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UREDBA (ES) št. ..../2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA 

IN SVETA 

z dne ... 

 

o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje  

 

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 135 Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Komisije1, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2, 

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe3, 

                                                 
1  UL C 227 E, 24.9.2002, str. 574. 
2  UL 
3  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2003 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 259), 

Skupno stališče Sveta z dne ... (še ni bilo objavljeno v UL) in Stališče Evropskega parlamenta 
z dne .... (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu). 
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ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Ena od nalog Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga ter ekonomske in monetarne 

unije v vsej Skupnosti spodbuja skladen, uravnotežen in trajnosten razvoj gospodarskih 

dejavnosti. V ta namen notranji trg vključuje območje brez notranjih meja, na katerem je 

zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. 

(2) Vnos premoženjske koristi iz kaznivih dejanj v finančni sistem in naložbe te premoženjske 

koristi, ki sledijo pranju denarja, škodujejo uravnovešenemu in trajnostnemu gospodarskemu 

razvoju. Zato je bil z Direktivo Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju 

uporabe finančnega sistema za pranje denarja1 uveden mehanizem Skupnosti za preprečevanje 

pranja denarja, s katerim kreditne in finančne institucije ter določene dejavnosti in poklici 

spremljajo transakcije. Ker obstaja nevarnost, da bi uporaba tega mehanizma vplivala na 

povečan pretok gotovine za nezakonite namene, je treba Direktivo 91/308/EGS dopolniti s 

sistemom za kontrolo prenosa gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje. 

                                                 
1  UL L 166, 28.6.1991. str. 77. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/97/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 344, 28.12.2001, str. 76). 
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(3) Trenutno takšne sisteme kontrole uporablja samo nekaj držav članic v skladu z nacionalno 

zakonodajo. Razlike v zakonodajah škodujejo pravilnemu delovanju notranjega trga. Za 

zagotovitev enakovredne ravni kontrole prenosa gotovine preko meja Skupnosti je treba 

temeljne elemente uskladiti na ravni Skupnosti. Ta uskladitev pa ne sme vplivati na možnost 

držav članic, da v skladu z obstoječimi določbami Pogodbe uporabljajo nacionalne kontrole 

prenosa gotovine znotraj Skupnosti.  

(4) Upoštevati je treba tudi dopolnilne dejavnosti, ki se izvajajo v drugih mednarodnih forumih, 

predvsem v finančni delovni skupini za pranje denarja (FATF), ki je bila ustanovljena na vrhu 

G-7 v Parizu leta 1989. Skupina FATF s posebnim Priporočilom IX, z dne 22. oktobra 2004, 

poziva vlade, da sprejmejo ukrepe za odkrivanje fizičnih prenosov gotovine, vključno s 

sistemom prijave ali drugim načinom obveznega sporočanja podatkov. 

(5) V skladu s tem, je v zvezi z gotovino, ki jo ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje nosi s seboj 

vsaka fizična oseba, treba uveljaviti načelo obvezne prijave. To načelo bi carinskim organom 

omogočilo zbiranje podatkov o takih prenosih gotovine in, kadar je primerno, posredovanje 

teh podatkov drugim organom. Carinski organi so prisotni na mejah Skupnosti, kjer je 

kontrola najbolj učinkovita, in nekateri so že pridobili praktične izkušnje na tem področju. 

Zaradi zagotavljanja pravilnega uporabljanja carinske in kmetijske zakonodaje je treba 

uporabiti Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med 

upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo1. Ta medsebojna 

pomoč mora zagotoviti pravilno uporabo sistema kontrole gotovine in posredovanje podatkov, 

kar bi lahko pripomoglo k doseganju ciljev Direktive 91/308 EGS. 

