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UREDBA (ES) št.        /2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA

IN SVETA

z dne....

o spremembah Uredbe Sveta (EGS) �t. 2913/92

o Carinskem zakoniku Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 26, 95, 133 in 135

Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije,

ob upo�tevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

                                                
1 UL C 110, 30.4. 2004, str.72.
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20.4. 2004 (�e ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno

stali�če  Sveta z dne .... (�e ni objavljeno v Uradnem listu) in Stali�če Evropskega
parlamenta z dne ....  (�e ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Uredba (EGS) �t. 2913/921 določa pravila za carinsko obravnavo blaga, ki se uva�a ali bo

izvo�eno.

(2) Pri carinskih kontrolah blaga, ki se ga vna�a na ali izna�a iz carinskega območja Skupnosti,

je treba uvesti enako raven za�čite. Za doseganje tega cilja je treba vzpostaviti enako raven

carinskih kontrol v Skupnosti in zagotoviti usklajeno uporabo carinskih kontrol v dr�avah

članicah, ki imajo glavno odgovornost za uporabljanje teh kontrol. Take kontrole morajo

temeljiti na skupno dogovorjenih standardih in merilih tveganj za izbor blaga in

gospodarskih subjektov, da se zmanj�a tveganje za Skupnost in njene dr�avljane ter za

trgovinske partnerje Skupnosti. V podporo skupnemu pristopu morajo dr�ave članice in

Komisija zato določiti okvir na ravni Skupnosti za obvladovanje tveganj, tako da se lahko

učinkovito določijo prednostne naloge in racionalno porazdelijo sredstva, s ciljem ohranitve

prave uravnote�enosti med carinskimi kontrolami in olaj�evanjem zakonitega trgovanja. Tak

okvir naj bi tudi predvidel skupna merila in usklajene zahteve za poobla�čene gospodarske

subjekte in zagotovil usklajeno uporabo teh meril in zahtev. Vzpostavitev okvira za

obvladovanje tveganj, ki bi bil skupen za vse dr�ave članice, dr�avam članicam ne sme

preprečiti preverjanja blaga po naključnem izboru.

                                                
1 UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o

pristopu iz leta 2003.
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(3) Dr�ava članica podeli status "poobla�čenega gospodarskega subjekta" vsakemu

gospodarskemu subjektu, ki izpolnjuje skupna merila glede kontrolnega sistema subjekta,

finančne solventnosti in upo�tevanja predpisov. Status poobla�čenega gospodarskega

subjekta, ki ga podeli ena dr�ava članica, bi morale priznati druge dr�ave članice, ne daje pa

v drugih dr�avah članicah pravice do avtomatičnega kori�čenja poenostavitev, predvidenih v

carinskih predpisih. Vendar bi druge dr�ave članice poobla�čenim gospodarskim subjektom

morale dovoliti uporabo poenostavitev, pod pogojem, da izpolnjujejo vse posebne zahteve

za uporabo posameznih poenostavitev. Pri preučitvi zahteve za uporabo poenostavitev,

drugim dr�avam članicam ni treba ponoviti ocene kontrolnega sistema subjekta, finančne

solventnosti ali upo�tevanja predpisov, ki jo je �e opravila dr�ava članica, ki je subjektu

podelila "status poobla�čenega gospodarskega subjekta", vendar pa morajo zagotoviti, da so

izpolnjeni vsi drugi posebni pogoji za uporabo posameznih poenostavitev. Uporaba

poenostavitev v drugih dr�avah članicah je lahko usklajena tudi z dogovorom med

zadevnimi carinskimi organi.

(4) Poenostavitve po carinskih pravilih �e naprej ne smejo posegati v carinske kontrole, kot je

določeno v Carinskem zakoniku Skupnosti, predvsem glede varstva in varnosti. Za tak�ne

kontrole so odgovorni carinski organi in, čeprav morajo status poobla�čenega gospodarskega

subjekta ti organi upo�tevati,  pri analizi tveganja in pri podelitvi kakr�nih koli olaj�av

gospodarskemu subjektu zaradi kontrole v zvezi z varnostjo in varstvom, se pravica do

kontrole mora ohraniti.

(5) Pristojni organi dr�av članic in Komisija si morajo deliti informacije o uvo�enem in

izvo�enem blagu, povezane s tveganjem. V ta namen je treba vzpostaviti skupen varen

sistem, ki pristojnim organom pravočasno in na učinkovit način omogoča dostop do teh

informacij, njihov prenos in izmenjavo. Tak�ne informacije se lahko delijo tudi s tretjimi

dr�avami, če mednarodni sporazumi tako predvidevajo.
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(6) Določiti je treba pogoje, pod katerimi je informacije, ki jih posreduje gospodarski subjekt

carini, mogoče razkriti drugim organom iste dr�ave članice, drugim dr�avam članicam,

Komisiji ali organom v tretjih dr�avah. V ta namen je treba jasno navesti, da se

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1 in

Uredba (ES) 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o

prostem pretoku takih podatkov2, uporabljata za osebne podatke, ki jih obdelujejo pristojni

organi, kot tudi kateri koli drug organ, ki prejema podatke v skladu s Carinskim zakonikom

Skupnosti.

