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Predlog spremembe 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaupanja vrednim gospodarskim 
subjektom, ki spoštujejo predpise, bi 
moralo biti omogočeno, da kot 
„pooblaščeni gospodarski subjekti“ kar 
najučinkoviteje uporabljajo poenostavitve 
ter da imajo ob upoštevanju vidikov 
varnosti in varstva korist zaradi 
zmanjšanega obsega carinskih kontrol.
Tako lahko uživajo status pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za carinske 
poenostavitve ali pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za varnost in 
varstvo. Prizna se jim lahko eden izmed 
statusov ali pa oba skupaj.

(19) Zaupanja vrednim gospodarskim 
subjektom, ki spoštujejo predpise in ki 
sodelujejo pri varovanju verige carinjenja 
ter pri finančnih interesih Evropske unije, 
bi moralo biti omogočeno, da kot 
„pooblaščeni gospodarski subjekti“ kar 
najučinkoviteje uporabljajo poenostavitve 
ter da imajo ob upoštevanju vidikov 
varnosti in varstva dejanske koristi, in 
zlasti zmanjšanje obsega carinskih kontrol.
Tako lahko uživajo status pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za carinske 
poenostavitve ali pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za varnost in 
varstvo. Prizna se jim lahko eden izmed 
statusov ali pa oba skupaj.

Or. fr

Obrazložitev

V besedilu carinskega zakonika Unije je treba jasneje navesti ugodnosti, do katerih so 
upravičeni pooblaščeni gospodarski subjekti.

Predlog spremembe 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„deklaracija za začasno hrambo“ pomeni 
dejanje, s katerim oseba na predpisan način 
in v predpisani obliki navede, da je blago 
dano v zadevni carinski postopek ali se to 

„deklaracija za začasno hrambo“ pomeni 
dejanje, s katerim oseba na predpisan način 
in v predpisani obliki navede, da je blago v 
postopku začasne hrambe ali se to 
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načrtuje; načrtuje;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a. „začasna hramba“ pomeni stanje, v 
katerem se blago, ki ne prihaja iz Unije, 
začasno hrani pod carinskim nadzorom, 
in sicer med predložitvijo carini in 
uvrstitvijo v carinski postopek;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 31 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) osebo, ki predloži blago, za katero se 
šteje, da je bilo dano v postopek začasne 
hrambe, dokler se ne vloži deklaracija za 
začasno hrambo, ali osebo za račun 

črtano
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katere se blago predloži;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 31 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) osebo, ki vloži deklaracijo za postopek 
začasne hrambe, ali osebo za račun katere 
se zadevna deklaracija vloži;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 44
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme sklepe, ki eni 
ali več državam članicam dovoljujejo 
uporabo, z odstopanjem od odstavka 1, 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Člen 6(3) dovoljuje odstopanje od brezpogojnega načela elektronske izmenjave. S tem je 
spodkopano osnovno načelo posodobitve carinske zakonodaje v Evropi. Prav tako pušča 
svobodo za morebitno tolmačenje, ki utegne ustvariti pravno negotovost in pomanjkanje 
predvidljivosti.

Predlog spremembe 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme sklepe, ki eni ali 
več državam članicam dovoljujejo 
uporabo, z odstopanjem od odstavka 1, 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov.

3. Komisija lahko v povsem upravičenih 
primerih sprejme sklepe, ki eni ali več 
državam članicam dovoljujejo uporabo, z 
odstopanjem od odstavka 1, načinov 
izmenjave in shranjevanja podatkov, ki ne 
sodijo med tehnike elektronske obdelave 
podatkov. Odstopanje ne vpliva na razvoj, 
vzdrževanje in uporabo elektronskih 
sistemov za izmenjavo podatkov iz 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Carinski zakonik Unije se mora v vseh 27 državah članicah obvezno izvajati in uporabljati na 
enak način. Mogoči pa so primeri, v katerih se eni ali več državam članicam izjemoma dovoli 
odstopanje.

Predlog spremembe 46
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme sklepe, ki eni ali 3. Komisija lahko v primerno utemeljenih 
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več državam članicam dovoljujejo 
uporabo, z odstopanjem od odstavka 1, 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov.

primerih in za omejeno obdobje sprejme 
sklepe, ki eni ali več državam članicam 
dovoljujejo uporabo, z odstopanjem od 
odstavka 1, načinov izmenjave in 
shranjevanja podatkov, ki ne sodijo med 
tehnike elektronske obdelave podatkov.

Or. el

Obrazložitev

Odstopanje mora veljati za omejeno obdobje, utemeljeno pa mora biti z dejansko nujnostjo.

Predlog spremembe 47
Louis Grech

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme sklepe, ki eni ali 
več državam članicam dovoljujejo 
uporabo, z odstopanjem od odstavka 1, 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov.

3. Komisija lahko sprejme sklepe, ki eni ali 
več državam članicam dovoljujejo 
uporabo, z odstopanjem od odstavka 1, 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov. Komisija 
vseeno spodbuja države članice, ki še niso 
razvile ustrezne tehnologije za obdelavo 
podatkov, naj to storijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 48
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
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Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Prenos pooblastila

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243 v zvezi z merili za odobritev 
odstopanja iz člena 6(3). 