                                                 
1  UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 

(UL L 122, 16.5.2003, str. 36).  
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(6) Za namene preprečevanja in doseganja odvračilnih učinkov je treba obveznost prijave 

izpolniti ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje. Da bi se delovanje organov osredotočilo na 

pomembne prenose gotovine, obveznost prijave velja samo za prenose gotovine v višini 

10 000 EUR ali več. Poleg tega je treba tudi določiti, da se obveznost prijave uporablja za 

fizično osebo, ki nosi gotovino, ne glede na to, ali je ta oseba njen lastnik. 

(7) Za zagotavljanje podatkov je treba uporabiti skupne standarde. S tem bo omogočena lažja 

izmenjava podatkov med pristojnimi organi. 

(8) Za enotno razlago te uredbe je treba določiti opredelitve pojmov. 

(9) Podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, se morajo posredovati organom iz 

člena 6(1) Direktive 91/308/EGS. 

(10) Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz kakršnih koli nezakonitih dejavnosti, ki 

so povezane s prenosi gotovine, kakor to izhaja iz Direktive 91/308/EGS, se lahko podatki, ki 

jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, posredujejo pristojnim organom v drugih državah 

članicah in/ali Komisiji. Na podoben način je treba zagotoviti posredovanje določenih 

podatkov tudi v primeru, ko obstajajo znaki, da gre za prenos gotovine pod mejno vrednostjo, 

predpisano s to uredbo. 
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(11) Pristojni organi morajo dobiti pooblastila, potrebna za izvrševanje učinkovite kontrole 

prenosa gotovine. 

(12) Pooblastila pristojnih organov je treba dopolniti z obveznostjo držav članic, da predpišejo 

kazni. Vendar pa je treba kazni naložiti samo v primeru opustitve prijave v skladu s to uredbo. 

(13) Ker cilja te uredbe ni mogoče zadovoljivo doseči z delovanjem držav članic in ga je zaradi 

trans-nacionalnega obsega pranja denarja na notranjem trgu lažje doseči na ravni Skupnosti, 

lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V 

skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno 

za dosego tega cilja. 

(14) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino o 

temeljnih pravicah Evropske unije – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
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Člen 1 

Cilj 

 

1. S to uredbo se dopolnijo določbe Direktive 91/308/EGS v zvezi s transakcijami, ki jih 

opravljajo finančne in kreditne institucije ter določene dejavnosti in poklici, z določitvijo usklajenih 

pravil o kontroli, ki jo pri prenosu gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje izvajajo pristojni 

organi. 

2. Ta uredba ne vpliva na nacionalne ukrepe za kontrolo prenosov gotovine znotraj Skupnosti, 

kadar so ti ukrepi sprejeti v skladu s členom 58 Pogodbe. 

Člen 2 

Opredelitve pojmov 

Za namene te uredbe:  

(1) "pristojni organi" pomenijo carinske organe držav članic ali katere koli druge organe, ki jih 

države članice pooblastijo za izvajanje te uredbe; 
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(2) "gotovina" pomeni: 

(a) prenosljive instrumente na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na 

prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, 

zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez 

omejitev, izdani v korist neobstoječega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo 

prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in 

denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika 

plačila; 

(b) gotovino (bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo). 

 

Člen 3 

Obveznost prijave 

1. Vsaka fizična oseba, ki vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa in nosi gotovino v vrednosti 

10 000 EUR ali več, mora ta znesek, v skladu s to uredbo, prijaviti pristojnim organom države 

članice, skozi katero vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa. Obveznost prijave ni izpolnjena, če je dan 

napačen ali nepopoln podatek. 
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2. Prijava iz odstavka 1 vsebuje podatke o:  

(a) prijavitelju, vključno s polnim imenom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom; 

(b) lastniku gotovine; 

(c) nameravanem prejemniku gotovine; 

(d) znesku in vrsti gotovine; 

(e) izvoru in namenu uporabe gotovine; 

(f) poti prevoza; 

(g) prevoznem sredstvu. 

