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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 
in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Trenutno obstaja neravnovesje pri 
opravljanju carinskih kontrol v državah 
članicah. To neravnovesje je posledica 
geografskih razlik med državami članicami 
in njihovih zmogljivosti ter virov. 
Sposobnost držav članic za odzivanje na 
izzive, ki jih ustvarjajo nenehno 
spreminjajoči se svetovni poslovni modeli 
in dobavne verige, ni odvisna le od 
človeškega dejavnika, ampak tudi od 
razpoložljivosti sodobne in zanesljive 
opreme za carinske kontrole. Zagotavljanje 
enakovredne opreme za carinske kontrole 
je zato pomemben element pri odpravljanju 
obstoječih neravnovesij. Povečalo bo 
enakovrednost carinskih kontrol v državah 
članicah in s tem preprečilo preusmerjanje 
tokov blaga proti najšibkejšim točkam.

(2) Trenutno obstaja neravnovesje pri 
opravljanju carinskih kontrol v državah 
članicah. To neravnovesje je posledica 
geografskih razlik med državami članicami 
in njihovih zmogljivosti ter virov. 
Sposobnost držav članic za odzivanje na 
izzive, ki jih ustvarjajo nenehno 
spreminjajoči se svetovni poslovni modeli 
in dobavne verige, ni odvisna le od 
človeškega dejavnika, ampak tudi od 
razpoložljivosti sodobne in zanesljive 
opreme za carinske kontrole, ki omogoča 
digitalizacijo kontrol in inšpekcijskih 
pregledov. Zagotavljanje enakovredne 
opreme za carinske kontrole je zato 
pomemben element pri odpravljanju 
obstoječih neravnovesij. Povečalo bo 
enakovrednost carinskih kontrol v državah 
članicah in s tem preprečilo preusmerjanje 
tokov blaga proti najšibkejšim točkam.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Carinski organi držav članic 
prevzemajo vse več nalog, ki pogosto 
segajo tudi na področje varnosti in se 
izvajajo na zunanji meji, zato je treba z 
ustrezno finančno podporo Unije državam 

(7) Carinski organi držav članic 
prevzemajo vse več nalog, ki pogosto 
segajo tudi na področje varnosti in se 
izvajajo na zunanji meji, zato je treba z 
ustrezno finančno podporo Unije državam 
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članicam zagotoviti enakovrednost pri 
izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol 
na zunanjih mejah. Enako pomembno je 
tudi spodbujati medagencijsko sodelovanje 
na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga 
in oseb med nacionalnimi organi v vsaki 
državi članici, odgovornimi za nadzor 
meja ali druge naloge, ki se izvajajo na 
meji.

članicam zagotoviti enakovrednost pri 
izvajanju nadzora meja in carinskih kontrol 
na zunanjih mejah. Enako pomembno je 
tudi spodbujati medagencijsko sodelovanje 
na mejah Unije v zvezi z nadzorom blaga 
med nacionalnimi organi v vsaki državi 
članici.

Obrazložitev

Ta instrument je namenjen carinskim kontrolam. Za vprašanja nadzora oseb pri mejnih 
kontrolah je bil predlagan splošnejši instrument za integrirano upravljanje meja. V 
instrumentu bodo določeni ustrezni zaščitni ukrepi za nakup in uporabo opreme za nadzor 
meja s pomočjo Sklada. Namen teh dveh instrumentov se ne sme prekrivati.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Uredba (EU) [2018/XXX] 
Evropskega parlamenta in Sveta23

vzpostavlja program Carina za sodelovanje 
na področju carine za podporo carinski 
uniji in carinskim organom. Za ohranitev 
povezanosti in horizontalnega usklajevanja 
ukrepov sodelovanja je primerno, da se vsi 
izvajajo v okviru enega samega pravnega 
akta in sklopa pravil. Zato se bo s tem 
instrumentom podpiral samo nakup, 
vzdrževanje in posodabljanje upravičene 
opreme za carinske kontrole, medtem ko se 
bodo s programom Carina za sodelovanje 
na področju carine podpirali vsi povezani 
ukrepi, kot so ukrepi sodelovanja za oceno 
potreb po opremi ali usposabljanju v zvezi 
z zadevno opremo.

