov a hoci tieto orgány by mali uznávať

�tatút schváleného hospodárskeho subjektu ako faktor počas analýzy rizika a pri udeľovaní

ka�dého uľahčenia hospodárskemu subjektu , pokiaľ ide o kontroly bezpečnosti a ochrany,

právo na kontrolu by malo zostať zachované.

5) Členské �táty a Komisia by mali zdieľať informácie týkajúce sa rizika spojeného s dovozom a

vývozom tovaru. Na tento účel by sa mal zriadiť spoločný bezpečný systém, ktorý orgánom

umo�ní prístup, prenos a výmenu týchto informácií včas a efektívne. Pokiaľ to stanovuje

medzinárodná dohoda, tieto informácie mô�u zdieľať aj tretie krajiny.



12060/2/04 REV 2 AK/hg 4
DG C I    SK

6) Mali by sa upresniť podmienky, za akých mo�no informácie poskytnuté hospodárskymi

subjektami colným orgánom sprístupniť iným orgánom v tom istom členskom �táte, iným

členským �tátom, Komisii alebo orgánom v tretích krajinách. Na tento účel by malo byť jasne

uvedené, �e na spracovanie osobných údajov príslu�nými orgánmi ako aj ka�dým iným

orgánom, ktorý dostáva údaje podľa Colného kódexu spoločenstva, sa vzťahuje smernica

Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom

na spracovanie osobných údajov in�titúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe

takýchto údajov2.

7) Na umo�nenie príslu�ných kontrol rizika je nevyhnutné zaviesť po�iadavku poskytovania

informácií pred dodaním alebo pred odoslaním tovaru na v�etok tovar prepravený na colné

územie spoločenstva alebo z neho okrem tovaru, ktorý sa prepravuje cez toto územie letecky

alebo loďou bez zastávky na tomto území. Takéto informácie by mali byť k dispozícii

predtým, ne� je tovar prepravený na alebo z colného územia spoločenstva. Podľa typu tovaru,

typov prepravy alebo hospodárskych subjektov alebo ak medzinárodné dohody stanovujú

osobitné bezpečnostné opatrenia mo�no vytvoriť rôzne časové rámce a pravidlá. Táto

po�iadavka by sa mala zaviesť aj vzhľadom na tovar prepravený do slobodného pásma alebo

z neho s cieľom predísť medzerám v bezpečnosti.

8) Nariadenie (EHS) č. 2913/92 by sa preto malo podľa toho zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE

                                                
1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č.

1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
2 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s 1.
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Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2913/92 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

− vkladajú sa nasledovné body:

�4a) �colným úradom vstupu� colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými

predpismi, kam sa musí tovar prepravený na colné územie spoločenstva bez

me�kania dopraviť a na ktorom sa podrobí príslu�ným vstupným kontrolám z

hľadiska rizika;

4b) �colným úradom dovozu� colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými

predpismi, na ktorom sa majú vykonať formality pre pridelenie colne schváleného

určenia alebo pou�itia tovaru prepraveného na colné územie spoločenstva vrátane

príslu�ných kontrol z hľadiska rizika;

4c) �colným úradom vývozu� colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými

predpismi,  na ktorom sa majú dokončiť formality na pridelenie colne

schváleného určenia alebo pou�itia tovaru opú�ťajúceho colné územie

spoločenstva vrátane príslu�ných kontrol z hľadiska rizika;
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4d) �colným úradom výstupu� colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými

predpismi, ktorému sa tovar musí predlo�iť pred opustením colného územie

spoločenstva, a kde sa podrobí colným kontrolám v súvislosti s dokončením

výstupných formalít a príslu�ným kontrolám z hľadiska rizika.�;

− bod 14 sa nahrádza takto:

"14) �colnými kontrolami� vykonávanie �pecifických úkonov colnými orgánmi s

cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov a iných právnych

predpisov, ktorými sa spravuje vstup, výstup, tranzit, preprava a konečné pou�itie

tovaru prepravovaného medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami, a

predlo�enie tovaru, ktorý nemá �tatút spoločenstva; takéto úkony mô�u

pozostávať z prehliadky tovaru, preverovania údajov v colnom vyhlásení a

existencie a pravosti elektronických alebo písomných dokladov, kontroly

účtovných dokladov podniku a iných záznamov, kontroly dopravných

prostriedkov, kontroly bato�iny a iného tovaru prepravovaného osobami alebo na

osobách a vykonávanie úradných pre�etrovaní a iných podobných úkonov.�

− Dopĺňajú sa nasledovné body :

"25) �rizikom� pravdepodobnosť udalosti, ktorá sa mô�e vyskytnúť v súvislosti so

vstupom, výstupom, tranzitom, prepravou a konečným pou�itím tovaru

prepravovaného medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami a

predlo�enie tovaru, ktorý nemá �tatút spoločenstva, ktorý

− bráni správnemu uplatňovaniu opatrení spoločenstva alebo vnútro�tátnych

opatrení alebo
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− nepriaznivo ovplyvňuje finančné záujmy spoločenstva a jeho členských

�tátov; alebo

− predstavuje ohrozenie bezpečnosti a ochrany spoločenstva, verejného

zdravia, �ivotného prostredia alebo spotrebiteľov.

