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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 

št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave 

podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku 

Unije 

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2018)0085), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 33 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0097/2018), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0342/2018), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbeUvodna izjava 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) S prehodom na popolno uporabo 

elektronskih sistemov za interakcijo med 

gospodarskimi subjekti in carinskimi 

organi ter samo med carinskimi organi bi 

omogočili popolno učinkovanje 

poenostavitev, ki jih prinaša carinski 

zakonik, tako da bi bila izboljšana 
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izmenjava informacij med vsemi stranmi, 

učinkoviteje bi registrirali blago pri 

vstopu, tranzitu in izstopu, centralizirali bi 

carinjenje in harmonizirali carinske 

kontrole na vsem carinskem območju 

Unije ter s tem zmanjšali upravne stroške, 

odvečno birokracijo, goljufije z napakami 

v carinskih deklaracijah in škodljivo 

iskanje najugodnejšega carinskega 

območja. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Pri vzpostavitvi vseh potrebnih 

elektronskih sistemov do leta 2020 je pred 

Komisijo in državami članicami veliko 

izzivov. Prvič, za usklajevanje podatkovnih 

elementov na podlagi mednarodno 

sprejetih modelov podatkov, kakor je 

zahtevano v zakoniku, so v nekaterih 

primerih potrebni popolno reprogramiranje 

obstoječih elektronskih sistemov ter 

naložbe tako s finančnega kot tudi 

časovnega vidika, ki so večje, kakor se je 

predvidevalo ob sprejetju zakonika. 

Drugič, ker so elektronski sistemi tesno 

medsebojno povezani, je pomembno, da se 

uvedejo v pravilnem vrstnem redu. 

Zamuda pri razvoju enega sistema bo zato 

neizogibno povzročila zamudo pri razvoju 

drugih. Tretjič, zakonik (vključno s 

končnim datumom za prehodne ukrepe, tj. 

31. decembrom 2020) je bil sprejet 

leta 2013, pravila o njegovi dopolnitvi in 

izvajanju, tj. Delegirana uredba Komisije 

(EU) 2015/244610, Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 2015/244711 in Delegirana 

uredba Komisije (EU) 2016/34112, pa šele 

v letih 2015 in 2016. Razprave o teh 

pravilih so potekale veliko dlje, kot se je 

pričakovalo, zaradi česar je prišlo do 

zamude pri določanju funkcionalnih in 

tehničnih specifikacij, ki so potrebne za 

(6) Vzpostavitev elektronskih sistemov 

od Komisije in držav članic zahteva 

harmoniziranje podatkovnih elementov na 

podlagi mednarodno sprejetih modelov 

podatkov, kakor je zahtevano v zakoniku, v 

nekaterih primerih pa bo potrebno popolno 

reprogramiranje obstoječih elektronskih 

sistemov, kar bo naložba tako s finančnega 

kot tudi časovnega vidika. Države članice 

pripisujejo prilagajanju različen pomen, 

zaradi česar prihaja pri uvajanju sistemov 

v državah članicah do časovnih razlik. 

Ker pa so elektronski sistemi tesno 

medsebojno povezani, je pomembno, da se 

uvedejo v pravilnem vrstnem redu. 

Zamuda pri razvoju enega sistema bo zato 

neizogibno povzročila zamudo pri razvoju 

drugih. Zakonik (vključno s končnim 

datumom za prehodne ukrepe, tj. 

31. decembrom 2020) je bil sprejet 

leta 2013, pravila o njegovi dopolnitvi in 

izvajanju, tj. Delegirana uredba Komisije 

(EU) 2015/244610, Izvedbena uredba 

Komisije (EU) 2015/244711 in Delegirana 

uredba Komisije (EU) 2016/34112, pa šele 

v letih 2015 in 2016, zaradi česar je prišlo 

do zamude pri določanju funkcionalnih in 

tehničnih specifikacij, ki so potrebne za 

razvoj elektronskih sistemov. 
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razvoj elektronskih sistemov. 