Or. el

Obrazložitev

Na podlagi cilja pristne carinske unije morajo biti izjeme/odstopanja po naravi začasne in 
dejansko nujne/upravičene, zanje pa morajo veljati posebna merila. Merila za odobritev 
odstopanja iz člena 6(3) morajo biti skladno s tem opredeljena z delegiranimi akti.

Predlog spremembe 49
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da v omejenem 
časovnem obdobju testirajo poenostavitve 
pri izvajanju carinske zakonodaje z
uporabo tehnik elektronske obdelave 
podatkov.

2. Komisija lahko eni ali več državam 
članicam na njihovo zahtevo dovoli, da v 
omejenem časovnem obdobju testirajo 
dodatne poenostavitve pri izvajanju 
carinske zakonodaje. Tovrstno testiranje je 
na voljo vsem državam članicam. 
Poenostavitve vključujejo nebistvene 
elemente te uredbe, ki uporabljajo tehnike
elektronske obdelave podatkov, povezane 
z:
(a) zahtevki in dovoljenji v zvezi 
s carinskim postopkom ali statusom 
pooblaščenega gospodarskega subjekta, ki 
ga za ta namen določi država;
(b) zahtevki in posebnimi odločbami, 
odobrenimi v skladu s členom 32;
(c) skupnim obvladovanjem tveganja iz 
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člena 39;
d) standardnim obrazcem in vsebino 
podatkov, ki jih je treba registrirati;
(e) vzdrževanjem teh podatkov s strani 
carinskih organov držav članic;
(f) pravili za dostop do teh podatkov 
s strani:
(i) gospodarskih subjektov,

(ii) drugih pristojnih organov.
Ko poteče rok za testiranje, Komisija 
opravi oceno, da ugotovi njegovo korist.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je testiranje (pilotni projekti) poenostavitev na voljo vsem državam 
članicam, ki želijo sodelovati pri tem.

Predlog spremembe 50
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da v omejenem 
časovnem obdobju testirajo poenostavitve 
pri izvajanju carinske zakonodaje z 
uporabo tehnik elektronske obdelave 
podatkov.

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da testirajo 
spremembe in poenostavitve pri izvajanju 
carinske zakonodaje. Takšni pilotni 
projekti so na voljo vsem državam 
članicam na zahtevo ter se redno 
ocenjujejo.

Or. en

Obrazložitev

Morda bi bilo koristno testirati spremembe in poenostavitve pri carinskem nadzoru, analizi 
tveganja in carinskih kontrolah ter uporabiti najboljše tehnologije, ki so na voljo v danem 
obdobju, torej ne samo IT.
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Predlog spremembe 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da v omejenem 
časovnem obdobju testirajo poenostavitve 
pri izvajanju carinske zakonodaje z 
uporabo tehnik elektronske obdelave 
podatkov.

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da v omejenem 
časovnem obdobju testirajo poenostavitve 
pri izvajanju carinske zakonodaje. Takšni 
pilotni projekti so na voljo vsem državam 
članicam in se redno ocenjujejo.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je testiranje (pilotni projekti) poenostavitev na voljo vsem državam 
članicam, ki želijo sodelovati pri tem.

Predlog spremembe 52
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da v omejenem 
časovnem obdobju testirajo poenostavitve 
pri izvajanju carinske zakonodaje z 
uporabo tehnik elektronske obdelave 
podatkov.

2. Komisija lahko državam članicam na 
njihovo zahtevo dovoli, da v omejenem 
časovnem obdobju testirajo dodatne 
poenostavitve pri izvajanju carinske 
zakonodaje z uporabo tehnik elektronske 
obdelave podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora imeti možnost, da državam članicam, v katerih tehnologija elektronske 
obdelave podatkov že ustrezno deluje, omogoči testiranje dodatnih poenostavitev pri uporabi 
carinske zakonodaje.
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Predlog spremembe 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta obveznost se v nekaterih primerih 
lahko opusti.

Ta obveznost se lahko opusti, kadar:

(a) carinski zastopnik ravna v imenu oseb, 
za katere se ne zahteva, da imajo sedež na 
carinskem območju Unije, razen če je 
določeno drugače;  ali
(b) so s tretjimi državami sklenjeni 
sporazumi, v skladu s katerimi lahko 
osebe s sedežem v teh državah delujejo kot 
carinski zastopniki.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih carinski zastopnik ne potrebuje sedeža v EU.

Predlog spremembe 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavek 2 državam članicam ne 
preprečuje uporabe pogojev, ki so jih 
opredelile v skladu s prvim stavkom 
odstavka 3, za carinskega zastopnika, ki 
nima sedeža na carinskem območju Unije.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih carinski zastopnik ne potrebuje sedeža v EU.
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Predlog spremembe 55
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 20 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) primere, v katerih se obveznost iz 
prvega pododstavka člena 18(2) opusti;

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s poročevalkinim predlogom spremembe 7.

Predlog spremembe 56
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblaščenemu gospodarskemu subjektu 
se načeloma dodelijo naslednje 
poenostavitve:
(a) oprostitev priprave izstopne skupne 
deklaracije in vstopne skupne deklaracije, 
tudi v primeru prepovedi, kadar je mogoče 
uporabiti splošno licenco ali kadar gre za 
znane proizvode,
(b) uvoz z lokalnim carinjenjem brez 
obveščanja, tudi v primeru prepovedi, 
kadar je mogoče uporabiti splošno licenco 
ali kadar gre za znane proizvode; uporaba 
globalne deklaracije za določeno obdobje 
do enega meseca;
(c) postopki centralnega carinjenja in 
samoocenjevanja.