26) �riadením rizika� systematickú identifikáciu rizika a vykonanie v�etkých opatrení

potrebných na obmedzenie vystavenia riziku. Uvedené zahŕňa činnosti ako

napríklad zhroma�ďovanie údajov a informácií, analyzovanie a hodnotenie rizika,

stanovenie a prijímanie opatrení a pravidelné monitorovanie a kontrola postupu a

jeho výsledkov na základe medzinárodných a vnútro�tátnych zdrojov a stratégií a

zdrojov a stratégií spoločenstva.�

2. Vkladá sa nový oddiel a článok, ktorý znie:

�Oddiel 1A

Schválené hospodárske subjekty

Článok 5a

1. V prípade potreby colné orgány po porade s inými príslu�nými orgánmi udelia �tatút

schváleného hospodárskeho subjektu  ka�dému hospodárskemu subjektu, ktorý je usadený na

colnom území spoločenstva a spĺňa kritériá stanovené v odseku 2.
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Schválený hospodársky subjekt vyu�íva uľahčenia, pokiaľ ide o colné kontroly týkajúce sa

bezpečnosti a ochrany a/alebo zjednodu�ené postupy stanovené colnými predpismi.

Podliehajúc predpisom a podmienkam ustanoveným v odseku 2 uznajú colné orgány vo

v�etkých členských �tátoch bez toho, aby boli dotknuté colné kontroly, �tatút schváleného

hospodárskeho subjektu. Colné orgány povolia subjektu vyu�ívať zjednodu�ené postupy na

základe uznania �tatútu schváleného hospodárskeho subjektu a za podmienky, �e sú splnené

po�iadavky týkajúce sa konkrétneho typu zjednodu�eného postupu stanoveného v colných

právnych predpisoch spoločenstva.

2.   Kritéria na udelenie �tatútu schváleného hospodárskeho subjektu obsahujú:

− nále�itý záznam o plnení po�iadaviek vyplývajúcich z colných predpisov;

− uspokojivý systém vedenia obchodných a v prípade potreby dopravných záznamov,

ktorý umo�ňuje primerané colné kontroly;

− v prípade potreby preukázanú finančnú solventnosť; a

− ak sa uplatňujú, vhodné normy bezpečnosti a ochrany.

Postup výboru sa pou�ije na určenie predpisov:

− na udelenie �tatútu schváleného hospodárskeho subjektu;
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− na udelenie povolení na vyu�ívanie zjednodu�ených postupov;

− na stanovenie, ktorý colný orgán je príslu�ný pre udeľovanie takéhoto �tatútu a

povolení;

− na typ a rozsah uľahčení, ktoré mo�no udeliť v súvislosti s colnými kontrolami

týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany so zohľadnením predpisov pre spoločné riadenie

rizika;

− na konzultáciu s inými colnými orgánmi a poskytnutie informácií týmto orgánom;

a podmienky, za ktorých:

− mo�no povolenie obmedziť na jeden alebo viaceré členské �táty;

− mo�no �tatút schváleného hospodárskeho subjektu pozastaviť alebo odňať; a

− mo�no upustiť od po�iadavky usadenia sa v spoločenstve pre osobitné kategórie

schválených hospodárskych subjektov, osobitne berúc do úvahy medzinárodné

dohody.�
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3. Článok 13 sa nahrádza takto:

�Článok 13

1.   Colné orgány mô�u, v súlade s podmienkami stanovenými platnými ustanoveniami,

vykonávať v�etky kontroly, ktoré pova�ujú za potrebné na zabezpečenie správneho

uplatňovania colných predpisov a iných právnych predpisov, ktorými sa spravuje vstup,

výstup, tranzit, preprava a konečné pou�itie tovaru prepravovaného medzi colným územím

spoločenstva a tretími krajinami a predlo�enie tovaru, ktorý nemá �tatút spoločenstva. Colné

kontroly mo�no v záujme správneho uplatňovania právnych predpisov spoločenstva vykonať

v tretej krajine, ak to stanovuje medzinárodná dohoda.

2.   Iné colné kontroly ne� náhodné kontroly sa zakladajú na analýze rizika za pou�itia techník

automatizovaného spracovania údajov s cieľom identifikácie a kvantifikácie rizík a vytvorenia

potrebných opatrení na hodnotenie rizík na základe kritérií vytvorených na vnútro�tátnej

úrovni, úrovni spoločenstva a ak existujú na medzinárodnej úrovni.

Postup výboru sa pou�ije na určenie spoločného rámca riadenia rizika a na stanovenie

spoločných kritérií a prioritných oblastí kontrol.

Členské �táty v spolupráci s Komisiou zavedú elektronický systém na vykonávanie riadenia

rizika.
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3. Ak kontroly vykonávajú iné orgány ne� colné orgány, takéto kontroly sa vykonávajú v

úzkej koordinácii s colnými orgánmi, pokiaľ je to mo�né v rovnakom čase a na rovnakom

mieste.

4. V rámci kontrol stanovených v tomto článku si mô�u colné a iné príslu�né orgány ako

napríklad veterinárne a policajné orgány vzájomne poskytovať údaje, ktoré dostali v súvislosti

so vstupom, výstupom, tranzitom, prepravou a konečným pou�itím tovaru prepravovaného

medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami a predlo�ením tovaru, ktorý nemá

�tatút spoločenstva, medzi sebou, medzi colnými orgánmi členských �tátov a Komisiou, ak sa

to vy�aduje za účelom minimalizácie rizika.

Poskytovanie dôverných údajov colným správam a iným subjektom (napr. bezpečnostným

agentúram) tretích krajín je povolené iba v rámci medzinárodnej dohody za podmienky, �e sa

dodr�ia platné ustanovenia o ochrane údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady

95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a

voľnom pohybe týchto údajov* a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z

18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov

in�titúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.**

_________________________

* Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č.

