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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 113.
gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Hagskýrslur um utanríkisverslun bandalagsins eru ómissandi tæki
við framkvæmd sameiginlegrar viðskiptastefnu og skulu samdar
samkvæmt sameiginlegri aðferðafræði í öllum aðildarríkjunum.

Í samræmi við dreifræðisregluna og með tilliti til skilvirkni ber
aðildarríkjunum að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að safna
gögnum og greina þau en framkvæmdastjórnin sér um að safna
og dreifa niðurstöðum bandalagsins.

Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1736/75 frá 24. júní 1975 um
hagskýrslur um utanríkisverslun bandalagsins og verslun milli
aðildarríkja þess (2) var mælt fyrir um aðferðafræðilegan grunn
slíkra hagskýrslna.

Frá samþykki reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2954/85 frá 22.
október 1985 um tilteknar ráðstafanir til að staðla og einfalda
hagskýrslur um verslun milli aðildarríkjanna (3) og reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 3330/91 frá 7. nóvember 1991 um hagtölur
yfir vöruskipti milli aðildarríkja (4) hefur myndast óvissa um
tiltekin ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 1736/75.

Hagskýrslur um vöruviðskipti bandalagsins og aðildarríkjanna
við lönd utan bandalagsins skulu áfram gerðar á grundvelli
tollafyrirkomulags. Ákvæði, sem enn eru í gildi, skulu einfaldlega
aðlöguð til samræmis við breytingar sem gerðar hafa verið á
tollalöggjöf með það fyrir augum að innri markaðurinn starfi
sem skyldi.

Samræmdar reglur hafa enn ekki verið settar um hluta þessara
hagskýrslna sem fjalla um gegnumflutninga, tollvörugeymslur,
frísvæði og fríhafnargeymslur.

Æskilegt er að tæknileg ákvæði, sem tengjast hagskýrslugerð
um utanríkisverslun, verði hluti af framkvæmdarákvæðum
þessarar reglugerðar.

Í því skyni að auka gagnsæi virðist ráðlegt að gera breytingar á
viðeigandi löggjöf með því að steypa saman gildandi textum og
skera úr um merkingu tiltekinna hugtaka.

Mikilvægt er að tryggja að þessari reglugerð sé beitt með sama
hætti alls staðar og til að svo megi verða sé kveðið á um
málsmeðferð bandalagsins sem gerir það kleift að taka upp
málsmeðferð til framkvæmdar henni áður en langt um líður. Skipa
ætti nefnd til að tryggja nána og skilvirka samvinnu milli
aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar á þessu sviði.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Bandalagið og aðildarríki þess skulu safna hagskýrslum um
vöruviðskipti bandalagsins og aðildarríkjanna við lönd utan
bandalagsins í samræmi við reglur sem mælt er fyrir um í þessari
reglugerð.

I . KAFLI

2. gr.

Almenn ákvæði

Með fyrirvara um einstök ákvæði er merking eftirfarandi hugtaka
í þessari reglugerð sem hér segir:

a) ,,vöruviðskipti við lönd utan bandalagins“: flutningur vara
milli lands utan bandalagsins og aðildarríkis eða öfugt;

b) ,,vörur“: allir lausir fjármunir, þar með talinn rafstraumur;

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 118, 25. 5. 1995, bls. 10, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/98 frá 6. mars
1998 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslur) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 5, 7. 1. 1994, bls. 8.

(2) Stjtíð. EB nr. L 183, 14. 7. 1975, bls. 3. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EBE) nr. 1629/88 (Stjtíð. EB nr. L 147, 14. 6. 1988,
bls. 1).

(3) Stjtíð. EB nr. L 285, 25. 10. 1985, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 316, 16. 11. 1991, bls. 1.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1172/95

frá 22. maí 1995

um hagskýrslur um vöruviðskipti bandalagsins og aðildarríkjanna við
lönd utan bandalagsins(*)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/144 8.10.1998

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
c) ,,bandalagsvörur“: vörur sem um getur í 7. mgr. 4. gr.

reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2913/92 frá 12. október 1992
um setningu tollareglna bandalagsins (1);

d) ,,vörur frá löndum utan bandalagsins“: vörur sem um getur
í 8. mgr. 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2913/92;

e) ,,lönd utan bandalagsins“: lönd eða yfirráðasvæði sem eru
ekki hluti af hagskýrslusvæði bandalagsins í skilningi
3. gr.