Or. en
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Obrazložitev

Doslej v carinskem zakoniku Unije celo za pooblaščene gospodarske subjekte ni bilo 
predvidenih bistvenih poenostavitev.  Zgolj manjša intenzivnost in pogostost nadzorov ne 
pomeni učinkovitih poenostavitev.  V skladu z uvodno izjavo 11 (odstavek 19) bi morali imeti 
zaupanja vredni gospodarski največjo korist od poenostavitev.  Zato bi bilo treba v skladu s 
členom 21 carinskega zakonika Unije začeti neposredno izvajati konkretne poenostavitve.

Predlog spremembe 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Imetniki statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta iz odstavka 2 so 
upravičeni do ugodnosti, povezanih z 
vrsto pridobljenega potrdila, kot je 
določeno v odstavku 2(a) in (b).

Or. fr

Obrazložitev

V besedilu carinskega zakonika Unije je treba jasneje navesti ugodnosti, do katerih so 
upravičeni pooblaščeni gospodarski subjekti.

Predlog spremembe 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 6b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Zahtevki, ki jih vložijo pooblaščeni 
gospodarski subjekti, se obravnavajo 
prednostno.

Or. fr
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Obrazložitev

Priznavanje prednostne obravnave, ki jo je treba omogočiti pooblaščenim gospodarskim 
subjektom, mora biti jasno navedeno v carinskem zakoniku Unije.

Predlog spremembe 59
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Gospodarskim subjektom, ki so priznani 
kot pooblaščeni gospodarski subjekti, se 
lahko na zahtevo in ob navedbi 
registracijske in identifikacijske številke 
gospodarskega subjekta (številke EORI) 
odobrijo postopkovne olajšave:
1. izvzetje pooblaščenega gospodarskega 
subjekta iz dolžnosti posredovanja 
izstopne izjave tudi v primerih prepovedi 
in omejitev, če je mogoča uporaba 
splošnega dovoljenja ali pa so proizvodi 
znani carinskim organom;
2. izvzetje pooblaščenega gospodarskega 
subjekta iz dolžnosti posredovanja vstopne 
izjave tudi v primerih prepovedi in 
omejitev, če je mogoča uporaba splošnega 
dovoljenja ali pa so proizvodi znani 
carinski upravi;
3. možnost oddaje carinske deklaracije 
brez uradne deklaracije;
4. priznanje deklaracije na spremnem 
dokumentu kot zadostne za carinsko 
deklaracijo;
5. carinjenje uvoza brez obvestila tudi v 
primerih prepovedi in omejitev, če je 
mogoča uporaba splošnega dovoljenja ali 
pa so proizvodi znani carinski upravi;
dovoljenje se podeli pod pogojem, da se 
globalno obvestilo odda za določeno 
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časovno obdobje.

Or. de

Obrazložitev

Predlog carinskega zakonika Unije ne vsebuje zavezujočih določb za poenostavitve 
postopkov, ki bi pomenile dejanske olajšave, niti v korist podjetij, ki so uspešno opravila 
postopek certificiranja kot pooblaščenega gospodarskega subjekta. To pomeni tveganje, da 
gospodarski subjekti ne bodo sprejeli certificiranja kot pooblaščeni gospodarski subjekti. V 
globalizirani trgovini so pravila za poenostavitev carinskih postopkov ekonomsko zelo 
pomembna za konkurenčnost podjetij.

Predlog spremembe 60
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 23 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 – člen 21a (novo).

Predlog spremembe 61
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 23 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pravila za  podelitev statusa 
pooblaščenega gospodarskega subjekta iz 
člena 21  ;

a) primere, v katerih je treba preveriti 
status pooblaščenega gospodarskega 
subjekta;

Or. de
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 – člen 21a (novo).

Predlog spremembe 62
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 23 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila za  podelitev statusa 
pooblaščenega gospodarskega subjekta iz 
člena 21  ;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Merila za podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta so sodeč po predlaganih 
spremembah poročevalke dovolj natančno opisani.

Predlog spremembe 63
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 23 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) primere, v katerih se zahteva po sedežu 
deklaranta na carinskem območju Unije 
opusti v skladu s členom 21(1);

b) določitev carinskega organa, ki je 
pristojen za podelitev takšnega statusa in 
dovoljenj;

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 – člen 21a (novo).

Predlog spremembe 64
Sylvana Rapti
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Predlog uredbe
Člen 23 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) primere, v katerih se zahteva po sedežu 
pooblaščenega gospodarskega subjekta na 
carinskem območju Unije opusti v skladu 
s členom 21(1);

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s poročevalkinim predlogom spremembe 8.

Predlog spremembe 65
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 23 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) posvetovanje z drugimi carinskimi 
organi in informiranje teh organov,

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 – člen 21a (novo).

Predlog spremembe 66
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 23 – točka (b b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) pogoje za začasen preklic ali preklic 
statusa pooblaščenega gospodarskega 
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subjekta,

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 – člen 21a (novo).

Predlog spremembe 67
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 23 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) pogoje, pod katerimi se lahko zahteva 
po sedežu na carinskem območju Unije 
opusti za določene kategorije 
pooblaščenih gospodarskih subjektov,

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 – člen 21a (novo).