(7) Za zagotovitev ustreznih kontrol, ki temeljijo na oceni tveganj, je treba predpisati zahteve po

podatkih pred prihodom ali pred odhodom za vse blago, ki vstopa v carinsko območje

Skupnosti ali iz njega izstopa, razen za blago, ki prečka ozemlje po zračni ali morski poti

brez postanka na tem ozemlju. Taki podatki morajo biti na voljo preden je blago pri�lo v ali

od�lo iz carinskega območja Skupnosti. Drugačni časovni okviri in pravila se lahko določijo

v skladu z vrstami blaga, prevoza ali gospodarskih subjektov ali kjer mednarodni sporazumi

predvidevajo posebno varnostno ureditev. Ta zahteva mora veljati tudi za blago, ki vstopa v

prosto cono ali iz nje izstopa, zato da bi se izognili varnostnim vrzelim.

(8) Uredbo (EGS) �t. 2913/92 je zato treba ustrezno spremeniti �

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

                                                
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) �t.

1882/2003 (UL L 284, 31.10. 2003, str.1.).
2 UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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Člen 1

Uredba (EGS) �t. 2913/92 se spremeni kakor sledi:

1) Člen 4 se spremeni, kakor sledi:

- vstavijo se naslednje točke:

"(4a) 'Carinski urad vstopa' pomeni carinski urad, ki ga določijo carinski organi v skladu s

carinskimi predpisi, kamor mora biti brez odla�anja prepeljano blago, ki vstopa na

carinsko območje Skupnosti, in kjer se opravijo ustrezne vhodne kontrole, ki temeljijo

na oceni tveganja;

(4b) 'Carinski urad uvoza' pomeni carinski urad, ki ga določijo carinski organi v skladu s

carinskimi predpisi, kjer je treba opraviti formalnosti, vključno z ustreznimi

kontrolami, ki temeljijo na oceni tveganja, za pridobitev carinsko dovoljene rabe ali

uporabe blaga, ki je bilo vne�eno na carinsko območje Skupnosti;

(4c) 'Carinski urad izvoza' pomeni carinski urad, ki ga določijo carinski organi v skladu s

carinskimi predpisi, kjer je treba opraviti formalnosti, vključno z ustreznimi

kontrolami, ki temeljijo na oceni  tveganja, za  pridobitev carinsko dovoljene rabe ali

uporabe blaga, ki zapu�ča carinsko območje Skupnosti;
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(4d) 'Carinski urad izstopa' pomeni carinski urad, ki ga določijo carinski organi v skladu s

carinskimi predpisi, kjer je treba predlo�iti blago preden zapusti carinsko območje

Skupnosti in kjer se opravijo carinske kontrole glede izpolnitve izstopnih formalnosti

in ustrezne kontrole, ki temeljijo na oceni tveganja."

- točka 14 se nadomesti z naslednjim:

"(14) 'Carinska kontrola' pomeni posebna dejanja, ki jih izvajajo carinski organi za

zagotovitev pravilne uporabe carinskih predpisov in druge zakonodaje v zvezi z

vstopom, izstopom, tranzitom, prenosom in končno uporabo blaga, ki se giblje med

carinskim območjem Skupnosti in tretjimi dr�avami kot tudi v zvezi s prisotnostjo

blaga, ki nima statusa Skupnosti; taka dejanja lahko vključujejo pregledovanje blaga,

preverjanje podatkov iz deklaracije, preverjanje obstoja in avtentičnosti elektronskih

ali pisnih dokumentov, pregledovanje poslovnih knjig in drugih evidenc,

pregledovanje prevoznih sredstev, pregledovanje prtljage in drugih stvari, ki jih

potniki nosijo s seboj ali na sebi, ter izvajanje uradnih preiskav in drugih podobnih

dejanj."

- dodajo se naslednje točke:

"(25) 'Tveganje' pomeni verjetnost primera, ki nastopi v zvezi z vstopom, izstopom,

tranzitom, prenosom in posebno uporabo blaga, ki se giblje med carinskim območjem

Skupnosti in tretjimi dr�avami, in pri prisotnosti blaga, ki nima statusa Skupnosti, ki

� preprečuje pravilno uporabo ukrepov Skupnosti ali nacionalnih ukrepov, ali



12060/2/04 REV 2 AB/kj 7
DG C I    SL

� ogro�a finančne interese Skupnosti in njenih dr�av članic; ali

� predstavlja gro�njo varstvu in varnosti Skupnosti, javnemu zdravju, okolju ali

potro�nikom.

(26) 'Obvladovanje tveganj' pomeni sistematično prepoznavanje tveganj in izvajanje vseh

ukrepov, potrebnih za omejitev izpostavljenosti tveganju. To vključuje dejavnosti, kot

so zbiranje podatkov in informacij, analizo in oceno tveganja, predpisovanje in

izvajanje ukrepov in redno spremljanje in pregled postopka in njegovih izidov, na

temelju mednarodnih, Skupnostnih in nacionalnih virov in strategij.".

2) Vstavita se naslednji oddelek in člen:

"Oddelek 1A

Poobla�čeni gospodarski subjekti

Člen 5a

1. Carinski organi, po potrebi po posvetovanju z drugimi pristojnimi organi, ob

upo�tevanju meril iz odstavka 2, podelijo status 'poobla�čeni gospodarski subjekt' vsakemu

gospodarskemu subjektu, ustanovljenem na carinskem območju Skupnosti.
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'Poobla�čeni gospodarski subjekt' je upravičen do olaj�av pri carinskih kontrolah v zvezi z

varstvom in varnostjo in/ali poenostavitev, predvidenih v carinskih predpisih.