3. gr.

1. Hagskýrslusvæði bandalagsins og aðildarríkja þess
samsvarar tollsvæði bandalagsins eins og það er skilgreint í
3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2913/92.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. telst Helgoland hluti af hagskýrslusvæði
bandalagsins en hvorki frönsku umdæmin erlendis né Kanaríeyjar
eru hluti af því.

4. gr.

1. Gera skal hagskýrslur um vöruviðskipti bandalagsins og
aðildarríkja þess við lönd utan bandalagsins um allar vörur sem
eiga að sæta lögmætri tollmeðferð eða eru notaðar samkvæmt
skilningi 15. mgr. 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2913/92 eftir
flutning inn á hagskýrslusvæði bandalagsins eða út af því.

Umræddar hagskýrslur skulu einnig taka til vara sem ekki geta
fengið lögmæta tollmeðferð eða notkun er viðurkennd á og
stunduð eru viðskipti með á milli hluta hagskýrslusvæðis
bandalagsins og frönsku umdæmanna erlendis eða Kanaríeyja.

Í samræmi við reglur, sem framkvæmdastjórnin setur í samræmi
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr., skulu
umræddar hagskýrslur einnig taka til tiltekinna vara sem eru ekki
fluttar eða geta ekki fengið lögmæta tollmeðferð eða notkun er
viðurkennd á.

Þó skulu vörurnar, sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr.
3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3330/91, ekki teknar með í þessum
hagskýrslum.

2. Fyrsta málsgrein gildir bæði um vörur frá löndum utan
bandalagsins og bandalagsvörur, hvort sem um verslunarviðskipti
er að ræða eða ekki.

5. gr.

1. Hagskýrslur, sem tengjast vöruviðskiptum bandalagsins og
aðildarríkja þess við lönd utan bandalagsins, skulu fela í sér
eftirtaldar sértækar hagskýrslur:

- hagskýrslur sem tengjast utanríkisverslun,

- hagskýrslur sem tengjast gegnumflutningum,

- hagskýrslur sem tengjast tollvörugeymslum,

- hagskýrslur sem tengjast tollfrjálsum svæðum og
tollfrjálsum vörugeymslum.

2. Vörurnar, sem um getur í 4. gr., geta fallið undir fleiri en
einn flokk sértækra hagskýrslna.

Í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 21. gr.,
skal framkvæmdastjórnin samþykkja ákvæði sem gera kleift að
ákvarða að hve miklu leyti einstaka hagskýrslur skarast.

II. KAFLI

Hagskýrslur um utanríkisverslun

6. gr.

1. Meðal þeirra vara sem um getur í 4. gr. skal gera hagskýrslur
um utanríkisverslun vegna:

a) þeirra vara sem hafa verið fluttar inn á hagskýrslusvæði
bandalagsins og

- hafa verið fluttar þangað samkvæmt
tollafyrirkomulagi um að leysa út vörur til frjálsrar
dreifingar, virkrar vinnslu eða vinnslu undir
tolleftirliti,

- ef getið er um þær í annarri undirgrein 1. mgr. 4. gr;

b) þeirra vara sem eiga að fara út fyrir hagskýrslusvæði
bandalagsins og

- hafa verið fluttar þangað samkvæmt fyrirkomulagi um
tollútflutning eða óvirka vinnslu,

- tollákvörðun gerir ráð fyrir að verði fluttar út á ný
eftir virka vinnslu eða, ef við á, unnar undir tolleftirliti,

- ef getið er um þær í annarri undirgrein 1. mgr. 4. gr;

c) þeirra vara sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 4. gr.

2. Í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í
21. gr., getur framkvæmdastjórnin samþykkt viðbótarákvæði til
að halda gildissviði ákvæðanna sem um getur í 1. mgr., að teknu
tilliti til breytinga á tollalöggjöf bandalagsins og ákvæða sem
eru háð alþjóðasamningum sem bandalagið og aðildarríki þess
eru aðilar að og varða hagskýrslur eða hafa áhrif á hagskýrslumál.