1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

** Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s 1. �
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4. Článok 15 sa nahrádza takto:

�Článok 15

Na v�etky informácie, ktoré majú dôverný charakter alebo boli poskytnuté ako dôverné, sa

vzťahuje povinnosť zachovania slu�obného tajomstva. Príslu�né orgány ich nemô�u zverejniť

bez výslovného súhlasu osoby alebo orgánu, ktorý tieto údaje poskytol. Poskytnutie

informácií je v�ak povolené v takom prípade, ak sú tak príslu�né orgány povinné urobiť na

základe platných predpisov, najmä v súvislosti so súdnym konaním. Zverejnenie alebo

poskytnutie informácií sa uskutočňuje za úplného dodr�ania platných ustanovení o ochrane

údajov, najmä smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.�

5. V článku 16 sa slová �kontroly zo strany colných orgánov� nahrádzajú slovami �colných

kontrol�.

6. V Hlave III kapitole 1 sa dopĺňajú tieto články:

�Článok 36a

1. Na tovar prepravený na colné územie spoločenstva sa vzťahuje predbe�né colné

vyhlásenie s výnimkou tovaru prepravovaného dopravnými prostriedkami, ktoré sa iba plavia

v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdu�ným priestorom colného územia bez zastávky

na tomto území.
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2. Predbe�né colné vyhlásenie sa podáva na colnom úrade vstupu.

Colné orgány mô�u umo�niť podanie predbe�ného colného vyhlásenia na inom colnom úrade

za podmienky, �e tento úrad bezodkladne oznámi potrebné nále�itosti colnému úradu vstupu

alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

Colné orgány mô�u prijať namiesto podania predbe�ného colného vyhlásenia podanie

oznámenia a prístup k údajom v predbe�nom colnom vyhlásení v elektronickom systéme

hospodárskeho subjektu.

3. Predbe�né colné vyhlásenie sa podáva predtým, ne� sa tovar prepraví na colné územie

spoločenstva.

4. Postup výboru sa pou�ije na stanovenie:

− lehoty, v ktorej sa má predbe�né colné vyhlásenie podať pred prepravením tovaru na

colné územie spoločenstva.

− pravidiel pre výnimky a zmeny lehoty uvedenej v prvej zará�ke; a

− podmienok, za ktorých mo�no upustiť od po�iadavky predbe�ného colného vyhlásenia

alebo ju upraviť,

podľa osobitných okolností a uplatňovaním na určité druhy obchodovania s tovarom, spôsoby

dopravy a hospodárske subjekty a ak medzinárodné dohody stanovujú osobitné bezpečnostné

opatrenia.
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�Článok 36b

1. Postup výboru sa pou�ije na ustanovenie spoločného súboru údajov a formátu

predbe�ného colného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať údaje potrebné pre analýzu rizika a

riadne uplatňovanie colných kontrol, predov�etkým na účel bezpečnosti a ochrany pou�itím, v

prípade potreby, medzinárodných noriem a obchodných postupov.

2. Predbe�né colné vyhlásenie sa podáva pomocou techniky na spracovanie údajov.

Obchodné informácie alebo informácie o prístave alebo preprave mo�no pou�iť za

podmienky, �e obsahujú nevyhnutné údaje.

Colné orgány mô�u za výnimočných okolností prijať predbe�né colné vyhlásenie v papierovej

forme za podmienky, �e uplatňujú rovnakú úroveň riadenia rizika ako pri predbe�ných

colných vyhláseniach podávaných pomocou techniky na spracovanie údajov.

3. Predbe�né colné vyhlásenie podáva osoba, ktorá prepravuje tovar alebo ktorá preberá

zodpovednosť za prepravu tovaru na colné územie spoločenstva.

4. Bez ohľadu na povinnosť osoby uvedenej v odseku 3 mô�e predbe�né colné vyhlásenie

namiesto nej podať:

a) osoba, v ktorej mene koná osoba uvedená v odseku 3; alebo
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b) akákoľvek osoba, ktorá mô�e daný tovar predlo�iť alebo zabezpečiť jeho predlo�enie

príslu�nému colnému orgánu; alebo

c) zástupca jednej z osôb uvedených v odseku 3 alebo pod písm. a) alebo b).

5. Osoba uvedená v odseku 3 a 4 je, na svoju �iadosť, oprávnená meniť a dopĺňať jeden

alebo viacero údajov v predbe�nom colnom vyhlásení potom, čo bolo podané. Zmena a

doplnenie v�ak nie je mo�né vykonať potom, čo colné orgány

a) oznámili osobe, ktorá podala predbe�né colné vyhlásenie, �e zamý�ľajú vykonať

prehliadku tovaru; alebo

b) zistili, �e uvedené údaje nie sú správne; alebo

c) povolili premiestnenie tovaru.