3. Podatki se posredujejo v pisni, ustni ali elektronski obliki, kar določi država članica iz 

odstavka 1. Kadar prijavitelj tako zahteva, lahko podatke posreduje v pisni obliki. Kadar je vložena 

pisna prijava, se prijavitelju na zahtevo izda potrjena kopija. 
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Člen 4 

Pooblastila pristojnih organov 

1. Zaradi preverjanja izpolnjevanja obveznosti prijave iz člena 3, so v skladu s pogoji, 

določenimi v nacionalni zakonodaji, uradniki pristojnih organov pooblaščeni za izvajanje kontrole 

fizičnih oseb, njihove prtljage in prevoznih sredstev. 

2. V primeru neizpolnitve obveznosti prijave iz člena 3, se lahko v skladu s pogoji, ki jih določa 

nacionalna zakonodaja, gotovina zaseže v upravnem postopku. 

 

Člen 5 

Evidentiranje in obdelava podatkov 

1. Podatke, pridobljene v skladu s členom 3 in/ali členom 4, evidentirajo in obdelajo pristojni 

organi države članice iz člena 3(1) in so na razpolago organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS 

te države članice.  
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2. Kadar je iz kontrol, predvidenih v členu 4, razvidno, da fizična oseba vstopa v Skupnost ali iz 

nje izstopa z zneskom gotovine, ki je nižji od mejne vrednosti iz člena 3, in kadar obstajajo znaki, 

da je prenos gotovine povezan z nezakonito dejavnostjo v smislu Direktive 91/308/EGS, lahko 

pristojni organi države članice iz člena 3(1) ta podatek kakor tudi priimek in ime, datum in kraj 

rojstva ter državljanstvo te osebe ter podatke o uporabljenem prevoznem sredstvu evidentirajo in 

obdelajo ter dajo na razpolago organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS te države članice. 

Člen 6 

Izmenjava podatkov 

1. Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz kakršnih koli nezakonitih dejavnosti 

povezanih s prenosom gotovine, kakor to izhaja iz Direktive 91/308/EGS, se lahko podatki, 

pridobljeni na podlagi prijave v skladu s členom 3 ali kontrol v skladu s členom 4, posredujejo 

pristojnim organom v drugih državah članicah.  

Uredba (ES) št. 515/97 se uporablja smiselno. 

2. Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz premoženjske koristi, pridobljene z 

goljufijami ali s katerimi koli drugimi nezakonitimi dejanji, ki škodljivo vplivajo na finančne 

interese Skupnosti, se podatki posredujejo tudi Komisiji. 
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Člen 7 

Izmenjava podatkov s tretjimi državami 

Podatke, pridobljene na podlagi te uredbe, lahko države članice ali Komisija posredujejo tretji 

državi v okviru medsebojne upravne pomoči, ob upoštevanju soglasja pristojnih organov, ki so 

podatke pridobili v skladu s členom 3 in/ali 4 in ustreznih nacionalnih predpisov in predpisov 

Skupnosti o posredovanju osebnih podatkov tretjim državam. Države članice o takih izmenjavah 

podatkov uradno obvestijo Komisijo, zlasti kadar je to pomembno za izvajanje te uredbe. 

Člen 8 

Kazni 

1. Vsaka država članica uvede kazni, ki se uporabijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti prijave 

iz člena 3. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

2. Države članice uradno obvestijo Komisijo najpozneje v …* o kaznih zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti prijave iz člena 3. 

                                                 
*  18 mesecih po dnevu začetka veljavnosti te uredbe 
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Člen 9 

Ocenjevanje 

 

Komisija štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe. 

 

Člen 10 

Začetek veljavnosti 

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

Uporablja se od...*. 

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.  

 

V Bruslju,  

 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 

 

 

    

                                                 
* 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe  
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I. UVOD 

 

Komisija je 25. junija 2002 Svetu predložila Poročilo o kontroli čezmejnega prenosa gotovine 

skupaj s predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju pranja denarja s 

carinskim sodelovanjem na osnovi člena 135 Pogodbe1. 