_________________ _________________ 

10 Delegirana uredba Komisije (EU) 

2015/2446 z dne 28. julija 2015 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi 

določbami carinskega zakonika Unije (UL 

L 343, 29.12.2015, str. 1).  

10 Delegirana uredba Komisije (EU) 

2015/2446 z dne 28. julija 2015 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi 

določbami carinskega zakonika Unije (UL 

L 343, 29.12.2015, str. 1). 

11 Izvedbena uredba Komisije (EU) 

2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o 

določitvi podrobnih pravil za izvajanje 

nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 

29.12.2015, str. 558). 

11 Izvedbena uredba Komisije (EU) 

2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o 

določitvi podrobnih pravil za izvajanje 

nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 

29.12.2015, str. 558). 

12 Delegirana uredba Komisije (EU) 

2016/341 z dne 17. decembra 2015 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 

prehodnimi določbami za nekatere določbe 

carinskega zakonika Unije, kadar zadevni 

elektronski sistemi še ne delujejo, in o 

spremembi Delegirane uredbe (EU) 

2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1). 

12 Delegirana uredba Komisije (EU) 

2016/341 z dne 17. decembra 2015 o 

dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 

prehodnimi določbami za nekatere določbe 

carinskega zakonika Unije, kadar zadevni 

elektronski sistemi še ne delujejo, in o 

spremembi Delegirane uredbe (EU) 

2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1). 

 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Pokazalo se je, da bo do leta 2020 

vzpostavljena večina sistemov, drugi pa le 

delno. 

(7) Čeprav člen 278 zakonika določa 

en sam datum za uvedbo vseh 

elektronskih sistemov, ki jih našteva, 

namreč 31. december 2020, in kljub vsem 

dosedanjim proračunskim in operativnim 

prizadevanjem Unije in nekaterih držav 

članic za dokončanje tega dela v 

postavljenem roku, se je pokazalo, da bo 

do takrat nekaj sistemov le delno 

vzpostavljenih, kar pomeni, da se bodo 

neelektronski sistemi uporabljati še tudi 
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po roku, in ker ni zakonodajnih predlogov 

za podaljšanje roka, podjetja in carinski 

organi ne bodo mogli izpolnjevati svojih 

nalog in zakonskih obveznosti glede 

carinskih operacij. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Da bi lahko Evropski parlament in 

Svet spremljala uvajanje vseh 

elektronskih sistemov, potrebnih za 

uporabo določb zakonika, ki so 

opredeljenih v členu 278 zakonika, bi jima 

morala Komisija redno poročati o 

doseženem napredku in vmesnih ciljih v 

časovnem načrtu, o čemer bi ji morale 

ustrezne uprave držav članic redno 

posredovati potrebne informacije. Ko 

bodo vsi elektronski sistemi operativni, bi 

morala Komisija oceniti, ali ustrezajo 

svojemu namenu, in sicer mora v enem 

letu od datuma, ko postanejo vsi sistemi 

operativni, izvesti preverjanje ustreznosti. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

 Uredba (EU) 952/2013 

Člen 278 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V prehodnem obdobju, vendar 

najdlje do 31. decembra 2025, se lahko 

poleg tehnik elektronske obdelave 

podatkov iz člena 6(1) uporabljajo tudi 

drugi načini obdelave podatkov, če 

elektronski sistemi, ki so potrebni za 

uporabo naslednjih določb Zakonika, še 

2. Najpozneje do 31. decembra 2023 

se lahko poleg tehnik elektronske obdelave 

podatkov iz člena 6(1) prehodno 

uporabljajo tudi drugi načini shranjevanja 

in izmenjave informacij, če elektronski 

sistemi, ki so potrebni za uporabo določb 

zakonika, še niso operativni: 
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niso operativni: 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 952/2013 

Člen 278 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Najpozneje eno leto po začetku 

veljavnosti Uredbe (EU) 2018[XXX]+ in 

nato vsako leto, dokler elektronski sistemi 

iz odstavkov 1 in 2 tega člena ne postanejo 

polno operativni, Komisija pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o napredku pri vzpostavljanju teh 

sistemov. V ta namen ji države članice 

pravočasno posredujejo ustrezne ažurne 

informacije. 