Článok 36c

1. Colný orgán vstupu mô�e upustiť od podania predbe�ného colného vyhlásenia na tovar,

na ktorý sa podáva colné vyhlásenie pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 36a ods. 3

alebo 4. V takomto prípade colné vyhlásenie obsahuje aspoň nále�itosti potrebné pre

predbe�né colné vyhlásenie a má �tatút predbe�ného colného vyhlásenia dovtedy, pokiaľ nie

je v súlade s článkom 63 prijaté colné vyhlásenie.
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Colné orgány mô�u umo�niť podanie colného vyhlásenia na colnom úrade dovozu, ktorý je

odli�ný od colného úradu vstupu za podmienky, �e tento úrad bezodkladne oznámi potrebné

nále�itosti colnému úradu vstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

2. Ak sa colné vyhlásenie podáva inak ne� pomocou techniky na spracovanie údajov,

colné orgány uplatnia na údaje rovnakú úroveň riadenia rizika aká sa uplatňuje na predbe�né

colné vyhlásenia podávané pomocou techniky na spracovanie údajov.�

7. V článku 37 ods. 1 sa slová �colnej kontrole� nahrádzajú slovami �colným kontrolám� a v

článku 38 ods. 3 sa slová �colnej kontrole� nahrádzajú slovami �colným kontrolám�.

8. Článok 38 ods. 5 sa nahrádza takto:

"5. Odseky 1 a� 4 a články 36a a� 36c a 39 a� 53 sa nevzťahujú na tovar, ktorý dočasne

opustil colné územie spoločenstva a prepravuje sa medzi dvoma bodmi na tomto území

vodnou alebo vzdu�nou cestou za podmienky, �e sa preprava vykonáva po priamej trase a

pravidelnou leteckou alebo lodnou dopravou bez zastávky mimo colného územia

spoločenstva.�
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9. Článok 40 sa nahrádza takto:

�Článok 40

Tovar, ktorý vstupuje na colné územie spoločenstva, predlo�í colným orgánom osoba, ktorá

ho na toto územie prepravuje alebo v prípade potreby osoba, ktorá preberá zodpovednosť za

prepravu tovaru po jeho vstupe s výnimkou tovaru prepravovaného dopravnými

prostriedkami, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdu�ným

priestorom colného územia spoločenstva bez zastávky na tomto území. Osoba, ktorá

predkladá tovar, odká�e na predtým podané predbe�né colné vyhlásenie alebo colné

vyhlásenie vzťahujúce sa na tovar.�

10. Hlava III, kapitola 3 sa premenuje na �Vykládka tovaru predlo�eného colným orgánom�.

11. Články 43 a� 45 sa vypú�ťajú.

12. Článok 170 ods. 2 sa nahrádza takto:

�2. Tovar sa musí predlo�iť colným orgánom a podrobiť ustanoveným colným formalitám

vtedy, ak:

a) bol prepustený do colného re�imu, ktorý sa skončí vstupom tovaru do slobodného

pásma alebo slobodného skladu; ak v�ak daný colný re�im umo�ňuje oslobodenie od

povinnosti tovar predlo�iť, takéto predlo�enie sa nebude vy�adovať;
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b) bol umiestnený do slobodného pásma alebo slobodného skladu na základe rozhodnutia

o vrátení alebo odpustení dovozného cla;

c) sa naň vzťahujú opatrenia uvedené v článku 166 písm. b);

d) vstupuje do slobodného pásma alebo slobodného skladu priamo z územia mimo colného

územia spoločenstva.�

13. Článok 176 ods. 2 sa nahrádza takto:

�2. V prípade prekládky tovaru v rámci slobodného pásma musia byť doklady vzťahujúce

sa na túto operáciu uchované pre potrebu colných orgánov. Krátkodobé skladovanie tovaru

spojené s takouto prekládkou sa pova�uje za neoddeliteľnú súčasť takejto operácie.

Na tovar prepravený do slobodného pásma priamo z územia mimo colného územia

spoločenstva alebo tovar, ktorý opú�ťa colné územie spoločenstva zo slobodného pásma, sa

musí podať predbe�né colné vyhlásenie v súlade s článkami 36a a� 36c alebo v prípade

potreby 182a a� 182d.�

14. Článok 181 sa nahrádza týmto:

�Článok 181

Colné orgány sa presvedčia o tom, či sa v prípade, ak má tovar opustiť colné územie

spoločenstva zo slobodného pásma alebo slobodného skladu dodr�iavajú pravidlá upravujúce

vývoz, pasívny zu�ľachťovací styk, spätný vývoz, re�imy s podmienečným oslobodením od

cla alebo re�im vnútorného tranzitu ako aj ustanovenia hlavy V.�
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15. V článku 182 ods. 3 prvá veta sa vypú�ťajú slová �spätný vývoz alebo�.

16. V hlave V (Tovar opú�ťajúci colné územie spoločenstva) sa vkladajú tieto články:

�Článok 182a

1. Na tovar opú�ťajúci colné územie spoločenstva s výnimkou tovaru prepravovaného

dopravnými prostriedkami, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú

vzdu�ným priestorom colného územia bez zastávky na tomto území, sa vzťahuje buď colné

vyhlásenie alebo, ak sa colné vyhlásenie nevy�aduje, predbe�né colné vyhlásenie.

2. Postup výboru sa pou�ije na stanovenie:

− lehoty, v ktorej sa má colné vyhlásenie alebo predbe�né colné vyhlásenie podať na

colnom úrade vývozu pred prepravením tovaru z colného územia spoločenstva;

− pravidiel pre výnimky a zmeny lehoty uvedenej v prvej zará�ke;

- podmienok, za ktorých mo�no upustiť od po�iadavky predbe�ného colného vyhlásenia

alebo ju upraviť; a
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− prípadov, v ktorých a podmienok, za ktorých tovar opú�ťajúci colné územie

spoločenstva nepodlieha colnému vyhláseniu alebo predbe�nému colnému vyhláseniu,

podľa osobitných okolností a uplatňovaním na určité druhy obchodovania s tovarom, spôsoby

dopravy a hospodárske subjekty a ak medzinárodné dohody stanovujú osobitné bezpečnostné

opatrenia.