(1) Stjtíð. EB nr. L 151, 15. 6. 1990, bls. 1.
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7. gr.

Með fyrirvara um 23. gr. skal nota samræmda tollskjalið sem
hagskýrslugagnamiðil sem, í samræmi við 205. gr. reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93 frá 2. júlí 1993 um
setningu ákvæða til framkvæmdar reglugerðar ráðsins (EBE) nr.
2913/92 um setningu tollareglna bandalagsins (1), nota á í
tengslum við yfirlýsingu um eina þeirra lögmætu tollmeðferða
eða eitt þeirra lögmætu notkunardæma sem um getur í 6. gr.

8. gr.

1. Með fyrirvara um 23. gr. ber að auðkenna vörur í
hagskýrslugagnamiðlinum eftir tegundum, í samræmi við
tollalöggjöf.

2. Fyrir hverja vörutegund skal, ef um innflutning er að ræða,
geta um Taric-kenninúmer sem kveðið er á um í 3. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og
hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (2) og, þegar
um er að ræða útflutning, númer samkvæmt sameinuðu
tollnafnaskránni.

3. Vörurnar skulu auðkenndar í samræmi við 1. og 2. mgr.,
jafnvel þótt önnur lög bandalagsins kveði á um að þær beri
samtímis að auðkenna samkvæmt öðrum flokkunarkerfum.

9. gr.

1. Með fyrirvara um tollalöggjöf eða 23. gr. skulu lönd þannig
auðkennd í hagskýrslugagnamiðlinum að unnt sé að setja þau í
þann flokk þar sem þeim er ætlað að vera samkvæmt
landaflokkunarkerfi sem framkvæmdastjórnin er að taka upp, í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr., að
því er varðar hagskýrslur um utanríkisverslun og verslun milli
aðildarríkjanna.

2. Tilgreina ber kenninúmerið, sem kveðið er á um í
landaflokkunarkerfinu og um getur í 1. mgr., fyrir hvert land.

3. Eingöngu á gagnaöflunarstiginu mega aðildarríkin láta hjá
líða að beita 1. og 2. mgr.

10. gr.

1. Með fyrirvara um ákvæðin, sem varða samræmda
tollskjalið, skal veita eftirtaldar upplýsingar í hagskýrslugagna-
miðlinum um hverja vörutegund sem flokkuð er samkvæmt
1. mgr. 8. gr.:

a) annað hvort lögmætu tollmeðferðina eða notkunina eða
hagskýrslumálsmeðferðina;

b) vegna innfluttu varanna, sem um getur í a-lið 1. mgr. 6. gr.,
skal gefa upp upprunalandið eða, ef framkvæmdastjórnin
sker úr um mál samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er

fyrir um í 21. gr., sendingarlandið;

c) vegna útfluttu varanna, sem um getur í b-lið 1. mgr. 6. gr.,
skal gefa upp ákvörðunarlandið;

d) vörumagnið er gefið upp sem nettómassi og
viðbótareiningar;

e) hagskýrsluvirði varanna;

f) flutningsmáti við landamæri;

g) frá 1. janúar 1996, flutningsmáti innan bandalagsins;

h) forgangur samkvæmt flokkun sem mælt er fyrir um í
tollalöggjöf;

i) skráningarland flutningatækis sem fer yfir landamæri;

j) umbúðirnar.

2. Með fyrirvara um tollalöggjöf getur framkvæmdastjórnin,
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr.,
bætt eftirtöldum upplýsingum í skrána í 1. mgr. enda sé ákveðið
í hverju máli fyrir sig frá hvaða degi þær skulu færðar inn í
hagskýrslugagnamiðilinn:

a) reikningsfjárhæð;

b) eðli viðskipta;

c) afhendingarskilmálar.