Status 'poobla�čeni gospodarski subjekt' priznajo carinski organi v vseh dr�avah članicah, ob

upo�tevanju pravil in pogojev iz odstavka 2 in brez poseganja v carinske kontrole. Carinski

organi na podlagi priznavanja statusa 'poobla�čeni gospodarski subjekt' in če so izpolnjene

vse zahteve glede posebne vrste poenostavitve, predvidene v carinski zakonodaji Skupnosti,

subjektu dovolijo, da koristi to poenostavitev.

2. Merila za podelitev statusa 'poobla�čeni gospodarski subjekt' vključujejo:

� ustrezno evidenco o zagotavljanju skladnosti s carinskimi zahtevami;

� zadovoljiv sistem vodenja poslovnih in, kadar je primerno, transportnih evidenc, ki

omogočajo ustrezne carinske kontrole;

� kadar je primerno, dokazano finančno solventnost; in

� kjer je to potrebno, ustrezne varstvene in varnostne standarde.

Postopek odbora se uporabi za določanje pravil

� za podelitev statusa 'poobla�čeni gospodarski subjekt';
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� za izdajo dovoljenj za uporabo poenostavitev;

� za določitev carinskega organa, ki je pristojen za podelitev takega statusa in izdajo

dovoljenj;

� za vrsto in obseg olaj�av, ki se lahko dodelijo za carinske kontrole v zvezi z varstvom

in varnostjo, ob upo�tevanju pravil za skupno obvladovanje tveganj;

� za posvetovanje z drugimi carinskimi organi in posredovanje podatkov tem organom;

in pogoje, pod katerimi

� se dovoljenje lahko omeji na eno ali več dr�av članic;

� se status "poobla�čenega gospodarskega subjekta" lahko začasno odvzame ali

razveljavi; in

� se lahko odstopi od zahteve po sede�u v Skupnosti za posebne kategorije poobla�čenih

gospodarskih subjektov zlasti ob upo�tevanju mednarodnih sporazumov.".
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3) Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Carinski organi lahko v skladu s pogoji iz veljavnih predpisov opravljajo vse kontrole,

ki jih �tejejo za potrebne in zagotavljajo pravilno izvajanje carinskih predpisov in druge

zakonodaje, ki ureja vstop, izstop, tranzit, prenos in posebno uporabo blaga, ki se giblje med

carinskim območjem Skupnosti in tretjimi dr�avami kot tudi v zvezi s prisotnostjo blaga, ki

nima statusa Skupnosti. Če mednarodni sporazumi tako predvidevajo, se za pravilno

izvajanje zakonodaje Skupnosti carinske kontrole lahko opravijo tudi v tretji dr�avi.

2. Carinske kontrole, razen kontrole na kraju samem, temeljijo na analizi tveganj z

uporabo metod avtomatske obdelave podatkov, z namenom določitve in kvantifikacije

tveganj in razvoja potrebnih ukrepov za oceno tveganj na osnovi meril, razvitih na

nacionalni ravni, na ravni Skupnosti in, če je primerno, na mednarodni ravni.

Postopek odbora se uporabi za določitev skupnega okvira za obvladovanje tveganj in za

določitev skupnih meril in prednostnih kontrolnih območij.

Dr�ave članice v sodelovanju s Komisijo izdelajo elektronski sistem za izvajanje

obvladovanja tveganj.
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3. Kadar kontrole opravljajo organi, ki niso carinski organi, se take kontrole izvajajo v

tesnem sodelovanju s carinskimi organi, kadarkoli je to mogoče istočasno in na istem mestu.

4. V okviru kontrol, ki so predvidene v tem členu, si lahko carinski in drugi pristojni

organi, kot na primer veterinarski organi in organi policije, podatke, prejete v zvezi z

vstopom, izstopom, tranzitom, prenosom in posebne uporabe blaga, ki se giblje med

carinskim območjem Skupnosti in tretjimi dr�avami kot tudi v zvezi s  prisotnostjo blaga, ki

nima skupnostnega statusa, izmenjujejo med seboj, med carinskimi organi dr�av članic in

Komisijo, kadar je to potrebno zaradi minimaziranja tveganj.

Posredovanje zaupnih podatkov carinskim upravam in drugim organom (na primer

varnostnim agencijam) tretjih dr�av je dovoljeno samo v okviru mednarodnih sporazumov,

pod pogojem, da se upo�tevajo veljavne določbe o varstvu podatkov, predvsem

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o za�čiti

posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku tak�nih podatkov*

in  Uredba (ES) �t. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o

za�čiti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani institucij in organov

Skupnosti in o prostem pretoku tak�nih podatkov**.

                              

* UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila sprememnjena z Uredbo (EC)
�t. 1882/2003 (UL l 284, 31.10.2003, str. 1).
** UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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4) Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

Za vse podatke, ki so zaupne narave ali so zaupno posredovani, velja dol�nost varovanja

poslovne skrivnosti. Carinski organi ga ne sme razkriti brez izrecnega dovoljenja osebe ali

organa, ki ga je predlo�il. Vendar pa je posredovanje podatkov dovoljeno, če so pristojni

organi to dol�ni storiti v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti v zvezi s sodnimi postopki.