 

Evropski parlament je podal svoje mnenje v prvi obravnavi 15. maja 20032 in sprejel 

23 sprememb predloga. 

Komisija je 3. julija 2003 Svetu predstavila ustrezno spremenjen predlog3. 

Svet je dne 17. februarja 2005 sprejel skupno stališče v skladu s členom 251(2) Pogodbe. 

 

II. CILJ 

 

Namen predloga je uvesti obveznost za fizične osebe, da na zunanjih mejah EU prijavijo 

prenos gotovine nad določeno mejno vrednostjo. Poleg tega je namen predloga okrepiti 

kontrolo pretoka gotovine na mejah in zboljšati izmenjavo podatkov med pristojnimi organi.

                                                 
1 dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823  

- COM(2002) 328 končno. 
2 dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37. 
3 dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948. 
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

1. Splošno 

V skladu s predlogom Komisije je namen skupnega stališča Sveta uvesti usklajeno 

mejno kontrolo prenosa gotovine ter tako dopolniti Direktivo 91/308/EGS4 in zagotoviti 

pravilno delovanje notranjega trga z odpravo sedanjih razlik v nacionalnih zakonodajah.  

 

2. Podrobnosti stališča Sveta 

Svet je zavzel naslednja stališča glede sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament: 

a) Pravna podlaga 

 V skladu z mnenjem Evropskega parlamenta (sprememba 2) je Svet dodal člen 95 

kot pravno podlago predloga. Svet je menil, da preprečevanje pranja denarja ne bi 

smela biti glavna značilnost osnutka uredbe (to bi zahtevalo drugačno pravno 

podlago), temveč naj bi to bila uvedba usklajene mejne kontrole prenosa gotovine. 

Primerna pravna podlaga za to je člen 95 Pogodbe, ki ureja usklajevanje zakonov 

in drugih predpisov držav članic, povezanih z delovanjem notranjega trga.  

 

                                                 
4 Direktiva Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega 

sistema za pranje denarja. 
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b) Pretvorba v direktivo 

 

 Svet ni mogel sprejeti sprememb EP, ki se navezujejo na pretvorbo predloga v 

direktivo (spremembe 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23), saj je menil, da se zadostno 

raven usklajenosti lahko doseže v sorazmerno kratkem času samo s pomočjo 

uredbe, ki je splošno veljavna, v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v 

vseh državah članicah.   

 

c) Obvezna prijava 

 

 V svojem skupnem stališču je Svet podprl predlog Komisije za sistem obvezne 

prijave. Ni pa podprl predloga, da se državam članicam dovoli izbira med 

sistemom prijave in sistemom sporočanja podatkov, kakor je to predlagal 

Evropski parlament (spremembe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19). Taka izbira 

med dvema sistemoma bi bila v nasprotju s poenoteno uporabo predlaganih 

ukrepov v Skupnosti.Svet pa je vendarle uvedel stopnjo fleksibilnosti, in sicer je 

državam članicam dal možnost zahtevati prijavo v pisni, ustni ali elektronski 

obliki.Zato se je Svet strinjal, da se obrazec napovedi izloči iz Priloge k predlogu 

in da se vstavi  določba o podatkih, ki jih je treba predložiti v pisni, ustni ali 

elektronski prijavi (glej tudi točko 3.b) spodaj). 

 

d) Mejna vrednost prijave 

 Svet se je odločil za mejno vrednost 10.000 EUR, kar je nižje od mejnih 

vrednosti, predvidenih v predlogu Komisije in mnenju Evropskega parlamenta 

(spremembe 3, 7). Nižja mejna vrednost odraža dejstvo, da zakonodaje veliko 

držav članic trenutno predvidevajo znatno nižje mejne vrednosti in da bi na 

začetku predlagana stopnja (15.000 EUR) privedla do znatnega zmanjšanja  

kontrole v teh državah članicah.  
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 Z nižjo mejno vrednostjo Svet tudi na mednarodni ravni jasno opozarja, da je 

pripravljen sprejeti ukrepe za spremljanje prenosa gotovine, in sicer z 

uveljavitvijo stroge in poenotene omejitve po vsej Skupnosti, ki je preprosta za 

izvajanje in jo potniki, ki vstopajo v Skupnost ali iz nje izstopajo, enostavno 

prepoznajo. 