Predlog spremembe 68
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru, ko operater, ki ima status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta na 
področju carinske poenostavitve, vloži 
zahtevek, carinski organi skupnih meril 
ne preverijo še enkrat. Za vse take 
zahtevke se preverijo samo posebna 
merila, povezana z zahtevkom za 
dovoljenje, ki ga je vložil pooblaščeni 
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gospodarski subjekt.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe želi povečati vrednost statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta s 
poenostavitvijo zahtevkov za dovoljenje in revizij postopkov za pooblaščene gospodarske 
subjekte kot tudi s pospešitvijo postopkov obdelave. Ta status mora biti referenca za vsa 
carinska dovoljenja.

Predlog spremembe 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar carinski organi ne morejo upoštevati 
navedenega roka, o tem pred iztekom 
navedenega roka seznanijo vlagatelja ter 
navedejo razloge in dodaten rok, ki je po 
njihovem mnenju potreben za sprejetje
odločitve .

Rok za sprejetje odločbe, kot je 
opredeljeno v carinski zakonodaji, začne 
teči na dan prejema vloge.

Kadar carinski organi ne morejo upoštevati 
roka za sprejetje odločbe, kot je 
opredeljeno v carinski zakonodaji, o tem 
pred iztekom navedenega roka seznanijo 
vlagatelja ter navedejo razloge in dodaten 
rok, ki je po njihovem mnenju potreben za 
sprejetje  odločitve . Dodatno obdobje ni 
daljše od 30 dni.
Brez poseganja v tretji pododstavek lahko 
carinski organ, ki sprejme odločbo, 
podaljša obdobje za sprejetje odločbe [kot 
je opredeljeno v carinski zakonodaji], 
kadar vlagatelj zahteva podaljšanje, da 
opravi prilagoditve, s katerimi zagotovi 
izpolnitev pogojev in meril. Prilagoditve in 
dodatno obdobje, potrebno za njihovo 
izvedbo, se sporočijo carinskemu organu, 
ki sprejema odločbo, ta pa se odloči, ali bo 
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podaljšal obdobje ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bil pomemben člen o rokih za sprejetje odločbe del samega carinskega zakonika Unije 
ter da bi zagotovili pravno skladnost carinske zakonodaje in je ne razdelili ali opredelili v 
različnih aktih, so v tem členu opredeljene vse določbe o rokih za sprejetje odločbe. Člen 
24(2) carinskega zakonika Unije in člen 124-2-08 izvedbenih določb moderniziranega 
carinskega zakonika sta zato združena.

Predlog spremembe 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nekaterih primerih se prvi pododstavek 
ne uporablja.

Prvi pododstavek se ne uporablja v 
naslednjih primerih:
(a) kadar ni mogoče sprejeti zahteve za 
odločbo, vključno z dodelitvijo 
registracijske in identifikacijske številke 
gospodarskih subjektov (številka EORI);
(b) kadar se nanaša na odločbo iz člena 
32(1);
(c) v primeru zavrnitve prednosti tarifne 
kvote, kadar je dosežen podani obseg 
tarifne kvote, kot je navedeno v prvem 
pododstavku člena 49(4);
(d) kadar tako zahteva narava ali stopnja 
tveganja za varnost Unije in njenih 
prebivalcev, za zdravje ljudi, živali ali 
rastlin oziroma za okolje ali potrošnike;
(e) kadar je namen odločbe zagotoviti 
izvajanje druge odločbe, za katero se 
uporablja ta odstavek, in sicer brez 
poseganja v zakonodajo zadevne države 
članice;
(f) kadar se opravi ocena tveganja na 
podlagi vstopne skupne deklaracije ali 
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carinske deklaracije, ki jo nadomešča;
(g) kadar bi ogrozil preiskave, ki potekajo 
v okviru boja proti goljufijam;
(h) za odločitve Komisije o tem, ali je 
upravičeno povračilo ali odpust.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme k pravici do zaslišanja v členu 124-1-03 MCCIP se premaknejo v carinski zakonik 
Unije. Sklicevanja na člene v carinskem zakoniku Unije in MCCIP so bila posodobljena, kjer 
je to mogoče. Odstavek 4(h) se nanaša na člen 333-26(2) MCCIP.

Predlog spremembe 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik odločbe izpolnjuje obveznosti, ki 
izhajajo iz odločbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker člen 124-2-11 moderniziranega carinskega zakonika vsebuje bistvene elemente, zlasti o 
obveznostih imetnika odločbe, je te določbe ustrezno vključiti v carinski zakonik Unije.

Predlog spremembe 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik odločbe nemudoma obvesti 
carinski organ, ki sprejme odločbo, o 
morebitnih dejavnikih, ki so se pojavili po 
sprejetju odločbe in ki bi utegnili vplivati 
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na njeno nadaljnje izvajanje ali vsebino. 

Or. en

Obrazložitev

Ker člen 124-2-11 moderniziranega carinskega zakonika vsebuje bistvene elemente, zlasti o 
obveznostih imetnika odločbe, je te določbe ustrezno vključiti v carinski zakonik Unije.

Predlog spremembe 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. V nekaterih primerih carinski organi: 8. Carinski organi spremljajo 
izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
odločbe, ter ponovno ocenijo ali zadržijo 
odločbo v primerih, podanih v carinski 
zakonodaji. 