Razkritje ali posredovanje podatkov se opravi ob polnem spo�tovanju predpisov o varstvu

podatkov, predvsem Direktive 95/46/ES in Uredbe (ES) �t. 45/2001.".

5) V členu 16 se besede "kontrole s strani carinskih organov" nadomestijo z besedami

"carinske kontrole".

6) V Poglavje I Naslova III se vstavijo naslednji členi:

"Člen 36a

1. Za blago, ki se vna�a na carinsko območje Skupnosti, se vlo�i skupna deklaracija,

razen za blago, ki se preva�a s prevoznimi sredstvi, ki samo prečkajo ozemeljske vode ali

zračni prostor carinskega območja brez postanka na tem območju.
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2. Skupna deklaracija se vlo�i pri carinskemu uradu vstopa.

Carinski organi lahko dovolijo, da se skupna deklaracija vlo�i pri drugem carinskem uradu,

pod pogojem, da ta carinski urad potrebne podatke takoj sporoči ali da na voljo v elektronski

obliki carinskemu uradu vstopa.

Carinski organi lahko dovolijo, da se namesto vlo�itve skupne deklaracije vlo�i uradno

obvestilo in dostop do podatkov iz skupne deklaracije v elektronskem sistemu

gospodarskega subjekta.

3. Skupno deklaracijo je treba vlo�iti pred vnosom blaga na carinsko območje Skupnosti.

4. Postopek odbora se uporabi za določitev:

- roka, do katerega se vlo�i skupna deklaracija pred vnosom blaga na carinsko območje

Skupnosti;

- pravil glede izjem in sprememb roka iz prve alinee; in

- pogojev, pod katerimi se lahko opusti ali prilagodi zahtevo po skupni deklaraciji;

v skladu s posebnimi okoli�činami in za posebne vrste prevoza blaga, oblike prevoza ali

gospodarskih subjektov ter kjer mednarodni sporazumi predvidevajo posebno varnostno

ureditev.
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Člen 36b

1. Postopek odbora se uporabi za določitev zbirke skupnih podatkov in oblike skupne

deklaracije, ki vsebuje podrobnosti, potrebne za analizo tveganj in pravilno uporabo

carinskih kontrol, predvsem v varnostne in varstvene namene, z uporabo, kjer je to

primerno,  mednarodnih standardov in trgovskih praks.

2. Skupna deklaracija se izdela z uporabo tehnike računalni�ke izmenjave podatkov.

Trgovinske, pristani�ke ali prevozne listine se lahko uporabijo, če vsebujejo potrebne

podatke.

Carinski organi lahko sprejmejo skupno deklaracijo v papirni obliki v izjemnih okoli�činah,

če uporabljajo enako raven obvladovanja tveganja kot se uporablja za skupno deklaracijo,

izdelano z uporabo tehnike računalni�ke izmenjave podatkov.

3. Skupno deklaracijo vlo�i oseba, ki vnese blago ali prevzame odgovornost za prevoz

blaga na carinsko območje Skupnosti.

4. Ne glede na obveznosti osebe iz odstavka 3, lahko namesto nje skupno deklaracijo

vlo�i:

(a) oseba, v imenu katere nastopajo osebe iz odstavka 3; ali
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(b) vsaka oseba, ki lahko predlo�i ali da predlo�iti zadevno blago pristojnemu carinskemu

organu; ali

(c) predstavnik ene od oseb iz odstavka 3 ali točk (a) ali (b).

5. Osebi iz odstavka 3 in 4 se na njeno zahtevo dovoli, da spremeni en ali več podatkov

skupne deklaracije po tem, ko je bila vlo�ena. Vendar pa spremembe niso mo�ne po tem, ko

so carinski organi:

(a) osebo, ki je vlo�ila skupno deklaracijo, obvestili, da nameravajo pregledati blago; ali

(b) ugotovili nepravilnost zadevnih podatkov; ali

(c) dovolili odstranitev blaga.

Člen 36c

1. Carinski urad vstopa lahko odstopi od zahteve po skupni deklaraciji za blago, za

katerega je bila carinska deklaracija vlo�ena pred potekom roka iz člena 36a(3) ali (4). V

tem primeru carinska deklaracija vsebuje najmanj tiste navedbe, ki so potrebne za skupno

deklaracijo in dokler ta ni sprejeta v skladu s členom 63, velja kot skupna deklaracija.
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Carinski organi lahko dovolijo, da se carinska deklaracija vlo�i na carinskem uradu uvoza,

ki je drugi kot je carinski urad vstopa, pod pogojem da ta urad potrebne navedbe takoj

sporoči ali da na voljo v elektronski obliki carinskemu uradu vstopa.

2. Kadar je carinska deklaracija vlo�ena drugače kot z uporabo tehnike računalni�ke

izmenjave podatkov, carinski organi za podatke uporabijo enako raven obvladovanja

tveganja, kot se uporablja za skupno deklaracijo, izdelano z uporabo tehnike računalni�ke

izmenjave podatkov."

7) V členu 37(1) se besede "kontrole s strani carinskega organa" nadomestijo z besedami

"carinske kontrole" in v členu 38(3) se besede "kontrole carinskega organa" nadomestijo z

besedami "carinske kontrole".