 

e) Pooblastila pristojnih organov 

 Glede pooblastil pristojnih organov se Svet strinja z Evropskim parlamentom 

(spremembi 10 in 17), da je treba to določbo postaviti v drugačen okvir, in sicer jo 

je treba prenesti v člen, ki neposredno sledi določbi o obveznosti prijave. Glede 

vsebine te določbe je Svet menil, da je treba državne organe pooblastiti v skladu s 

pogoji, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Poleg tega bi bilo treba državne 

organe pooblastiti tudi za nadzor prevoznih sredstev, s čimer bi preverjali 

skladnost z obveznostjo prijave. Svet pa ni podprl najdaljšega časa treh dni za 

zadržanje gotovine, kakor je predvideno v predlogu in podprto s spremembo 11, 

saj taka časovna omejitev organom ne bi omogočala potrebne fleksibilnosti za 

izvedbo kontrole in poznejših preiskav, da bi ugotovili, ali je v določenem 

primeru potreben kazenski postopek. 

 

f) Opredelitev "gotovine" 

 Finančna delovna skupina za pranje denarja (FATF) je 22. oktobra 2004 sprejela 

Posebno priporočilo IX o prevoznikih gotovine. To priporočilo, ki je bilo sprejeto 

na mednarodni ravni, vsebuje opredelitev "gotovine," ki jo je Svet vključil v ta 

osnutek uredbe za zagotovitev čim večje skladnosti pravil na ravni Skupnosti in 

na mednarodni ravni. V skladu z zahtevo iz spremembe 13 se v besedilu razširi 

opredelitev gotovine, ki zajema več vrst čekov, kakor je bilo predlagano na 

začetku. 
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) Izmenjava podatkov 

 

 Svet je pojasnil in preoblikoval določbe o izmenjavi podatkov med organi 

(sprememba 15): 

– Najprej je razloženo, da podatke, pridobljene z izjavami ali kontrolo, 

zabeležijo in obdelajo pristojni organi države članice in jih znotraj iste 

države članice dajo na razpolago enotam za finančni nadzor (FIU), kar tudi 

izrecno navaja FATF v svojem Posebnem priporočilu IX. V primeru oseb, 

ki vstopajo v Skupnost ali izstopajo iz nje z manj kot 10.000 EUR, pri tem 

pa obstajajo znaki nezakonite dejavnosti, lahko pristojni organi v državi 

članici zabeležijo in obdelajo tudi nekatere podatke o teh osebah ter jih dajo 

na voljo FIU te države članice. 

 

– Poleg tega lahko podatke, pridobljene z izjavami ali kontrolo, države članice 

medsebojno izmenjujejo. Za tako izmenjavo podatkov med državami 

članicami se smiselno uporablja Uredba Sveta (ES) št. 515/97  

z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav 

članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja 

pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje. 

 

– Podatki se lahko izmenjajo s tretjimi državami v okviru sporazuma o 

medsebojni upravni pomoči. Posredovanje podatkov pa je odvisno od 

soglasja organa, ki je prvi zbral podatke, in od določb o varovanju osebnih 

podatkov. O takih izmenjavah podatkov je treba Komisijo uradno obvestiti, 

kadar je to zlasti pomembno za izvajanje te uredbe. 
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h)Skupna podatkovna baza 

 

 Svet ni sprejel zamisli o posredovanju pridobljenih podatkov v podatkovno bazo, 

ki jo skupaj upravljajo države članice, hrani pa jo Evropski policijski urad 

(Europol) (sprememba 16). Svet je menil, da pravna podlaga osnutka uredbe ne 

zajema take določbe. 