(13) Uredba (EU) [2018/XXX] 
Evropskega parlamenta in Sveta23

vzpostavlja program Carina za sodelovanje 
na področju carine za podporo carinski 
uniji in carinskim organom. Za ohranitev 
povezanosti in horizontalnega usklajevanja 
ukrepov sodelovanja je primerno, da se vsi 
izvajajo v okviru enega samega pravnega 
akta in sklopa pravil. Zato se bo s tem 
instrumentom podpiral samo nakup, 
vzdrževanje in posodabljanje upravičene 
opreme za carinske kontrole, medtem ko se 
bodo s programom Carina za sodelovanje 
na področju carine podpirali vsi povezani 
ukrepi, kot so ukrepi sodelovanja za oceno 
potreb po opremi ali usposabljanju v zvezi 
z opremo ter za vzpostavljanje skupnih 
kontrolnih postopkov.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018)0442.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Večina opreme za carinske kontrole 
je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj 
slučajno, za nadzor skladnosti z drugo 
zakonodajo, kot so določbe o upravljanju 
meja, vizumih ali sodelovanju policije. 
Sklad za integrirano upravljanje meja je bil 
zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih 
se instrumentov z ločenima, vendar 
povezanima področjema uporabe za nakup 
opreme. Na eni strani bo instrument za 
upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z 
Uredbo [2018/XXX]25, izključeval opremo, 
ki se lahko uporablja tako za upravljanje 
meja kot za carinske kontrole. Na drugi 
strani pa instrument za finančno podporo 
za opremo za carinske kontrole, 
vzpostavljen s to uredbo, ne bo samo 
finančno podpiral opreme, katere glavni 
namen so carinske kontrole, ampak bo 
dopuščal njeno uporabo tudi za dodatne 
namene, kot sta nadzor meja in varnost. Ta 
razdelitev vlog bo spodbujala 
medagencijsko sodelovanje v okviru 
evropskega integriranega upravljanja meja, 
kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 
2016/162426, s čimer bo omogočeno 
sodelovanje med carinskimi in mejnimi 
organi ter dosežen največji možen učinek 
proračuna Unije z deljenjem in 
interoperabilnostjo opreme za kontrole.

(15) Večina opreme za carinske kontrole 
je lahko enako primerna, včasih tudi zgolj 
slučajno, za nadzor skladnosti z drugo 
zakonodajo, kot so določbe o upravljanju 
meja, vizumih ali sodelovanju policije. 
Sklad za integrirano upravljanje meja je bil 
zato zasnovan v obliki dveh dopolnjujočih 
se instrumentov s povezanimi splošnimi 
cilji, vendar različnimi in ločenimi 
posebnimi cilji za nakup opreme. Na eni 
strani bo instrument za upravljanje meja in 
vizume, vzpostavljen z Uredbo 
[2018/XXX]25, izključeval opremo, ki se 
lahko uporablja tako za upravljanje meja 
kot za carinske kontrole. Na drugi strani pa 
instrument za finančno podporo za opremo 
za carinske kontrole, vzpostavljen s to 
uredbo, ne bo samo finančno podpiral 
opreme, katere glavni namen so carinske 
kontrole, ampak bo dopuščal njeno 
uporabo tudi za dodatne namene, kot sta 
nadzor meja ter varnost in zaščita. Ta 
razdelitev vlog bo spodbujala 
medagencijsko sodelovanje v okviru 
evropskega integriranega upravljanja meja, 
kot je navedeno v členu 4(e) Uredbe (EU) 
2016/162426, s čimer bo omogočeno 
sodelovanje med carinskimi in mejnimi 
organi ter dosežen največji možen učinek 
proračuna Unije z deljenjem in 
interoperabilnostjo opreme za kontrole.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018)0473.