(a) spremljajo upoštevanje odločbe;
(b) ponovno ocenijo odločbo;
(c) zadržijo odločbo, ki se ne odpravi, 
razveljavi ali spremeni.

Or. en

Obrazložitev

Izraz "v nekaterih primerih" se črta.

Predlog spremembe 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija lahko sprejme sklepe, ki niso 
navedeni v členu 32(8), s katerimi od 

črtano



AM\916428SL.doc 23/112 PE498.017v01-00

SL

držav članic zahteva sprejetje, zadržanje, 
odpravo, spremembo ali razveljavitev 
odločbe iz člena 24, da se zagotovi enotna 
uporaba carinske zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 75
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, ki določajo zlasti pravila za 
spremljanje, ponovno ocenjevanje in
zadržanje določb v skladu s členom 24(8).

a) pravila o postopku za sprejemanje 
odločb iz člena 24;
b) primere, v katerih vlagatelj nima 
možnosti izraziti svojega stališča v skladu 
s prvim pododstavkom člena 24(4);
c) pravila za spremljanje, ponovno 
ocenjevanje in zadržanje odločb v skladu s 
členom 24(8).

Or. de

Obrazložitev

Pravica do zaslišanja je ustavno načelo. Ustrezna pravila in zlasti omejitev te pravice bi bilo 
treba določiti zgolj z zakonom.

Predlog spremembe 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavki 1–8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Carinski organi na na podlagi zahtevka 
sprejmejo  odločbe v zvezi z zavezujočimi 
tarifnimi informacijami ( „odločbe ZTI“) 
ali odločbe v zvezi z zavezujočimi 
informacijami o poreklu blaga ( „odločbe 
ZIPB“).

(1) Carinski organi na podlagi zahtevka 
sprejmejo odločbe v zvezi z zavezujočimi 
tarifnimi informacijami („odločbe ZTI“),
odločbe v zvezi z zavezujočimi 
informacijami o poreklu blaga („odločbe 
ZIPB“) ali odločbe v zvezi z zavezujočimi 
informacijami o carinski vrednosti 
(„odločbe ZICV“).

Tak zahtevek  se ne sprejme  v katerem 
koli od naslednjih primerov:

Tak zahtevek  se ne sprejme  v katerem 
koli od naslednjih primerov:

a) kadar zahtevek vloži ali ga je vložil pri 
istem ali drugem carinskem uradu imetnik 
odločbe, ki se nanaša na isto blago, ali je 
zahtevek vložen v njegovem imenu, in –
kar zadeva odločbe ZIPB – v enakih 
okoliščinah, ki opredeljujejo pridobitev 
porekla;

a) kadar zahtevek vloži ali ga je vložil pri 
istem ali drugem carinskem uradu imetnik 
odločbe, ki se nanaša na isto blago, ali je 
zahtevek vložen v njegovem imenu, in –
kar zadeva odločbe ZIPB – v enakih 
okoliščinah, ki opredeljujejo pridobitev 
porekla;

b) kadar se zahtevek ne nanaša na katero 
koli predvideno uporabo odločbe ZTI 
oziroma ZIPB ali katero koli predvideno 
uporabo carinskega postopka.

b) kadar se zahtevek ne nanaša na katero 
koli predvideno uporabo odločbe ZTI, 
ZICV oziroma ZIPB ali katero koli 
predvideno uporabo carinskega postopka.

(2) Odločbe ZTI ali ZIPB so zavezujoče 
samo v zvezi s tarifno uvrstitvijo ali
opredelitvijo porekla blaga.

(2) Odločbe ZTI, ZICV ali ZIPB so 
zavezujoče samo v zvezi s tarifno 
uvrstitvijo ali opredelitvijo porekla 
oziroma carinske vrednosti blaga.

S temi odločbami so carinski organi 
zavezani do imetnika odločbe samo v zvezi 
z blagom, za katerega so carinske 
formalnosti opravljene po dnevu, ko začne 
odločba učinkovati.

S temi odločbami so carinski organi 
zavezani do imetnika odločbe samo v zvezi 
z blagom, za katerega so carinske 
formalnosti opravljene po dnevu, ko začne 
odločba učinkovati.

Z odločbami je imetnik odločbe zavezan 
do carinskih organov šele z dnem, ko 
prejme odločbo ali se šteje, da je odločbo 
prejel.

Z odločbami je imetnik odločbe zavezan 
do carinskih organov šele z dnem, ko 
prejme odločbo ali se šteje, da je odločbo 
prejel.

(3) Odločbe ZTI ali ZIPB veljajo za 
obdobje treh let od dne, ko začne odločba 
učinkovati.

(3) Odločbe ZTI, ZIPB ali ZICV veljajo za 
obdobje treh let od dne, ko začne odločba 
učinkovati.

Odločba ZTI ali ZIPB v nekaterih primerih 
preneha veljati pred koncem tega obdobja.

Odločba ZTI, ZIPB ali ZICV v nekaterih 
primerih preneha veljati pred koncem tega 
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obdobja.
V takih primerih se lahko odločba ZTI 
ali ZIPB še vedno uporablja v zvezi 
z zavezujočimi pogodbami, ki temeljijo na 
odločbi in so bile sklenjene pred iztekom 
njene veljavnosti.