 

i) Poročilo Komisije 

 

 V svojem skupnem stališču je Svet sprejel zamisel, ki jo odraža sprememba 22, in 

uvedel določbo, ki od Komisije zahteva, da Evropskemu parlamentu in Svetu 

predloži poročilo štiri leta po začetku veljavnosti uredbe. 

 

3. Novi elementi, ki jih je uvedel Svet 
Poleg točk, o katerih je Evropski parlament podal svoje mnenje in ki se odražajo v tem 

skupnem stališču Sveta, je Svet v predlog vstavil naslednje nove elemente: 

 

a) Področje uporabe Uredbe 
 Kontrole gotovine v Skupnosti se lahko ohranijo, kjer so takšni ukrepi v skladu s 

Pogodbo. 

 

 Poleg tega je Svet prilagodil ozemeljsko veljavnost Uredbe, saj je treba zaradi 

preglednosti za potnike in lažje uporabe Uredbe s strani pristojnih organov 

kontrolo nad prenosom gotovine izvajati ob vstopu fizičnih oseb v Skupnost ali 

izstopu iz nje. Takšna rešitev bi zagotovila tudi vzporedno ozemeljsko uporabo 

Direktive 91/308/EGS in tega osnutka uredbe. 
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Obrazec prijave 

 

 Svet ni sprejel enotnega obrazca prijave, ki ga je predlagala Komisija. Namesto 

tega je raje določil podatke, ki jih mora vsebovati prijava. Namen tega je, da se pri 

pridobivanju podatkov od potnikov upravno obremenitev pristojnih organov kar 

najbolj omeji, obenem pa se zagotovi, da se zbere minimalno število podatkov o 

prenosu gotovine, ki so nato na voljo za izmenjavo z drugimi organi. 

 

c) Kopija pisne prijave 

 V primeru pisne prijave s strani prijavitelja je Svet vstavil določbo, ki prijavitelju 

zagotavlja pravico, da na svojo zahtevo prejme potrjeno kopijo prijave. 

d) Kazni 

 Svet je poenostavil določbo o kaznih tako, da jo je uskladil s podobnimi 

določbami v primerljivih pravnih aktih5. Države članice naj zato uvedejo 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za kršitev obveznosti prijave prenosa 

gotovine ob prehodu zunanjih meja Skupnosti. Svet je sprejel spremembo 19 o 

podaljšanju roka za uradno obveščanje Komisije o veljavnih kaznih. Določil je 

obdobje 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

                                                 
5 Glej na primer člen 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem 

ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne 
lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je 
kršilo take pravice. 



 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  us/MK/kbl 9 
 DG C I   SL 

 ZAKLJUČEK 

 
 Skupno stališče Sveta podpira cilj predlagane uredbe, ki je uvesti usklajeno mejno kontrolo 

prenosa gotovine in okrepiti sodelovanje med pristojnimi organi. Ker obstaja nevarnost, da bo 

uporaba strožje kontrole v finančnem sektorju po sprejetju Direktive 91/308/EGS privedla do 

povečanega prenosa gotovine v nezakonite namene, Skupnost poudarja svojo zavezanost k 

boju proti nezakonitemu prenosu gotovine z uvedbo obveznosti za fizične osebe, da na mejah 

Skupnosti prijavijo prenos gotovine nad mejno vrednostjo 10.000 EUR, pri čemer pa se 

izogne možnim negativnim učinkom na delovanje notranjega trga tako, da te ukrepe uporabi v 

obliki uredbe na usklajen način po vsej Skupnosti.  
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STATEMENT TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES 
 

Statement by the Council on the use of the word “penalties” in the English version of legal 
instruments of the European Community 
 

"In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal 

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not relate 

specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial sanctions, 

as well as other types of sanctions. When Member States are obliged under a Community act to 

introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of sanction in conformity with 

the case law of the ECJ.  

