
Informácia  

 

o vzájomnom uznávaní certifikátov SHS / C-TPAT medzi EÚ a USA 

 

Párovací postup za účelom zladenia medzi EORI číslom a MID číslami 

 
 

Dňa 4. mája 2012 Európska únia (EÚ) a Spojené štáty Americké (USA) prostredníctvom 

rozhodnutia Spoločného výboru pre colnú spoluprácu EÚ-USA (JCCC) odsúhlasili vzájomné 

uznávanie programu Colné a obchodné partnerstvo proti terorizmu (C-TPAT) – v USA 

a programu Schválený hospodársky subjekt (AEO) - v EÚ. Podľa JCCC rozhodnutia EÚ 

a USA budú v rámci svojho hodnotenia rizík za účelom výkonu colných kontrol vzájomne 

brať do úvahy status certifikovaných spoločností (preverených, dôveryhodných 

obchodníkov). Zvýhodnené zaobchádzanie bude mať za následok zníženie nákladov, 

zjednodušenie postupov a väčšiu predvídateľnosť pri transatlantických obchodných 

aktivitách. 

 

Cieľom tohto oznámenia je vysvetliť európskym SHS kroky, ktoré treba dodržať pri príprave 

na praktickú realizáciu vzájomného uznávania medzi EÚ a USA.  

 

Medzi EÚ a USA bol dohodnutý automatický mechanizmus na výmenu relevantných údajov 

o držiteľoch SHS certifikátov so zložkou bezpečnosti a ochrany (AEOS alebo AEOF). 

Vzhľadom k tomu, že systém analýzy rizika amerických colných orgánov podmieňuje 

udeľovanie výhod len na základe identifikačného čísla výrobcu (MID), je potrebný „párovací 

postup za účelom zladenia“ na spárovanie európskych EORI čísiel (číslo registrácie 

a identifikácie hospodárskych subjektov) s MID číslami. 

 

Za týmto účelom americká colná správa (CBP) vytvorila webovú aplikáciu, kde európske 

SHS musia zaregistrovať svoje EORI číslo a spojiť ho s ich MID číslom(-ami). Aplikácia sa 

aktivuje len čo sa vymenia relevantné údaje o SHS a testovanie bude dokončené. Výmena 

relevantných údajov SHS bude prebiehať od júla 2012. Komisia oznámi SHS prostredníctvom 

tejto webovej stránky hneď ako bude webová aplikácia aktivovaná. Akonáhle bude 

aktivovaná, bude webová aplikácia prístupná pomocou nasledujúceho odkazu: 

https://mrctpat.cbp.dhs.gov. 

 

Všetci držitelia certifikátu SHS so zložkou bezpečnosti a ochrany (AEOS alebo AEOF), 

ktorí dali súhlas na výmenu informácií s tretími krajinami za účelom vzájomného 

uznávania, a ktorí chcú čerpať výhody na základe JCCC rozhodnutia o vzájomnom 

uznávaní C-TPAT a AEO certifikátov, sa budú musieť zaregistrovať cez webovú 

aplikáciu a poskytnúť požadované údaje. 

 

Je potrebné dodržať podrobný postup popísaný v priloženej PowerPoint prezentácií 

poskytnutej CBP. Vezmite prosím na vedomie tieto ďalšie body: 

 

- výrobcovia a/alebo dodávatelia potrebujú MID číslo pri exporte tovaru do 

USA. Preto ak európske SHS už vyvážali do USA, mali by už mať MID číslo 

pridelené. V prípade, že európsky SHS nemá znalosti o svojom MID 

čísle(-ach), odporúča sa mu kontaktovať svojho obchodného partnera v USA za účelom zistiť, 

aké MID číslo(-á) bolo/boli pridelené v USA tejto spoločnosti; 

 

https://mrctpat.cbp.dhs.gov/


- v prípade, že má európsky SHS viac ako jedno MID číslo, je nutné 

spárovať EORI číslo subjektu s každým z týchto MID čísel,  a to za účelom čerpania výhod 

zo zvýhodneného zaobchádzania bez ohľadu na konkrétne použité MID číslo; 

 

-  keď je webovou aplikáciou od európskeho SHS požadované vyplnenie jeho „hlavnej 

adresy“, európsky SHS musí uviesť adresu uvedenú colným orgánom za účelom vzájomného 

uznávania (tzv. MRA adresu); v prípade, ak si SHS nie je vedomý, akú adresu poskytol na 

tento účel, odporúčame európskym SHS obrátiť sa na colnú správu krajiny, ktorá SHS 

osvedčenie vydala. 

 

Akonáhle bude preukázané zladenie medzi EORI číslom a MID číslom(-ami), SHS bude 

automaticky poskytnuté americkými colnými orgánmi zvýhodnené zaobchádzanie pod 

podmienkou, že americký obchodný partner držiteľa osvedčenia SHS uvedie toto MID číslo 

v colnom vyhlásení pri dovoze do USA.  

 

Za účelom získania ďalších informácií sa držitelia SHS osvedčenia môžu obrátiť na národnú 

colnú správu. 