V takih primerih se lahko odločba ZTI,
ZIPB ali ZICV še vedno uporablja v zvezi 
z zavezujočimi pogodbami, ki temeljijo na 
odločbi in so bile sklenjene pred iztekom 
njene veljavnosti.

(4) Za uporabo odločb ZTI ali ZIPB 
v okviru določenega carinskega postopka 
je  imetnik odločbe sposoben dokazati:

(4) Za uporabo odločb ZTI, ZIPB ali ZICV
v okviru določenega carinskega postopka 
je imetnik odločbe sposoben dokazati:

a) v primeru odločbe ZTI, da prijavljeno 
blago v vsakem pogledu ustreza v odločbi 
opisanemu blagu;

a) v primeru odločbe ZTI, da prijavljeno 
blago v vsakem pogledu ustreza v odločbi 
opisanemu blagu;

b) v primeru odločbe ZIPB, da zadevno 
blago in okoliščine, ki opredeljujejo 
pridobitev porekla, v vsakem pogledu 
ustrezajo v odločbi opisanemu blagu in 
okoliščinam.

b) v primeru odločbe ZIPB, da zadevno 
blago in okoliščine, ki opredeljujejo 
pridobitev porekla, v vsakem pogledu 
ustrezajo v odločbi opisanemu blagu in 
okoliščinam;
c) v primeru odločbe ZICV, da zadevno 
blago in okoliščine, pomembne za 
ugotavljanje carinske vrednosti, v vsakem 
pogledu ustrezajo v odločbi opisanemu 
blagu in okoliščinam.

(5) Z odstopanjem od člena 24(6)in 
člena 28 se odločbe ZTI  in  ZIPB 
odpravijo, če temeljijo na nepravilnih ali 
nepopolnih podatkih vlagateljev.

(5) Z odstopanjem od člena 24(6)in 
člena 28 se odločbe ZTI, ZIPB in ZICV
odpravijo, če temeljijo na nepravilnih ali 
nepopolnih podatkih vlagateljev.

(6) Odločbe ZTI  in  ZIPB se razveljavijo 
v skladu s členom 24(6) in členom 29.

(6) Odločbe ZTI, ZIPB in ZICV se 
razveljavijo v skladu s členom 24(6) in 
členom 29.

Odločb ni mogoče spremeniti. Odločb ni mogoče spremeniti.

(7) Komisija lahko države članice obvesti o 
naslednjem:

(7) Komisija lahko države članice obvesti o 
naslednjem:

a) da je sprejemanje odločb ZTI in ZIPB za 
blago, za katerega ni zagotovljena enotna 
tarifna uvrstitev ali opredelitev porekla, 
zadržano;

a) da je sprejemanje odločb ZTI, ZIPB in 
ZICV za blago, za katerega niso 
zagotovljene enotna tarifna uvrstitev,
opredelitev porekla ali okoliščine 
ugotovljene carinske vrednosti, zadržano;

b) da se zadržanje iz točke (a) umakne. b) da se zadržanje iz točke (a) umakne.

(8) Komisija lahko sprejme sklepe, s 
katerimi od držav članic zahteva 
razveljavitev odločb ZTI in ZIPB, da se 
zagotovi enotna tarifna uvrstitev ali 

(8) Komisija lahko sprejme sklepe, s 
katerimi od ene ali več držav članic 
zahteva razveljavitev odločb ZTI, ZIPB in 
ZICV, da se zagotovi enotna tarifna 
uvrstitev, opredelitev porekla blaga ali 
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opredelitev porekla blaga. uporaba carinske vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Predlog spremembe 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 33 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) primere, v katerih odločba ZTI ali ZIPB 
preneha veljati v skladu z drugim 
pododstavkom člena 32(3);

(a) primere, v katerih odločba ZTI, ZIPB 
ali ZICV preneha veljati v skladu z drugim 
pododstavkom člena 32(3);

Or. de

Obrazložitev

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
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werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Predlog spremembe 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 33 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pravila za uporabo odločbe ZTI 
ali ZIPB po tem, ko preneha veljati v 
skladu z drugim pododstavkom 
člena 32(3);

(b) pravila za uporabo odločbe ZTI, ZIPB 
ali ZICV po tem, ko preneha veljati v 
skladu z drugim pododstavkom 
člena 32(3);

Or. de

Obrazložitev

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Predlog spremembe 79
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 43 črtano
Prenos pooblastila

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, 
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ki določajo kraj, v katerem se opravljajo 
formalnosti in kontrole za ročno in 
oddano prtljago v skladu s členom 42.

Or. en

Obrazložitev

Kraj za kontrolo prtljage ne dopolnjuje osnovne ureditve, temveč gre pri tem bolj za način 
izvajanja. Za kraj, na katerem se opravljajo kontrole, morajo veljati enotni pogoji. Člen 43 
se črta, člen 44 pa dopolni z izvedbenimi pooblastili za kraj, na katerem se opravljajo 
kontrole prtljage.

Predlog spremembe 80
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki določajo kraj, v katerem se 
opravljajo formalnosti in kontrole za 
ročno in oddano prtljago v skladu s 
členom 42.

Or. en

Obrazložitev

Kraj za kontrolo prtljage ne dopolnjuje osnovne ureditve, temveč gre pri tem bolj za način 
izvajanja. Za kraj, na katerem se opravljajo kontrole, morajo veljati enotni pogoji. Člen 43 
se črta, člen 44 pa dopolni z izvedbenimi pooblastili za kraj, na katerem se opravljajo 
kontrole prtljage.