3. Í því skyni að uppfylla innanlandskröfur geta aðildarríkin
gert kröfu um að eftirtalið sé skráð í hagskýrslugagnamiðilinn:

- ef um er að ræða vörurnar sem um getur í a-lið 1. mgr. 6.
gr., aðildarríki sem er ákvörðunarstaður og, ef um er að
ræða vörurnar sem um getur í b-lið 1. mgr. 6. gr.,
aðildarríkið sem er eiginlegt útflutningsríki,

- upplýsingar aðrar en þær sem um getur í 1. mgr., svo fremi
afhending slíkra upplýsinga sé í samræmi við ákvæðin um
samræmda tollskjalið.

4. Með fyrirvara um tollalöggjöf skal framkvæmdastjórnin
ákvarða eftirfarandi í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er
fyrir um í 21. gr.:

- skilgreiningu upplýsinganna sem um getur í 1. og 2. mgr.
og fyrsta undirlið 3. mgr.,

- reglur um hvernig færa ber þær inn í hagskýrslugagna-
miðilinn.

(1) Stjtíð. EB nr. L 253, 11. 10. 1993, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 256, 7. 9. 1987, bls. 1.
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11. gr.

Bandalagið og aðildarríki þess skulu taka saman hagskýrslur um
utanríkisverslun frá deginum, sem um getur í 1. mgr. 10. gr.,
samkvæmt ákvæðunum sem framkvæmdastjórnin samþykkir í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr.

12. gr.

1. Viðmiðunarmörk eru skilgreind sem þær lágmarkstölur,
tilgreindar í virði eða nettómassa, sem eru teknar í hagskýrslur.

2. Framkvæmdastjórnin skal ákvarða viðmiðunarmörk í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr.

13. gr.

1. Aðildarríkin skulu mánaðarlega leggja fram hagskýrslur
fyrir hvern mánuð um viðskipti sín við lönd utan bandalagsins,
teknar saman með þeim hætti sem kveðið er á um í 11. gr., þar
með taldar upplýsingar sem lýstar eru trúnaðargögn samkvæmt
innlendri löggjöf eða venjum um trúnaðarkvaðir í hagskýrslum,
í samræmi við ákvæði reglugerðar ráðsins (KBE, EBE) nr.
1588/90 frá 11. júní 1990 um afhendingu gagna sem eru háð
trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu Evrópubandalagsins
[sic] (1). Umrædd reglugerð skal vera leiðbeinandi um
trúnaðarmeðferð upplýsinga.

2. Ef nauðsyn krefur skal framkvæmdastjórnin ákveða
tæknilega málsmeðferð um slíka afhendingu í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr.

14. gr.

Framkvæmdastjórnin skal taka saman niðurstöður hagskýrslna
um utanríkisverslun bandalagsins og aðildarríkja þess á grundvelli
niðurstaðnanna sem aðildarríkin senda henni og skal hún gera
þær aðgengilegar notendum, sundurliðaðar eftir undirnúmerum
sameinuðu tollnafnaskrárinnar.

15. gr.

Með fyrirvara um tollalöggjöf skal framkvæmdastjórnin
samþykkja ákvæði um einföldum hagskýrslna í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr.

III. KAFLI

Hagskýrslur um gegnumflutninga, tollvörugeymslur,
tollfrjáls svæði og tollfrjálsar vörugeymslur

16. gr.

1. Samantekt aðildarríkjanna á hagskýrslunum sem um getur
í 17. til 19. gr. skal vera valfrjáls.

2. Ef ekki er um samræmingu að ræða á vettvangi bandalagsins
skulu ákvæði aðildarríkjanna í þessum efnum gilda áfram.

17. gr.

Upplýsingar um þær vörur, sem um getur í 4. gr. og fluttar eru til
hagskýrslusvæðis aðildarríkis, sem eru geymdar þar um skeið
eða kunna að verða fyrir töfum, áður en þær eru fluttar þaðan,
samkvæmt tilhögun um gegnumflutninga, skulu færðar í
hagskýrslur um gegnumflutninga.

18. gr.

Upplýsingar um vörur, sem um getur í 4. gr. og eru flokkaðar
samkvæmt tilhögun um tollvörugeymslur eða hvernig umrædd
tilhögun hefur verið framkvæmd að því er varðar þær vörur í
samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2913/92, skulu færðar í
hagskýrslur um tollvörugeymslur.

19. gr.

