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Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov 
poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem 
zakoniku Unije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 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 začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 14. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) 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. odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena 
v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3. se seznanja z izjavo Komisije, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena v seriji L 
Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;



4. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0040

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov 
obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem 
zakoniku Unije

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/632.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta

Evropski parlament in Svet pozdravljata posebno poročilo Evropskega računskega sodišča 

št. 26/2018 z naslovom „Vrsta zamud pri carinskih sistemih IT – kakšni so bili problemi?“ in 

druga nedavna ustrezna poročila na področju carine, na podlagi katerih imata sozakonodajalca 

boljši pregled nad vzroki za zamude pri uvajanju sistemov informacijske tehnologije, ki so 

potrebni za izboljšanje carinskih postopkov v EU.

Evropski parlament in Svet menita, da bi lahko Evropsko računsko sodišče z vsako prihodnjo 

revizijo, v kateri bi ocenil poročila, ki jih na podlagi člena 278a carinskega zakonika Unije 

pripravlja Komisija, pozitivno prispevalo k preprečevanju nadaljnjih zamud.

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo in države članice, naj te revizije v celoti 

upoštevajo.



Izjava Komisije

Komisija pozdravlja dogovor Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu za podaljšanje roka 

za prehodno uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov iz 

carinskega zakonika Unije. 

Komisija je seznanjena s skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, ki ugotavlja, da bi 

lahko vse prihodnje delo Evropskega računskega sodišča pri ocenjevanju poročil, ki jih 

pripravi Komisija na podlagi člena 278a carinskega zakonika Unije, pozitivno prispevalo k 

preprečevanju nadaljnjih zamud.

Če se Računsko sodišče odloči oceniti poročila Komisije, bo Komisija v skladu s 

členom 287(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije v celoti sodelovala z Evropskim 

računskim sodiščem in zadevne ugotovitve v celoti upoštevala.


