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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so prihodki od carinskih dajatev pomemben del tradicionalnih lastnih 
sredstev EU, ki za leto 2011 skupaj s prelevmani na sladkor predstavljajo 
16 777 100 000 EUR, in da je učinkovit carinski sistem temeljnega pomena za zaščito 
finančnih interesov EU; poudarja, da pravilno delovanje carine neposredno vpliva na 
izračun davka na dodano vrednost, ki je tudi pomemben vir proračunskih prihodkov EU; 

2. poudarja, da učinkovito preprečevanje nepravilnosti in goljufij na carinskem področju z 
ustreznim nadzorom ne zagotavlja le zaščite finančnih interesov Unije, ampak tudi 
pomembno vpliva na notranji trg z odpravljanjem nepoštene prednosti tistih gospodarskih 
subjektov, ki plačajo premalo carinskih dajatev ali prijavljajo manjše vrednosti za 
carinjenje, pred gospodarskimi subjekti, ki tega ne počnejo;

3. ponavlja, da je cilj Komisije poskrbeti, da bodo nacionalne carinske uprave delovale tako, 
kakor da bi bile ena sama uprava, ob zagotavljanju kontrol z enakovrednimi rezultati na 
vsaki točki carinskega območja Unije1; poudarja, da tega ni mogoče doseči brez 
interoperabilnih komunikacijskih sistemov in sistemov izmenjave informacij na ravni 
držav članic in Komisije; obžaluje, da je napredovanje na tem področju tako počasno; 
opozarja, da bi morale kontrole temeljiti na skupno dogovorjenih standardih in zanesljivih 
merilih za ocenjevanje tveganja za izbor blaga in gospodarskih subjektov;

4. poziva k tesnejšemu sodelovanju in dejavni izmenjavi informacij in potrjenih postopkov s 
carinskimi organi sosednjih držav EU pri posodobitvi carine ter boju proti tihotapljenju in 
korupciji na področju carine;

5. poudarja, da je eden od ključnih elementov carinske politike EU razširjena uporaba 
poenostavljenih carinskih postopkov za uvoz, ki omogočajo manjši obseg carinskih 
formalnosti in nadzora pred sprostitvijo blaga; ponavlja, da je poenostavljenih več kot 
70 odstotkov carinskih postopkov; obžaluje pa, da so navedeni postopki privedli do 
neupravičenih stopenj izgub za proračun Unije in kršitev trgovinske politike EU;

6. poziva Komisijo, naj na ravni držav članic zagotovi primerne sistemske revizije subjektov 
pred izdajo dovoljenja za uporabo poenostavljenih carinskih postopkov ter ustrezne 
naknadne revizije, da bi zmanjšali tveganja izgube tradicionalnih lastnih sredstev;

7. poudarja, da v številnih državah članicah možnost t. i. ustne carinske deklaracije, ki je 
predvidena v carinskem zakoniku, za uvoz in izvoz do vrednosti 1000 EUR, uporabljajo 
zlasti mala in srednja podjetja; poudarja, da bi odprava tega postopka povzročila znatno 
dodatno administrativno in finančno obremenitev zlasti za mala in srednja podjetja, zato 
ne bi bila v skladu s ciljem EU glede zmanjšanja upravnih postopkov; vztraja, da je treba 
pri izvedbenih določbah za posodobljeni carinski kodeks ohraniti možnost t. i. ustne 

                                               
1 Odločba št. 624/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o vzpostavitvi akcijskega 
programa za carino v Skupnosti (Carina 2013), UL L 154, 14.6.2007, str. 25.
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carinske deklaracije;

8. ponavlja, da bi moral carinski nadzor temeljiti na analizi tveganj, med drugim z uporabo 
metod avtomatske obdelave podatkov1, in poudarja, da lahko po mnenju Evropskega 
računskega sodišča samo avtomatizirani profili tveganja, vključeni v obdelavo carinskih 
deklaracij, zadostno varujejo interese finančne in trgovinske politike EU; obžaluje, da ima 
zelo malo držav članic vzpostavljene avtomatizirane profile tveganja za tradicionalna 
lastna sredstva in skupno trgovinsko politiko; poziva Komisijo, naj sprejme potrebne 
ukrepe za izboljšanje tega stanja;

9. ponavlja svoje stališče, predstavljeno v sklepih Dela III Resolucije Parlamenta z dne 
10. maja 2011 o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice 
Komisiji za leto 2009, v zvezi s posebnim poročilom Sodišča z naslovom „Ali se 
poenostavljeni carinski postopki za uvoz uspešno kontrolirajo?“.

                                               
1 Uredba (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti, UL L 117, 4.5.2005, str. 13.
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