8) Člen 38(5) se nadomesti z naslednjim:

"5. Odstavki 1 do 4 in členi 36a do 36c in 39 do 53 se ne uporabljajo za blago, ki je

začasno zapustilo carinsko območje Skupnosti in se giblje med dvema krajema na tem

območju po morju ali zraku, če prevoz poteka v linijskem zračnem ali ladijskem prometu

neposredno in brez postanka zunaj carinskega območja Skupnosti.".
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9) Člen 40 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 40

Blago, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti carini predlo�i oseba, ki ga vna�a na to

območje, ali, če je to primerno, oseba, ki po vnosu blaga prevzame odgovornost za prevoz

tega blaga, razen za blago na prevoznih sredstvih, ki samo prečkajo ozemeljske vode ali

zračni prostor carinskega območja Skupnosti brez postanka na tem območju. Oseba, ki

predlo�i blago, se sklicuje na skupno deklaracijo ali na carinsko deklaracijo, ki je bila

predhodno vlo�ena za blago.".

10) V Naslovu III, Poglavju 3 se naslov spremeni in se glasi: "Raztovarjanje blaga, predlo�enega

carini".

11) Členi 43 do 45 se črtajo.

12) Člen 170(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Carinskim organom se predlo�i blago in se zanj izpolnijo predpisane carinske

formalnosti, če

(a) je bilo dano v carinski postopek in se z njegovim vstopom v prosto cono ali prosto

skladi�če ta postopek zaključi; vendar predlo�itev ni potrebna, če se v okviru

carinskega postopka za blago dovoli opustitev obveznosti predlo�itve blaga;
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(b) če je na podlagi odločitve o odobritvi povračila ali odpusta uvoznih dajatev bilo dano

v prosto cono ali prosto skladi�če;

(c) se zanj lahko uporabljajo ukrepi iz člena 166(b); ali

(d) vstopa v prosto cono ali prosto skladi�če neposredno iz območja izven carinskega

območja Skupnosti.".

13) Člen 176(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. V primeru pretovarjanja blaga v prosti coni se carinskim organom dajo na razpolago

ustrezne evidence v zvezi s tem. Kratkotrajno skladi�čenje blaga v zvezi s tak�nim

pretovarjanjem se �teje za del pretovarjanja.

Za blago, ki vstopa v prosto cono neposredno iz območja, ki je izven carinskega območja

Skupnosti ali iz proste cone neposredno izstopa iz carinskega območja Skupnosti, se vlo�i

skupna deklaracija v skladu s členi 36a do 36c ali 182a do 182d, kakor je primerno.".

14) Člen 181 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 181

Carinski organi se prepričajo, da se predpisi o izvozu, pasivnem oplemenitenju, ponovnem

izvozu, odlo�nih postopkih ali postopku notranjega tranzita ter določbe iz Naslova V

upo�tevajo, če blago zapu�ča carinsko območje Skupnosti iz proste cone ali prostega

skladi�ča.".
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15) V prvem stavku člena 182(3) se črtajo besede "ponovnem izvozu ali".

16) V Naslov V (Blago, ki zapu�ča carinsko območje Skupnosti) se vstavijo naslednji členi:

"Člen 182a

1. Blago, ki zapu�ča carinsko območje Skupnosti, razen blaga na prevoznih sredstvih, ki

samo prečkajo ozemeljske vode ali zračni prostor carinskega območja brez postanka na tem

območju, je zajeto s carinsko deklaracijo, ali, kjer se carinska deklaracija ne zahteva, s

skupno deklaracijo.

2. Postopek odbora se uporabi za določitev

- roka, do katerega se pri carinskem uradu izvoza vlo�i carinska deklaracija ali skupna

deklaracija pred iznosom blaga iz carinskega območja Skupnosti;

- pravil glede izjem in sprememb roka iz prve alinee;

- pogojev, pod katerimi se lahko opusti ali prilagodi zahtevo po skupni deklaraciji; in
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- primerov, v katerih, in pogojev, pod katerimi, se za blago, ki zapu�ča carinsko

območje Skupnosti, ne predlo�i carinske deklaracije ali skupne deklaracije,

v skladu s posebnimi okoli�činami in za uporabo posebnih vrst prevoza blaga, oblik prevoza

ali gospodarskih subjektov ali kjer mednarodni sporazumi predvidevajo posebno varnostno

ureditev.

Člen 182b

1. Kadar je blagu, ki zapu�ča carinsko območje Skupnosti, dodeljena nova carinsko

dovoljena raba ali uporaba za namen, za katerega se zahteva carinska deklaracija po

carinskih pravilih, se ta carinska deklaracija vlo�i pri carinskem uradu izvoza, preden blago

izstopi iz carinskega območja Skupnosti.

2. Kadar je carinski urad izvoza drugi, kot je carinski urad izstopa, carinski urad izvoza

potrebne navedbe takoj sporoči ali da na voljo v elektronski obliki carinskemu uradu

izstopa.

3. Carinska deklaracija vsebuje najmanj tiste podatke, ki so potrebni za skupno

deklaracijo iz člena 182d(1).

4. Kadar je carinska deklaracija izdelana drugače kot z uporabo tehnike računalni�ke

izmenjave podatkov, carinski organi za te podatke uporabljajo enako raven obvladovanja

tveganj, kot se uporablja za deklaracije, izdelane z uporabo tehnike računalni�ke izmenjave

podatkov.
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Člen 182c

1. Kadar blagu, ki zapu�ča carinsko območje Skupnosti, ni dodeljena carinsko dovoljena

raba ali uporaba, za katero se zahteva carinska deklaracija, se vlo�i skupna deklaracija na

carinskem uradu izstopa preden bi blago moralo izstopiti iz carinskega območja Skupnosti.