 



 
16047/04 ADD 1  KS/lo 2 
 DG C I   EN 

In the Community language Data Base, the following translations are made of the word “penalty” in 

some other languages: 

 

in Spanish, “sanciones”, in Danish, “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian, 

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Latvian, “sankcijas“, in Lithuanian, “sankcijos”, in 

Dutch, “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in Slovak, “sankcie”, and in Swedish, “sanktioner”. 

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously been 

used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a substantive 

difference." 

 

___________ 
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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

v zvezi s 

skupnim stališčem Sveta zaradi sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
nadzorovanju denarnih sredstev, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo 
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nadzorovanju denarnih sredstev, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo 
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1- OZADJE 

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in 
Svetu(dokument COM(2002) 328 konč. – 2002/0132 COD): 

25. junij 2002 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: 15. maj 2003 

Datum posredovanja spremenjenega predloga COM(2003)371 konč. 
– 2002/0132 COD) 

1. julij 2003 

Datum sprejetja skupnega stališča: 17. 02. 2005 

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Glavni cilj predloga Komisije je dopolniti Direktivo 91/308/EGS, s katero se uvajata 
sistem nadzora denarnih transakcij finančnih in kreditnih institucij in sistem 
obveščanja o takih transakcijah. Zato je namen tega predloga uvesti usklajeni 
postopek nadzora in obveščanja za pretok denarnih sredstev večjega obsega znotraj 
Skupnosti ali iz nje in pooblastiti nacionalne organe za sprejemanje ustreznih 
upravnih ukrepov, vključno z obveznostjo izrekanja kazni.  

Določbe predlogov bi pomagale preprečevati pranje denarja ali financiranje 
terorizma. 

3- PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

3.1 SPLOŠNE OPOMBE 

Komisija pozdravlja podporo Sveta glavnim načelom iz predloga Komisije.  

3.2 Presoja sprememb, ki jih je Evropski parlament predlagal na prvi obravnavi: 

V svojem skupnem stališču je Svet upošteval vrsto sprememb Parlamenta, vključno z 
naslednjimi ključnimi spremembami: 

Sprememba 2 glede dodatka člena 95 k pravni podlagi 

Sprememba 13 o razširitvi niza „čekov“, zajetih v predlogu 

Sprememba 15 o razjasnitvi funkcij zadevnih pristojnih organov 

Svet ni upošteval vseh drugih sprememb, vključno z naslednjimi:  

Spremembe 1, 20, 21 in 23: za zagotovitev boljše in enotnejše uporabe postopkov za 
nadzor denarnih sredstev Svet in Komisija v nasprotju s predlogom Evropskega 
parlamenta dajeta prednost uredbi pred direktivo. 

Spremembe 3, 4 do 8, 12, 14 in 18: za zagotovitev pravne varnosti in zlasti enake 
obravnave oseb, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo z velikimi zneski denarnih 
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sredstev, dajeta Svet in Komisija prednost enotnemu obveznemu pristopu; v 
nasprotju s tem daje Evropski parlament s svojimi spremembami državam članicam 
možnost uporabe bodisi obvezne prijave bodisi sistema, ki temelji na razkritju na 
zahtevo pristojnih organov. 

Sprememba 16: Svet in Komisija nasprotujeta prenosu podatkov, pridobljenih s 
postopkom prijave ali med nadzornimi dejavnostmi, v osrednjo zbirko podatkov, ki 
jo soupravljajo države članice in EUROPOL. Carinska informacijska sistema (CIS) v 
skladu z naslovoma V in VI Uredbe 515/97 (medsebojna pomoč) sta enakovredna 
sredstvu, ki ga je predlagal EP. 