Článok 182b

1. Ak je tovaru opú�ťajúcemu colné územie spoločenstva pridelené colne schválené

určenie alebo pou�itie, pre ktoré colné predpisy vy�adujú podanie colného vyhlásenia, toto

colné vyhlásenie sa podáva na colnom úrade vývozu predtým, ne� sa má tovar prepraviť z

colného územia spoločenstva.

2. Ak sa colný úrad vývozu lí�i od colného úradu výstupu, colný úrad vývozu bezodkladne

oznámi potrebné nále�itosti colnému úradu výstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

3. Colné vyhlásenie obsahuje aspoň nále�itosti potrebné pre predbe�né colné vyhlásenie

uvedené v článku 182d ods. 1.

4. Ak sa colné vyhlásenie podáva inak ne� pomocou techniky na spracovanie údajov,

colné orgány uplatnia na údaje rovnakú úroveň riadenia rizika, aká sa uplatňuje na vyhlásenia

podané pomocou techniky na spracovanie údajov.
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Článok 182c

1. Ak nie je tovaru opú�ťajúcemu colné územie spoločenstva pridelené colne schválené

určenie alebo pou�itie, pre ktoré sa vy�aduje colné vyhlásenie, podáva sa predbe�né colné

vyhlásenie na colnom úrade výstupu predtým, ne� sa má tovar prepraviť z colného územia

spoločenstva.

2. Colné orgány mô�u umo�niť podanie predbe�ného colného vyhlásenia na inom colnom

úrade za podmienky, �e tento úrad bezodkladne oznámi potrebné nále�itosti colnému úradu

výstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

3. Colné úrady mô�u prijať namiesto podania predbe�ného colného vyhlásenia podanie

oznámenia a prístup k údajom v predbe�nom colnom vyhlásení v elektronickom systéme

hospodárskeho subjektu.

Článok 182d

1. Postup výboru sa pou�ije na ustanovenie spoločného súboru údajov a formátu

predbe�ného colného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať nále�itosti potrebné pre analýzu rizika

a riadne uplatňovanie colných kontrol, predov�etkým na účely bezpečnosti a ochrany

pou�itím, v prípade potreby, medzinárodných noriem a obchodných postupov.
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2. Predbe�né colné vyhlásenie sa podáva pomocou techniky na spracovanie údajov.

Obchodné informácie alebo informácie o prístave alebo preprave mo�no pou�iť za

podmienky, �e obsahujú nevyhnutné údaje.

Colné orgány mô�u za výnimočných okolností prijať predbe�né colné vyhlásenie v papierovej

forme za podmienky, �e uplatňujú rovnakú úroveň riadenia rizika ako pri predbe�ných

colných vyhláseniach podávaných pomocou techniky na spracovanie údajov.

3. Predbe�né colné vyhlásenie podáva:

a) osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia spoločenstva, alebo ktorá preberá

zodpovednosť za prepravu tovaru z colného územia spoločenstva; alebo

b) akákoľvek osoba, ktorá mô�e daný tovar predlo�iť alebo zabezpečiť jeho predlo�enie

príslu�nému colnému orgánu; alebo

c) zástupca jednej z osôb uvedených pod písm. a) alebo b).

4. Osoba uvedená v odseku 3 je, na svoju �iadosť, oprávnená meniť alebo dopĺňať jeden

alebo viacero údajov v predbe�nom colnom vyhlásení potom, čo bolo podané. Zmenu a

doplnenie v�ak nie je mo�né vykonať potom, čo colné orgány:

a) oznámili osobe, ktorá podala predbe�né colné vyhlásenie, �e zamý�ľajú vykonať

prehliadku tovaru; alebo
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b) zistili, �e uvedené údaje nie sú správne; alebo

c) povolili premiestnenie tovaru.�

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom

vestníku Európskej únie.

Článok 5a ods. 2, druhý pododsek článku 13 ods. 2, článok 36a ods. 4, článok 36b ods. 1, článok

182a ods. 2 a článok 182d ods. 1 sa uplatňujú od ....*.

V�etky ostatné ustanovenia sa uplatňujú potom, čo vykonávacie ustanovenia na základe článkov

uvedených v druhom pododseku nadobudnú účinnosť. Av�ak elektronické vyhlásenie a

automatizované systémy na vykonávanie riadenia rizika a na elektronickú výmenu údajov medzi

colnými úradmi vstupu, dovozu, vývozu a výstupu, ako je to ustanovené v článkoch 13, 36a, 36b,

36c, 182b, 182c a 182d, sa zavedú do troch rokov potom, čo sa tieto články stali uplatniteľnými.

Najneskôr dva roky potom, čo sa stali tieto články uplatniteľnými, Komisia vyhodnotí ka�dú

�iadosť členských �tátov o predĺ�enie trojročného obdobia uvedeného v treťom pododseku pre

elektronické vyhlásenie a automatizované systémy na vykonávanie riadenia rizika a elektronickú

výmenu údajov medzi colnými úradmi. Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade a v

prípade potreby navrhne predĺ�enie trojročného obdobia uvedeného v treťom pododseku.

                                                
* dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia



12060/2/04 REV 2 AK/hg 24
DG C I    SK

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo v�etkých členských �tátoch.