Predlog spremembe 81
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Blago, katerega proizvodnja je 2. Blago, ki je bilo proizvedeno v dveh ali 
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vključevala več kot eno državo ali ozemlje, 
se šteje, da ima poreklo v državi ali na 
ozemlju, v kateri je bilo nazadnje bistveno 
obdelano ali predelano.

več državah, se šteje, da ima poreklo v 
državi, v kateri je bila v za to opremljenem 
podjetju opravljena zadnja bistvena in 
gospodarsko upravičena obdelava ali
predelava, katere izid je bila izdelava 
novega proizvoda ali ki predstavlja 
pomembno stopnjo proizvodnje.

Or. de

Obrazložitev

Že desetletja se odločitev o tem, ali je prisotno določeno poreklo blaga, oblikuje glede na 
„zadnjo bistveno obdelavo ali predelavo“ blaga v določeni državi. Merila za odločitev so 
lahko sprememba tarifne številke ali dosežena dodana vrednost. Ta pristop je vedno bil 
uspešen, istočasno pa ga je preprosto uporabiti v praksi. Zaradi tega bi ga bilo treba 
ohraniti.

Predlog spremembe 82
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Blago, katerega proizvodnja je 
vključevala več kot eno državo ali ozemlje, 
se šteje, da ima poreklo v državi ali na 
ozemlju, v kateri je bilo nazadnje bistveno
obdelano ali predelano.

2. Blago, ki je bilo proizvedeno v več 
državah, se šteje za blago po poreklu iz 
tiste države, v kateri je bila, v za to 
opremljenem podjetju, opravljena zadnja 
bistvena, gospodarsko upravičena 
predelava ali obdelava, in katere izid je 
izdelava novega proizvoda ali predstavlja 
pomembno stopnjo proizvodnje.

Or. en

Obrazložitev

Člen 9(2) c iii, prva alineja sporazuma STO o pravilih o poreklu se doslej še ni uporabljal.  
Zaradi tega ga tudi sedaj ni mogoče uporabiti. V predlaganem carinskem zakoniku Unije ni 
dovolj ustreznih smernic za nepreferencialno poreklo, pri katerem gre za lastno področje, ki 
ga ureja carinska zakonodaja. Glede na izjemen davčni in ekonomski vpliv bi ga bilo treba 
črtati.
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Predlog spremembe 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Blago, katerega proizvodnja je 
vključevala več kot eno državo ali ozemlje, 
se šteje, da ima poreklo v državi ali na 
ozemlju, v kateri je bilo nazadnje bistveno 
obdelano ali predelano.

2. Blago, katerega proizvodnja je 
vključevala več kot eno državo ali ozemlje, 
se šteje, da ima poreklo v državi ali na 
ozemlju, v kateri je bilo nazadnje bistveno 
obdelano ali predelano. Zadnja bistvena 
obdelava ali predelava določenega blaga 
se opredeli na osnovi merila spremembe v 
tarifni uvrstitvi, na osnovi vrednosti, 
izražene v odstotkih, ali na osnovi 
proizvodnega ali predelovalnega 
postopka.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament se je v resoluciji z dne 1. 12. 2011 izrekel za to, da bi doslej veljavna 
merila za poreklo, zlasti v zvezi z zadnjo bistveno obdelavo in predelavo, ostala 
nespremenjena.  S posebnimi merili glede porekla bi bilo mogoče olajšati uporabo in 
izvajanje varovalnih instrumentov trgovinske politike Unije. Vendar je za to dovolj že, če se 
Komisiji podelijo omejena pooblastila, s katerimi bi v členu 55 uredila te primere.

Predlog spremembe 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ne glede na odstavek 2 tega člena, je 
Komisija pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 55, 
da se določijo blagovni sektorji, pri 
katerih se označba porekla nanaša na 
kraj, kjer je bilo izvedenih največ 
proizvodnih faz.
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Or. it

Predlog spremembe 85
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 55 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, ki dopolnjujejo zahteve o 
dokazilu o poreklu iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Pravila o nepreferencialnem izvoru so izjemno pomembna v carinskih zadevah, pa tudi s 
trgovinsko-političnih in gospodarskih vidikov.  Zato bi moral carinski zakonik Unije s pravili 
podajati jasne smernice o tem, kako opredeliti izvor. To bi zagotavljalo ustrezne rezultate in 
omogočilo enostavno obravnavo.  Pooblastilo bi bilo smiselno podeliti le za dokazilo o 
poreklu.

Predlog spremembe 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 55 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo: 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243 za:

Or. en

Obrazložitev

S tem se Komisiji podelijo pooblastila, da z delegiranim pravnim aktom zavezujoče uredi 
negotov pravni pojem zadnje bistvene obdelave in predelave, vendar le v primerih, v katerih 
bi utegnile negotovosti pri tolmačenju pojma zadevati interese Unije, na primer pri uporabi 
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varovalnih instrumentov trgovinske politike Unije in v drugih spornih primerih.