Upplýsingar um vörur, sem um getur í 4. gr. og fluttar eru til eða
frá tollfrjálsum svæðum eða tollfrjálsum vörugeymslum í
samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2913/92, skulu færðar í
hagskýrslur um tollfrjáls svæði eða tollfrjálsar vörugeymslur.

IV. KAFLI

Hagskýrslunefnd sem tengist vöruviðskiptum við lönd utan
bandalagsins

20. gr.

1. Hagskýrslunefnd, sem tengist vöruviðskiptum við lönd utan
bandalagsins (hér eftir kölluð ,,nefndin“), er hér með sett á stofn
og í henni sitja fulltrúar aðildarríkjanna undir formennsku fulltrúa
framkvæmdastjórnarinnar.

2. Nefndin setur sér starfsreglur.

3. Nefndinni er heimilt að rannsaka öll mál sem tengjast
framkvæmd þessarar reglugerðar og formaður hennar tekur fyrir,
annað hvort að eigin frumkvæði hans eða að beiðni fulltrúa
aðildarríkis.

21. gr.

1. Ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til framkvæmdar þessari
reglugerð, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina
drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti
sínu á drögunum innan tímamarka, sem formaðurinn setur, eftir
því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim
meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans
þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu ber að samþykkja
samkvæmt tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa
aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri
grein. Formaðurinn greiðir ekki atkvæði.

(1) Stjtíð. EB nr. L 151, 15. 6. 1990, bls. 1.
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3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanirnar sem
öðlast gildi þegar í stað. Séu ráðstafanirnar hins vegar ekki í
samræmi við álit nefndarinnar ber framkvæmdastjórninni að
greina ráðinu tafarlaust frá þeim.

Ef svo ber undir skal framkvæmdastjórnin fresta því að
ráðstafanirnar, sem hún hefur ákveðið, komi til framkvæmda um
einn mánuð hið lengsta frá því að ráðinu var greint frá þeim.

Ráðinu er heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum meirihluta
innan þeirra tímamarka sem um getur í annarri málsgrein.

V. KAFLI

Lokaákvæði

22. gr.

1. Niðurstöðum hagskýrslna, sem eru gerðar samkvæmt
þessari reglugerð, skal dreift. Óski útflytjendur eða innflytjendur
þess við lögbær innlend yfirvöld skulu þau þó ekki dreifa
hagskýrslum, sem eru þannig úr garði gerðar að hægt er að bera
kennsl á þá með óbeinum hætti, heldur að öðrum kosti raða
hagskýrslunum upp á nýtt þannig að við dreifingu brjóti þær
ekki í bága við trúnaðarkvaðir í hagskýrslum.

2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ákvæðin sem
nauðsynleg eru til að tryggja samræmda beitingu 1. mgr. í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 21. gr.

23. gr.

1. Í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í
21. gr., og með fyrirvara um tollalöggjöf, getur framkvæmda-
stjórnin tekið upp einfaldaða málsmeðferð við gagnasöfnun,
einkum til að skapa aðstæður til að auka sjálfvirka gagnavinnslu
og rafræna gagnaflutninga.

2. Ákvæði aðildarríkjanna á þessu sviði skulu gilda áfram þar til
málsmeðferðin sem um getur í 1. mgr. verður tekin upp eða í því
skyni að taka tillit til sérstaks stjórnsýslufyrirkomulags þeirra.

24. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún gildir frá þeim degi sem framkvæmdarákvæðin sem um getur
í 21. gr. öðlast gildi. Sama dag fellur úr gildi reglugerð (EBE)
nr. 1736/75 og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 200/83 frá 24. janúar
1983 um að aðlaga hagskýrslur um utanríkisverslun bandalagsins
að tilskipunum um samræmdar skráningarreglur fyrir
vöruútflutning og innflutning vara til frjálsrar vörudreifingar (1).
Litið skal á tilvísanir í fyrrnefndar reglugerðir í núgildandi löggjöf
bandalagsins sem tilvísanir í þessa reglugerð.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. maí 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

A. MADELIN

forseti.

(1) Stjtíð. EB nr. L 26, 28. 1. 1983, bls. 1.