V Bruseli

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

Komisia 25. júla 2003 predlo�ila Rade vy��ie uvedený návrh, ktorý je zalo�ený na článkoch

26, 95, 133 a 135 zmluvy.

Hospodársky a sociálny výbor predlo�il svoje stanovisko 26. februára 20041.

Európsky parlament predlo�il svoje stanovisko v prvom čítaní 21. apríla 20042, pričom prijal

26 zmien a doplnení k tomuto návrhu. Komisia prijala väč�inu z nich, ale nemô�e prijať 6

navrhovaných zmien a doplnení.

Komisia predlo�ila Rade 4. mája 2004 zmenený a doplnený návrh k vy��ie uvedenej veci.

29. novembra 2004 Rada prijala spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251 ods. 2 zmluvy.

II. CIEĽ

Cieľom navrhovaného nariadenia je na základe spoločne dohodnutých �tandardov a kritérií

rizík vytvoriť rovnocennú úroveň ochrany pri colných kontrolách tovaru, ktorý do

spoločenstva vstupuje alebo ho opú�ťa. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť zavedením systému

colných vyhlásení pred vstupom a pred výstupom, pričom sa zlep�í pou�ívanie informačných

technológií.

                                                
1 Ú. v. EÚ C 110, 30.4.2004, s. 72.
2 dok. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE UVEDENEJ V DOK. 12060/04

1. 1. V�eobecne

Rada v spoločnej pozícii plne podporuje cieľ návrhu, ktorým je zlep�enie bezpečnosti

obchodných tokov do spoločenstva a z neho, zavedením vhodných kontrol rizika a

pou�ívaním zdokonalených systémov oznamovania údajov a výmeny informácií.

2. Zmeny a doplnenia EP

Rada zaujala tieto pozície k zmenám a doplneniam, ktoré prijal Európsky parlament:

- Rada prijala zmeny a doplnenia č. 1, 3, 4, 7 a 11 - 23 a 26.

- Zmena a doplnenie č. 2: Rada sa domnieva, �e odkaz na colné kontroly tovarov

opú�ťajúcich spoločenstvo by mal byť vlo�ený do znenia (porov. so spoločnou

pozíciou k zmene a doplneniu č. 24).

- Rada neprijala úpravy navrhované v zmene a doplnení č. 5 a uprednostňuje znenie

návrhu Komisie. Rada v�ak mô�e prijať navrhované vlo�enie odkazu na

medzinárodné dohody v tomto odôvodnení.

- Rada neprijala zmenu a doplnenie č. 6, ktoré sa zaoberá definíciami rôznych

typov colných úradov, preto�e v ňom chýbajú niektoré podstatné prvky ako je

odkaz na poverenie colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi a odkaz na

kontroly rizík na rôznych typoch colných úradov.
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- Zmena a doplnenie č. 8: Rada uprednostňuje vymedzenie typov pohybu tovarov,

na ktoré sa uplatňujú platné predpisy. Toto by sa malo uskutočniť v súlade so

znením v navrhovanej definícii �colnej kontroly�. Odkaz na �vstup, výstup,

tranzit, prepravu, konečné pou�itie tovarov� by sa mal pou�iť v definícii �rizika�,

ako aj v článku 13 (zmena a doplnenie č. 10). Rada prijala vypustenie definície

�autorizovaný hospodársky subjekt�, keď�e tento pojem bol vlo�ený do nového

článku 5a (zmena a doplnenie č. 9).

- Zmena a doplnenie č. 9: Rada víta zmenu a doplnenie ohľadom �autorizovaného

hospodárskeho subjektu� a pova�uje nový článok 5a za jeden z kľúčových prvkov

návrhu nariadenia. Rada v�ak v spoločnej pozícii upresnila pojem

�autorizovaného hospodárskeho subjektu� rozlí�ením medzi uznaním �tatútu

�autorizovaného hospodárskeho subjektu� zo strany členských �tátov iných ako

členský �tát, ktorý pôvodne tento �tatút udelil a oprávnením pre takéto subjekty

vyu�ívať výhody vyplývajúce zo zjednodu�ení ustanovených v colných

predpisoch. Pomocou tohto rozlí�enia by členské �táty nemuseli opakovať

hodnotenia �tatútu �autorizovaného hospodárskeho subjektu�, ktoré sa u�

uskutočnili v pôvodnom členskom �táte ale napriek tomu by mohli preskúmať, či

subjekt splnil kritériá spojené s konkrétnym typom zjednodu�enia ustanoveného v

colných predpisoch.  Rada naviac vlo�ila do odseku 2 článku 5a odkaz na

�finančnú solventnosť� ako jedno z kritérií pre akreditáciu za �autorizovaný

hospodársky subjekt�. Rada nakoniec upravila predpisy a podmienky, ktoré sa

ustanovia postupom výboru v súlade so zmenami pojmu �autorizovaný

hospodársky subjekt�.
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- Zmena a doplnenie č. 10: Rada neprijala túto zmenu a doplnenie. Rada v

spoločnej pozícii obmedzila výmenu informácií medzi orgánmi v jednom

členskom �táte a colnými orgánmi v inom členskom �táte alebo Komisiou na

prípady, kedy sa to vy�aduje na účel minimalizovania rizika ako je definované v

článku 4 č. 25.

Zmena a doplnenie č. 24: Rada neprijala vypustenie navrhovaného článku 182b,

ktorý ustanovuje, �e je potrebné prijať podrobné pravidlá vzhľadom na predbe�né

colné vyhlásenie o vývoze.  Systém

vyhlásení pred výstupom by sa nemal uplatňovať len v tých prípadoch, keď tretia

krajina po�aduje, aby vývozca poskytol informácie o bezpečnosti, ale aj ako

súčasť v�eobecného systému vopred poskytovaných informácií o bezpečnosti.