 _______________ 

 + UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko 

te uredbe o spremembi, v podčrtno 

opombo pa njen naslov, datum in sklic. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

I. Uvod 

 

Carinska unija je temeljni gradnik Evropske unije, enega največjih trgovinskih sistemov na 

svetu, zato je izredno pomembna za pravilno delovanje enotnega trga v korist podjetij EU in 

njenih državljanov. S tem, ko so bili vzpostavljeni elektronski sistemi za vse izmenjave 

informacij med carinskimi organi ali med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi ter za 

hranjenje teh informacij, so se upravni stroški že občutno zmanjšali. Podjetja in državljani so 

z upravno poenostavitvijo pridobili, omogočena pa je tudi bolj usklajena izmenjava teh 

informacij. 

 

II. Stališče poročevalca  

 

Poročevalec obžaluje, da delo za vzpostavitev elektronskih sistemov ne bo dokončano do 

roka, določenega v členu 278 carinskega zakonika Unije, torej do leta 2020. Ker pa je 

pomembno, da ti sistemi dobro delujejo, je na prvo mesto postavil nalogo, da bi potrebno delo 

izvedli čim učinkoviteje in kolikor skrbno je mogoče.  

 

Podpira torej predlog Komisije, da bi prilagodili člen 278 zakonika, tako da bi se smele za 

carinske postopke, za katere so sicer predvideni elektronski sistemi, ki pa do leta 2020 ne 

bodo vzpostavljeni, tudi po letu 2020 (a ne dlje kot do leta 2025) uporabljati prehodne 

ureditve za izmenjavo in shranjevanje carinskih informacij (tj. obstoječi sistemi v elektronski 

in papirni obliki). Poročevalec meni, da je podaljšanje roka nujno, da bi carinskim organom, 

podjetjem in državljanom zagotovili pravno varnost, saj bi imeli težave, če vsi elektronski 

sistemi še ne bi bili uvedeni, zakonodaja pa bi prepovedovala nadaljnjo uporabo prehodnih 

ureditev. 

Poleg tega je prepričan, da bi bilo treba za vsako ceno preprečiti podaljšanje roka po letu 

2025. Zato predlaga, da bi Evropski parlament sodeloval pri spremljanju vzpostavljanja 

elektronskih sistemov, ki do leta 2020 še ne bodo uvedeni, in sicer tako, da bi mu morala 

Komisija eno leto po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsako leto poročati o doseženem 

napredku in izzivih pri dokončevanju tega projekta. 
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, 
OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK 

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. 

Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od 

naslednjih subjektov ali oseb: 

Subjekt in/ali oseba 

Stalno predstavništvo Avstrije v Evropski uniji 

Stalno predstavništvo Francije v Evropski uniji 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov 

poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem 

zakoniku Unije 

Referenčni dokumenti COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD) 

Datum predložitve EP 2.3.2018    

Pristojni odbor 

 Datum razglasitve na zasedanju 

IMCO 

12.3.2018 
   

Odbori, zaprošeni za mnenje 

 Datum razglasitve na zasedanju 

INTA 

12.3.2018 

JURI 

12.3.2018 
  

Odbori, ki niso podali mnenja 

 Datum sklepa 

INTA 

21.3.2018 

JURI 

27.3.2018 
  

Poročevalec 

 Datum imenovanja 

Jasenko 

Selimovic 

21.3.2018 

   

Obravnava v odboru 19.6.2018 11.7.2018 24.9.2018  

Datum sprejetja 11.10.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

31 

3 

2 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, 

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne 

Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa 

Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten 

Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, 

Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco 

Zullo 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia 

Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš 

Zdechovský 

Datum predložitve 19.10.2018 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V PRISTOJNEM ODBORU 
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