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 
2016 o evropski mejni in obalni straži ter 
spremembi Uredbe (EU) 2016/399 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe 
Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 

26 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 
2016 o evropski mejni in obalni straži ter 
spremembi Uredbe (EU) 2016/399 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe 
Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 
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2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1). 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru Sklada za integrirano 
upravljanje meja je splošni cilj instrumenta 
podpirati carinsko unijo in carinske organe 
pri varovanju finančnih in gospodarskih 
interesov Unije in njenih držav članic, 
zagotoviti zaščito in varstvo v Uniji ter 
zaščititi Unijo pred nepravično in 
nezakonito trgovino ob hkratnem 
omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

1. V okviru Sklada za integrirano 
upravljanje meja je splošni cilj instrumenta 
podpirati carinsko unijo in carinske organe 
pri varovanju finančnih in gospodarskih
interesov Unije in njenih držav članic, 
spodbujati medagencijsko sodelovanje na 
mejah Unije pri nadzoru blaga in oseb ter 
zaščititi Unijo pred nepravično in 
nezakonito trgovino ob hkratnem 
omogočanju zakonite poslovne dejavnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Instrument prispeva k izvajanju 
evropskega integriranega upravljanja 
meja, tako da podpira sodelovanje med 
agencijami ter deljenje in 
interoperabilnost nove opreme, 
pridobljene prek instrumenta.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek iz odstavka 1 lahko krije 
tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, 
spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja 
in druge dejavnosti za upravljanje 

2. Znesek iz odstavka 1 lahko krije 
tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, 
spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja 
in druge dejavnosti za upravljanje 
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instrumenta ter ocenjevanje doseganja 
njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije 
odhodke, povezane s študijami, srečanji 
strokovnjakov, ukrepi informiranja in 
komuniciranja, kolikor so povezane s cilji 
instrumenta, ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo
podatkov, vključno s korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji ter drugo 
tehnično in upravno pomočjo, potrebno v 
zvezi z upravljanjem instrumenta.

instrumenta ter ocenjevanje doseganja 
njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije 
odhodke, povezane s študijami, srečanji 
strokovnjakov, ukrepi informiranja in 
komuniciranja, kolikor so povezane s 
posebnimi cilji instrumenta, ki podpirajo 
splošni cilj, ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov, vključno s korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji ter drugo 
tehnično in upravno pomočjo, potrebno v 
zvezi z upravljanjem instrumenta.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar podprt ukrep vključuje 
nakup ali posodobitev opreme, Komisija 
vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki 
zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost 
vse opreme, kupljene s podporo programov 
in instrumentov Unije.

3. Kadar podprt ukrep vključuje 
nakup ali posodobitev opreme, Komisija 
vzpostavi mehanizem usklajevanja, ki 
zagotavlja učinkovitost in interoperabilnost 
vse opreme, kupljene s podporo programov 
in instrumentov Unije, tako da je 
omogočeno posvetovanje in sodelovanje 
ustreznih agencij Unije, zlasti Evropske 
agencije za mejno in obalno stražo.
Mehanizem usklajevanja vključuje 
sodelovanje in posvetovanje z Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo, da bi 
se kar najbolj povečala dodana vrednost 
Unije na področju upravljanja meja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Oprema za carinske kontrole, ki se 
financira v okviru tega instrumenta, se 
lahko poleg carinskih kontrol uporabi 
tudi za druge namene, vključno z 

črtano
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nadzorom oseb v podporo nacionalnim 
organom za upravljanje meja in 
preiskavami.

Obrazložitev

Namen tega instrumenta bi bil zelo razširjen, če bi bila oprema za carinske kontrole dejansko 
oprema za nadzor meja. V ta namen je bil predlagan splošnejši instrument za integrirano 
upravljanje meja. V instrumentu bodo določeni ustrezni zaščitni ukrepi za nakup in uporabo 
opreme za nadzor meja s pomočjo Sklada. Namen teh dveh instrumentov se ne sme prekrivati.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izredne okoliščine iz odstavka 2 
lahko vključujejo nakup nove carinske 
kontrolne opreme in njeno predložitev v 
nabor tehnične opreme Evropske agencije 
za mejno in obalno stražo. Dopustnost 
vključitve carinske kontrolne opreme v 
nabor tehnične opreme se ugotovi v 
skladu s členom 5(3).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
instrumentom ter njegovimi ukrepi in 
rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 
instrumentu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
instrumentom ter njegovimi ukrepi in 
rezultati, da se zagotovi preglednost. 
Finančna sredstva, dodeljena instrumentu, 
prispevajo tudi k institucionalnemu 
komuniciranju o političnih prednostnih 
nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji 
iz člena 3.
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