- Zmena a doplnenie č. 25, ktoré vypú�ťa odkazy na články 182a a 182b, čím

potláča nevyhnutnosť predbe�ného colného vyhlásenia pre tovary opú�ťajúce

colné územie EÚ zo slobodného pásma Rada odmietla, preto�e sa domnieva, �e

toto by mohlo viesť k bezpečnostným medzerám v systéme vyhlásení pred

výstupom.

3. Nové prvky zavedené Radou

Rada naviac k bodom, ku ktorým Európsky parlament zaujal svoje stanovisko a na ktoré

sa vzťahuje vy��ie uvedená spoločná pozícia Rady, vlo�ila dve odôvodnenia

vysvetľujúce jej postoj týkajúci sa uznania autorizovaných hospodárskych subjektov a

im udeľovaných zjednodu�ení (nové odôvodnenia 3 a 4).
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IV. ZÁVER

Spoločná pozícia Rady je v súlade s cieľom navrhovaného nariadenia, ktorým je zlep�enie

koncepcie riadenia bezpečnosti na vonkaj�ích hraniciach EÚ, najmä zavedením kontrol rizík

roz�íreným pou�ívaním informačných technológií. Naviac sa sna�í o rovnováhu medzi

cieľom posilniť bezpečnosť pomocou lep�ie cielených hraničných kontrol a dodatočným

administratívnym zaťa�ením hospodárskych subjektov, ktoré vzniklo v dôsledku povinnosti

poskytovať vopred informácie na uskutočnenie takýchto kontrol. Rovnako ako navrhuje

stanovisko Európskeho parlamentu, Rada sa priklonila k zavedeniu zvý�enej mo�nosti

hospodárskych subjektov čerpať výhody zo zjednodu�ení ustanovených v colných predpisoch,

ak zároveň splnia vy�adované podmienky. Rada v�ak podporuje návrh Komisie zachovať

symetriu medzi kontrolami dovozu do a vývozu zo spoločenstva.
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1. By letter dated 24 July 2003, the Commission transmitted to the Council the abovementioned

proposal, which is based on Articles 26, 95, 133 and 135 of the Treaty.

2. On 26 February 2004, the Economic and Social Committee adopted its Opinion1 on the

proposal.

3. On 20 April 2004, the European Parliament adopted its Opinion at first reading2.

                                                
1 OJ C110, 30.4.04, p.72
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4. On 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified majority on its

common position, with the Greek, Italian, Maltese, Portuguese and Swedish delegations

stating their intention to vote against.

5. In light of the above, the Permanent Representatives Committee is invited to suggest that the

Council:

- in part "A" of the agenda of one of its forthcoming meetings, in accordance with Article

251(2) of the Treaty, adopt the common position3 and communicate it to the European

Parliament;

- inform the European Parliament of the reasons which led the Council to adopt its

common position4;

- record in the minutes of its meeting the statements set out in Addendum 1.

                                        

                                                
3 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967
4 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967

ADD 1
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STATEMENTS TO BE RECORDED IN THE COUNCIL MINUTES

1. Statement by the Danish Delegation

"Denmark notes with satisfaction that this proposal creates a real balance between increased

demands for safety and security in relation to handling of goods on the one hand and

facilitation for the traders and companies that comply with commonly set criteria on the other.

To guarantee continuously improved conditions for the European companies and to improve

the conditions for world trade in general, it is of utmost importance for Denmark that clear,

simple and transparent rules in the area of customs are obtained by a radical simplification

and a thorough and careful modernisation of the customs rules and procedures."
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2. Statement by the Greek Delegation

"The Greek delegation acknowledges the positive elements of the proposal for a Regulation,

which contribute to the aim of improving the safety and protection requirements concerning

the international movement of goods.

However, it considers that the provisions in Article 5a of the proposal regarding the

"authorised economic operator" go beyond the scope of the Regulation. An automatic

acknowledgement of the status of authorised economic operator by all Member States would

make it difficult to carry out effective controls; this would jeopardise national and Community

interests and undermine safety and protection, which constitute the fundamental aim of the

Regulation.

The Greek delegation holds the opinion that Member States should consider adding specific

national requirements for the evaluation of the criteria for granting an authorisation for the use

of simplifications and should be able to review the criteria employed for granting the status of

authorised economic operator."

3. Statement by the Austrian Delegation, supported by the Danish, German, Latvian,

Slovak and Swedish delegations

"The Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak and Swedish

delegations, states that the availability of the electronic declaration and automated systems for

the implementation of risk management and for the electronic exchange of data between

customs offices is necessary for the complete and proper implementation of this Regulation.

It is the view of the Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak

and Swedish delegations, that the work to establish the IT-structures shall be taken up and be

performed without undue delay in order to have electronic support in place to the utmost

extent possible at the time when the implementing provisions mentioned in Article 2

subparagraph 2 enter into force.  The establishment of IT-structures should be carried out in

close cooperation with the preparation of the implementing provisions to this Regulation and

should as far as possible take into account present developments in the field of electronic data

exchange between customs administrations."
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4. Statement by the Portuguese and Italian delegations

"Portugal and Italy recognise certain positive aspects of this proposal for a Regulation aimed

at improving current customs controls as regards the safety and protection of the movement of

goods.