2. Carinski organi lahko dovolijo, da se skupna deklaracija vlo�i pri drugem carinskem

uradu, pod pogojem, da ta urad potrebne podatke takoj sporoči ali jih da na voljo v

elektronski obliki carinskemu uradu izstopa.

3. Carinski organi lahko dovolijo, da se namesto vlo�itve skupne deklaracije, vlo�i

uradno  obvestilo in dostop do podatkov iz skupne deklaracije v elektronskem sistemu

gospodarskega subjekta.

Člen 182d

1. Postopek odbora se uporabi za določitev zbirke skupnih podatkov in oblike skupne

deklaracije, ki vsebujejo podrobnosti, potrebne za analizo tveganj in pravilno uporabo

carinskih kontrol, predvsem v varnostne in varstvene namene, z uporabo, kjer je to

primerno,  mednarodnih standardov in trgovskih praks.
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2. Skupna deklaracija se izdela z uporabo tehnike računalni�ke izmenjave podatkov.

Trgovinske, pristani�ke ali prevozne listine se lahko uporabljajo, če vsebujejo potrebne

navedbe.

Carinski organi lahko sprejmejo skupno deklaracijo v papirni obliki v izjemnih okoli�činah,

če uporabljajo enako raven obvladovanja tveganja kot se uporablja za skupno deklaracijo,

izdelano z uporabo tehnike računalni�ke izmenjave podatkov.

3. Skupno deklaracijo vlo�i:

(a) oseba, ki izna�a blago ali prevzame odgovornost za prevoz blaga iz carinskega

območja Skupnosti; ali

(b) vsaka oseba, ki lahko predlo�i ali da predlo�iti zadevno blago pristojnemu carinskemu

organu; ali

(c) predstavnik ene od oseb iz točk (a) ali (b).

4. Osebi iz odstavka 3 se na njeno zahtevo dovoli, da spremeni en ali več podatkov

skupne deklaracije po tem, ko je bila vlo�ena. Vendar pa spremembe niso mo�ne po tem, ko

so carinski organi:

(a) osebo, ki je vlo�ila skupno deklaracijo, obvestili, da nameravajo pregledati blago; ali
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(b) ugotovili nepravilnost zadevnih navedb; ali

(c) dovolili odstranitev blaga.".

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5a(2), drugi pododstavek člena 13(2), člen 36a(4), člen 36b(1), člen 182a(2) in člen 182d(1)

se uporabljajo od       ∗∗∗∗ .

Vse druge določbe se uporabljajo po začetku veljavnosti izvedbenih določb na podlagi členov,

navedenih v prej�njem podstavku. Elektronska deklaracija in avtomatizirani sistemi za izvajanje

obvladovanja tveganj in za elektronsko izmenjavo podatkov med carinskimi uradi vstopa, uvoza,

izvoza in izstopa, kakor je določeno v členih 13, 36a, 36b, 36c, 182b, 182c in 182d, se vzpostavijo

tri leta po začetku uporabe teh členov.

Najpozneje dve leti po začetku uporabe teh členov, Komisija oceni vse zahteve dr�av članic za

podalj�anje triletnega obdobja iz tretjega pododstavka za elektronsko deklaracijo in avtomatizirani

sistem za izvajanje obvladovanja tveganj in elektronsko izmenjavo podatkov med carinskimi

uradi. Komisija predlo�i Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo in po potrebi predlaga

podalj�anje triletnega obdobja iz tretjega pododstavka.

                                                
∗∗∗∗  datuma začetka veljavnosti te uredbe
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh dr�avah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

_______________





12060/2/04 REV 2 ADD 1 kt/GD/jus 1
DG C I    SL

SVET
EVROPSKE UNIJE

Bruselj, 29. novembra 2004
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2003/0167 (COD)

12060/2/04
REV 2 ADD 1

UD 124
ENFOCUSTOM 56
MI 233
COMER 152
TRANS 275
CODEC 967

UTEMELJITVE SVETA
Zadeva: Skupno stali�če Sveta z dne 29. novembra 2004 o sprejetju Uredbe Evropskega

parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) �t. 2913/92 o carinskem
zakoniku Skupnosti.

UTEMELJITVE SVETA



12060/2/04 REV 2 ADD 1 kt/GD/jus 2
DG C I    SL

I. UVOD

Komisija je 25. julija 2003 Svetu predlo�ila zgoraj omenjeni predlog, ki temelji na členih 26,

95, 133 in 135 Pogodbe.

Ekonomsko-socialni odbor je svoje mnenje podal 26. februarja 2004.1

Evropski parlament je podal svoje mnenje v prvi obravnavi 21. aprila 20042 in sprejel 26

sprememb predloga. Komisija je sprejela večino teh, �est predlaganih sprememb pa ne more

sprejeti.

Komisija je Svetu 4. maja 2004 predstavila spremenjeni predlog o zgoraj navedeni zadevi.

Svet je 29. novembra 2004 sprejel skupno stali�če v skladu s členom 251(2) Pogodbe.