3.3 Nove določbe Sveta 

Svet je spremenil več določb. Glavne spremembe so: 

Svet je zahteval, da se poleg prvotne pravne podlage akta – člen 135 Pogodbe 
(carinsko sodelovanje) – doda tudi člen 95 (usklajevanje notranjih tržnih prepisov), s 
čimer bi bilo jasno, da predvideni enotni nadzorni ukrepi na zunanjih mejah 
Skupnosti prispevajo tudi k delovanju notranjega trga. Dodatek člena 95 je zahteval 
tudi EP na svoji prvi obravnavi. Komisija to spremembo lahko sprejme. 

Območje uporabe se spremeni zaradi uskladitve z območjem uporabe Direktive 
91/308/EGS. Komisija to spremembo lahko sprejme. 

Za zagotovitev učinkovitega nadzora ob čim manjši meri birokracije je prijava 
obvezna, vendar je lahko v pisni, ustni ali elektronski obliki. Svet se je strinjal s 
pomisleki Parlamenta glede tveganja velike birokracije zaradi splošne zahteve za 
predložitev pisne prijave, vendar je dal prednost enotnemu sistemu, ki temelji na 
zahtevi za obvezno prijavo (z zmanjšanjem obremenitve za uprave in prijavitelje 
zaradi prilagodljivosti oblike, v kateri se prijava zahteva). Komisija podpira sistem 
obvezne prijave in lahko to spremembo sprejme.  

Ustrezna določba glede kazni za neprijavo je bila usklajena s standardnim besedilom, 
ki se uporablja v drugih pravnih aktih (učinkovitost, sorazmernost in odvračilnost 
kazni). Komisija to spremembo lahko sprejme. 

Pristojnost za zadržanje denarnih sredstev v primeru neprijave časovno ni omejena. 
Pooblastilo za zadržanje in obdobje zadržanja denarnih sredstev temeljita na upravni 
odločbi v okviru zakonodaje države. Komisija to spremembo lahko sprejme. 

Komisijo se pozove, da štiri leta po začetku veljavnosti uredbe EP in Svetu predloži 
poročilo o oceni. To ustreza podobni zahtevi iz spremembe 22 Parlamenta. Komisija 
to spremembo lahko sprejme. 

Mejna vrednost za oddajo prijave je bila s 15 000 EUR znižana na 10 000 EUR. Ta 
vrednost se razlikuje od izvirnega predloga Komisije, ki je bil enak mejni vrednosti 
iz Direktive 91/308/EGS. Kljub temu je bil Svet mnenja, da je nižja mejna vrednost 
upravičena, ker so čezmejne transakcije denarnih sredstev lažje izvedljive kot 
finančni transferji preko finančnih institucij in zaradi tveganja, da bi se manjše 
zneske denarnih sredstev uporabilo izrecno za financiranje terorističnih dejavnosti. 
Komisija to spremembo lahko sprejme. 
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Zaradi čim bolj učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma je 
navedeno, da lahko države članice, v skladu s Pogodbo, nadaljujejo z nacionalnim 
nadzorom denarnih sredstev znotraj Skupnosti. Komisija to spremembo lahko 
sprejme. 

4. SKLEP 

Komisija meni, da je skupno stališče sprejemljiv kompromis, čeprav vse spremembe 
EP niso bile upoštevane. 

Komisija je kljub temu prepričana, da so stališča Sveta in Parlamenta tako podobna, 
da je mogoče v bližnji prihodnosti predvidevati dosego skupnega stališča, zlasti 
glede na interes vseh strani za izboljšanje nadzora za ustavitev dotoka sredstev 
teroristom in kriminalnim organizacijam.  

5. IZJAVA SVETA ZA ZAPISNIK 

Splošna izjava o uporabi pojma „kazni“ v pravnih instrumentih Skupnosti pojasnjuje, 
da se „kazni“ v besedilu uporabljajo v nevtralnem pomenu besede, ki zajema tudi 
upravne, finančne in druge vrste kazni. Komisija to spremembo lahko sprejme. 