In this respect, and given that the proposal under discussion, in a general way, imposes an

extra burden of work on economic operators, the idea of lightening obligations on operators

(authorised economic operators) which meet certain criteria can only be supported. However,

Portugal and Italy consider, first of all, that the provisions of Article 5a of the proposal in

question, relating to authorised economic operators, should be limited to safety aspects – the

purpose of this Regulation – and not apply, at this stage, to any simplifications provided for in

customs legislation where such simplifications fall outside the scope of the Regulation under

discussion and will be the subject of a forthcoming Commission proposal.

In addition, automatic recognition of the status of authorised economic operator, and the

granting of facilitations and simplifications without the prior agreement of the Member

State(s) concerned, are liable to weaken customs cooperation and may affect the efficiency of

safety controls, bringing an increased risk of fraud and loss of own resources and national

revenue."
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2003/0167 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES, 

 
ktoré sa týka 

spoločnej pozície Rady k prijatiu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS)  

č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva 

1. KONTEXT 

Návrh odoslaný Európskemu parlamentu a Rade 
(dokument COM(2003)452 konečná verzia – 2003/0167 
(COD): 

24. júla 2003. 

Stanovisko Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 20. apríla 2004. 

Zmenený a doplnený návrh Komisie ústne predložený 
pracovnej skupine Rady pre colnú úniu (legislatíva 
a politiky): 

4. mája 2004 

Prijatie spoločnej pozície: 29.11.2004 

2. ZÁMER NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom návrhu je ustanoviť právny rámec, a tým umožniť rýchlu implementáciu 
posilnených bezpečnostných kontrol tovarov, ktoré prechádzajú cez hranice EÚ, ako 
aj podmienok spojených s americkou Iniciatívou za bezpečnosť kontajnerovej 
dopravy (CSI), a zároveň držať krok s plánmi na zavedenie elektronických colníc 
v budúcnosti. 

3. KOMENTÁR K SPOLOČNEJ POZÍCII A ZMENY A DOPLNENIA EP 

3.1 Všeobecne 

Spoločná pozícia, ktorá bola 18. mája 2004 dosiahnutá politickou dohodou, sleduje 
hlavné línie zmeneného a doplneného návrhu Komisie. Vykonané zmeny majú 
zabezpečiť prehľadnejšie, pružnejšie a vhodnejšie právne predpisy, ktoré naplnia 
zámer zachovať adekvátnu rovnováhu medzi colnými kontrolami a zjednodušením 
zákonného obchodu.  
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3.2 Zváženie zmien a doplnení navrhnutých Parlamentom v prvom čítaní 

Rada vo svojej spoločnej pozícii nesúhlasila so všetkými zmenami a doplnkami 
navrhnutými Európskym parlamentom, ale osemnásť z dvadsiatich šiestich zmien 
a doplnení schválených Parlamentom bolo v zásade zapracovaných do tejto 
spoločnej pozície. Týka sa to zmien a doplnení č. 1, 3, 4, 7, 11 až 23 vrátane a 26. 

Rada neprijala tie zmeny a doplnenia, s ktorými nesúhlasila Komisia. 

– Zmeny a doplnenia č. 2, 5, 6, 24 a 25, ktoré by obmedzili dosah nových 
opatrení len na dovoz a zredukovali by úlohu colných úradov pri uplatňovaní 
rizikových bezpečnostných kontrol, boli odmietnuté, pretože neboli v súlade so 
zámermi zmenených a doplnených právnych predpisov; 

– Zmena a doplnenie č. 9 nie je v súlade so zlepšenými právnymi predpismi, 
ktoré sa týkajú zjednodušení pre spoľahlivé ekonomické subjekty obsiahnutých 
v spoločnej pozícii; a 

– zmeny a doplnenia č. 8 a 10 nie sú v súlade s terminológiou iných ustanovení 
Colného kódexu. 

3.3 Nové ustanovenia prezentované Radou 

Spoločná pozícia obsahuje niektoré ďalšie zmeny z iniciatívy Rady, ktoré posilnia 
bezpečnostné aspekty vrátane podmienky podať prehlásenie pred vývozom (články 
182a – 182d) v súlade s globálnym prístupom Spoločenstva k otázkam bezpečnosti 
vývozu do všetkých krajín, teda nie len do tých, ktoré dovoz podriadili ďalším 
bezpečnostným opatreniam, ako napríklad USA, ale aj s poslednými dokumentmi 
Svetovej colnej organizácie o zodpovednosti jednotlivých účastníkov ucelenej 
medzinárodnej dodávateľskej siete. 

Spoločná pozícia lepšie ustanovuje spoločné pravidlá pre celé Spoločenstvo, 
napríklad pokiaľ ide o prehlásenia pred dovozom (články 36a – 36 c), a obsahuje 
jasné vymedzenie úlohy colných úradov (článok 4) v súlade so záverom Rady k 
úlohe colných úradov v integrovanej správe vonkajších hraníc. 

Okrem toho pozícia vytvára účinný rámec programu pre oprávnené ekonomické 
subjekty (článok 5a), ktorý má širokú podporu členských štátov ako aj obchodníkov 
a prostredníctvom ktorého budú môcť spoľahliví obchodníci jednoduchšie 
obchodovať a získať potvrdenie o bezpečnosti. 

4. ZÁVER 

Komisia vyjadruje plnú podporu spoločnej pozícii, v ktorej je zapracovaných 
niekoľko zmien a vylepšení Európskeho Parlamentu. 