II. CILJ

Cilj predlagane uredbe je na osnovi splo�no sprejetih standardov in meril tveganja vzpostaviti

enakovredno raven za�čite v carinskih kontrolah za blago, ki vstopa v Skupnost in izstopa iz

nje. To je treba doseči z uvedbo sistema deklaracij pred vstopom in izstopom blaga in hkrati

povečati uporabo informacijske tehnologije.

                                                
1 UL C 110, 30.4.2004, str. 72.
2 dok. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA IZ DOK. 12060/04

1. Splo�no

Svet v svojem skupnem stali�ču na splo�no podpira cilj predloga, tj. izbolj�ati varnost

trgovskih tokov v Skupnost in iz nje z uvedbo ustreznih na tveganju osnovanih kontrol

ter z uporabo bolj�ega sistema posredovanja podatkov in izmenjave informacij.

2. Spremembe EP

Svet je zavzel naslednja stali�ča glede sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament:

- Svet je sprejel spremembe �t. 1, 3, 4, 7 in 11 do 23 ter 26.

- Sprememba �t. 2: Svet meni, da je treba v besedilo vnesti sklic na carinske

kontrole za blago, ki izstopa iz Skupnosti (primerjaj s skupnim stali�čem o

spremembi �t. 24).

- Svet ni sprejel popravkov, ki jih predlaga sprememba �t. 5, temveč daje prednost

besedilu iz predloga Komisije. Vendar pa Svet lahko sprejme predlagano

vključitev sklica na mednarodne sporazume v tej uvodni navedbi.

- Spremembe �t. 6, ki govori o opredelitvah različnih vrst carinskih uradov, Svet ni

sprejel, ker manjkajo nekatere bistvene prvine, kot sta sklic na oznako carinskih

organov v skladu s carinskimi pravili in sklic na kontrole, osnovane na tveganju, v

različnih vrstah carinskih uradov.
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- Sprememba �t. 8: Svet se je odločil za določitev vrste pretoka blaga, za katerega

se uporabljajo obstoječi predpisi. To je treba urediti v skladu z besedilom, ki se

uporablja v predlagani opredelitvi "carinske kontrole". Sklic na "vstop, izstop,

tranzit, transfer in posebno uporabo blaga" je treba zato uporabiti v opredelitvi

"tveganja" kot tudi v členu 13 (sprememba �t. 10). Svet je sprejel črtanje

opredelitve "poobla�čenega gospodarskega subjekta", ker je bil ta koncept

vključen v novi člen 5a (sprememba �t. 9).

- Sprememba �t. 9: Svet pozdravlja spremembo opredelitve "poobla�čenega

gospodarskega subjekta" in meni, da je novi člen 5a eden ključnih elementov

osnutka uredbe. Vendar pa je Svet v skupnem stali�ču bolj podrobno opredelil

koncept "poobla�čenega gospodarskega subjekta", tako da je uvedel razlikovanje

med priznavanjem statusa "poobla�čenega gospodarskega subjekta" s strani vseh

dr�av članic, razen dr�ave članice, ki je prvotno podelila ta status, in pooblastilom

za take subjekte, da lahko koristijo poenostavitve, ki jih omogočajo carinska

pravila. S tem razlikovanjem dr�avam članicam ne bi bilo treba ponavljati ocen o

statusu "poobla�čenega gospodarskega subjekta", ki so bile �e izvedene v izvorni

dr�avi članici, vseeno pa bi lahko ocenile, ali je subjekt izpolnil kriterije,

povezane z določeno vrsto poenostavitve na osnovi carinskih predpisov. Poleg

tega je Svet vključil sklic na "finančno solventnost" kot eno od meril za

akreditacijo "poobla�čenega gospodarskega subjekta" iz odstavka 2 člena 5a. Na

koncu je Svet prilagodil pravila in pogoje, ki bodo določeni po postopku odbora v

skladu s spremembami koncepta 'poobla�čenega gospodarskega subjekta'.
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- Sprememba �t. 10: Svet te spremembe ni sprejel. Svet je v svojem skupnem

stali�ču omejil izmenjavo informacij med organi v eni dr�avi članici in carinskimi

organi druge dr�ave članice ali Komisijo na primere, ki to zahtevajo, zaradi čim

večjega zmanj�anja tveganja iz člena 4 �t. 25.

Sprememba �t. 24: Svet ni sprejel črtanja predlaganega člena 182b, ki predvideva

pripravo podrobnih pravil v zvezi s skupnimi deklaracijami za izvoz. Sistem

deklaracij pred odhodom naj se ne bi uporabljal samo za primere, ko tretja stranka

zahteva od izvoznika, da posreduje podatke o varnosti, temveč naj bi se uporabljal

kot del okvirnega sistema za predhodne varnostne podatke.

- Sprememba �t. 25, ki črta sklic na člena 182a in 182b in s tem ukinja potrebo po

skupni deklaraciji za blago, ki zapu�ča carinsko območje EU iz prostocarinske

cone, je Svet zavrnil, ker meni, da bi to lahko povzročilo varnostne vrzeli v

sistemu deklaracij pred odhodom.

3. Novi elementi, ki jih je uvedel Svet

Poleg točk, o katerih je Evropski parlament podal svoje mnenje, skupno stali�če Sveta o

teh točkah pa je podano zgoraj, je Svet vključil dve uvodni navedbi, ki pojasnjujeta

njegov pristop glede priznavanja poobla�čenih gospodarskih subjektov in njim

podeljenih poenostavitev (novi uvodni navedbi 3 in 4).
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IV. ZAKLJUČEK

Skupno stali�če Sveta je usklajeno s ciljem predlagane uredbe, tj. izbolj�ati koncept

varnostnega upravljanja na zunanjih mejah EU, zlasti z uvajanjem na tveganju osnovanih

kontrol in �iroke uporabe informacijske tehnologije.  Poleg tega pa vzpostavlja ravnovesje

med ciljem krepitve varnosti z bolj ciljno naravnanimi obmejnimi kontrolami in dodatnim

upravnim bremenom za gospodarske subjekte zaradi zahteve po predhodni predlo�itvi

podatkov, ki omogočajo take kontrole. Kot predlaga tudi mnenje Evropskega parlamenta, se

je Svet odločil, da uvede večje mo�nosti za gospodarske subjekte glede kori�čenja

poenostavitev na podlagi carinskih pravil, če hkrati izpolnjujejo tudi zahtevane pogoje.

Vendar pa Svet podpira predlog Komisije, da se obdr�i simetričnost med kontrolami pri

uvozu v Skupnost in izvozu iz nje.
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Subject : Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council

amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community
Customs Code
- Adoption of the common position

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
2 doc. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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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) 

SPOROČILO KOMISIJEEVROPSKEMU PARLAMENTU 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju predloga za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti 

1. OZADJE 

Predlog, poslan EP in Svetu (dokument COM(2003) 452 
konč. – 2003/0167 (COD): 

24. julij 2003 

Mnenje Evropskega parlamenta, prva obravnava: 20. april 2004 

Spremenjen predlog o carinski uniji, ki ga je Komisija 
ustno predstavila delovni skupini Sveta (zakonodaja in 
politika): 

4. maj 2004 

Sprejetje skupnega stališča: 29.11.2004 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Cilj predloga je zagotoviti pravni sistem in s tem možnost za hitro izvajanje 
pospešenega varnostnega nadzora za blago, ki prečka meje EU, vključno z 
zahtevami, povezanimi z ameriško pobudo za varnost kontejnerjev (US Container 
Security Initiative), ter istočasno ostati v koraku z načrti za e-kontrolo za prihodnost. 

3. PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE IN SPREMEMBE EP 

3.1 Splošno 

Skupno stališče, o katerem je bil dosežen politični sporazum dne 18. maja 2004 sledi 
splošnim smernicam spremenjenega predloga Komisije. Spremembe so bile uvedene 
za večjo jasnost in prožnejšo ter primernejšo zakonodajo, ki bo ustrezala ciljem 
vzdrževati primerno ravnovesje med carinskimi kontrolami in podporo zakonitemu 
trgovanju.  

3.2 Presoja predlaganih sprememb Evropskega parlamenta, prva obravnava: 

V skupnem stališču se Svet ni strinjal z vsemi spremembami, ki jih je predlagal 
Evropski parlament, toda osemnajst od dvajsetih sprememb, ki jih je sprejel 
Parlament, je načeloma vključenih v to skupno stališče. To zadeva spremembe 1, 3, 
4, 7, 11 do vključno 23. in 26. 

Svet ni sprejel sprememb, s katerimi se Komisija ni strinjala; 
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– spremembe 2, 5, 6, 24 in 25, ki bi omejile nove ukrepe samo na uvoz in omejile 
vlogo carinskih uradov pri uporabi kontrole za obvladovanje tveganja, ki se 
navezuje na varnost in varovanje; te so bile zavrnjene, ker niso bile oblikovane 
v smislu spremenjene zakonodaje; 

– sprememba 9, ker ni v skladu z izboljšano zakonodajo glede podpor 
zanesljivim gospodarskim subjektom, ki je zastopana v skupnem stališču; in 

– spremembi 8 in 10, ki nista v skladu s terminologijo, ki se uporablja v drugih 
določbah carinskega zakonika. 

3.3 Nove določbe Sveta 

Skupno stališče vključuje določene nadaljnje spremembe Sveta, ki bodo okrepile 
varnost in varovanje, vključno z zahtevo za predodhodne izvozne deklaracije (členi 
182a – 182d), ki so v skladu z globalnim pristopom Skupnosti do varnosti in 
varovanja izvoza v vse države, ne samo tiste, ki so uvedle dodatne varnostne ukrepe 
za uvoz, kot so ZDA, in z nedavnimi listinami Svetovne carinske organizacije o 
odgovornostih strank v celotni mednarodni dobavni verigi. 

Skupno stališče prav tako zagotavlja izboljšanje skupnih predpisov, ki veljajo v 
Skupnosti, kot so predhodne deklaracije o prispetju blaga (členi 36a – 36c), in 
vključuje jasno opredelitev vloge carinskih uradov (člen 4), ki je v skladu sklepno 
ugotovitvijo Sveta o vlogi carin v celostnem vodenju zunanjih meja. 

Poleg tega stališče sedaj uvaja učinkovito ureditev za program, namenjen za 
pooblaščene gospodarske subjekte (člen 5a), s katerim bodo zanesljivi trgovci lahko 
uživali ugodnost olajšanega trgovanja in potrdila o varnosti, pobude, ki jo široko 
podpirajo tako države članice kot trgovci. 

4. SKLEP 

Komisija polno podpira skupno stališče, ki vključuje in izpopolnjuje številne 
spremembe EP. 