Predlog spremembe 87
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 55 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila, na podlagi katerih za blago 
velja, da je bilo v celoti pridobljeno v eni 
državi ali na enem ozemlju ali da je bilo 
nazadnje bistveno obdelano ali predelano 
v državi ali na ozemlju v skladu s členom 
53;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravila o nepreferencialnem izvoru so izjemno pomembna v carinskih zadevah, pa tudi s 
trgovinsko-političnih in gospodarskih vidikov.  Zato bi moral carinski zakonik Unije s pravili 
podajati jasne smernice o tem, kako opredeliti izvor. To bi zagotavljalo ustrezne rezultate in 
omogočilo enostavno obravnavo.  Pooblastilo bi bilo smiselno podeliti le za dokazilo o 
poreklu.

Predlog spremembe 88
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 55 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila, na podlagi katerih za blago 
velja, da je bilo v celoti pridobljeno v eni 
državi ali na enem ozemlju ali da je bilo 
nazadnje bistveno obdelano ali predelano 
v državi ali na ozemlju v skladu s členom 
53;

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Že desetletja se odločitev o tem, ali je prisotno določeno poreklo blaga, oblikuje glede na 
„zadnjo bistveno obdelavo ali predelavo“ blaga v določeni državi. Merila za odločitev so 
lahko sprememba tarifne številke ali dosežena dodana vrednost. Ta pristop je vedno bil 
uspešen, istočasno pa ga je preprosto uporabiti v praksi. Zaradi tega bi ga bilo treba 
ohraniti.

Predlog spremembe 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 55 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila, na podlagi katerih za blago 
velja, da je bilo v celoti pridobljeno v eni 
državi ali na enem ozemlju ali da je bilo 
nazadnje bistveno obdelano ali predelano 
v državi ali na ozemlju v skladu s členom
53;

(a) pravila, na podlagi katerih za blago 
velja, da je bilo v celoti pridobljeno v eni 
državi ali na enem ozemlju; da bi 
zavezujoče ugotovili poreklo blaga v 
primerih, ko se vpleteni strani ne moreta 
soglasno sporazumeti o njem v skladu s 
členom 53. Ti delegirani akti se 
uporabljajo izključno v primeru spora in 
ne morejo nasprotovati načelom iz člena 
53;

Or. en

Obrazložitev

S tem se Komisiji podelijo pooblastila, da z delegiranim pravnim aktom zavezujoče uredi 
negotov pravni pojem zadnje bistvene obdelave in predelave, vendar le v primerih, v katerih 
bi utegnile negotovosti pri tolmačenju pojma zadevati interese Unije, na primer pri uporabi 
varovalnih instrumentov trgovinske politike Unije in v drugih spornih primerih.

Predlog spremembe 90
Olle Schmidt

Predlog uredbe
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Člen 55 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve v zvezi z dokazilom porekla iz 
člena 54.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravila o nepreferencialnem izvoru so izjemno pomembna v carinskih zadevah, pa tudi s 
trgovinsko-političnih in gospodarskih vidikov.  Zato bi moral carinski zakonik Unije s pravili 
podajati jasne smernice o tem, kako opredeliti izvor. To bi zagotavljalo ustrezne rezultate in 
omogočilo enostavno obravnavo.  Pooblastilo bi bilo smiselno podeliti le za dokazilo o 
poreklu.

Predlog spremembe 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Predlog uredbe
Člen 55 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve v zvezi z dokazilom porekla iz 
člena 54.

(b) podajanje zahtev v zvezi z dokazilom 
porekla iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

S tem se Komisiji podelijo pooblastila, da z delegiranim pravnim aktom zavezujoče uredi 
negotov pravni pojem zadnje bistvene obdelave in predelave, vendar le v primerih, v katerih 
bi utegnile negotovosti pri tolmačenju pojma zadevati interese Unije, na primer pri uporabi 
varovalnih instrumentov trgovinske politike Unije in v drugih spornih primerih.

Predlog spremembe 92
Andreas Schwab

Predlog uredbe
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Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Primarna osnova za carinsko vrednost 
blaga je transakcijska vrednost, tj. cena, ki 
je bila za blago ob prodaji za izvoz na 
carinsko območje Unije  dejansko plačana 
ali jo je treba plačati in je po potrebi 
usklajena .

1. Primarna osnova za carinsko vrednost 
blaga je transakcijska vrednost, tj. cena, ki 
je bila za blago ob prodaji za izvoz na 
carinsko območje Unije  dejansko plačana 
ali jo je treba plačati in je po potrebi 
usklajena, v skladu z odstavkom 4.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 

Predlog spremembe 93
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) noben del izkupička od vsake poznejše 
ponovne prodaje, prepustitve ali uporabe 
blaga s strani kupca ne pripada neposredno 
ali posredno prodajalcu, razen če se lahko 
opravi ustrezna uskladitev;

(c) noben del izkupička od vsake poznejše 
ponovne prodaje, prepustitve ali uporabe 
blaga s strani kupca ne pripada neposredno 
ali posredno prodajalcu, razen če se lahko v 
skladu z odstavkom 4 opravi ustrezna 
uskladitev;

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 
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Predlog spremembe 94
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za določitev carinske vrednosti blaga 
na podlagi transakcijske vrednosti se 
uporabljajo posebna pravila.

4. Pri določanju transakcijske vrednosti z 
uporabo členov 1 in 2 je treba dejansko 
plačani ali plačljivi ceni za uvoženo blago 
prišteti:
(a) naslednje postavke, ki bremenijo 
kupca in niso vključene v ceno, ki je 
dejansko plačana ali pa jo je treba plačati 
za blago:
(i) provizije posrednikov in druge 
provizije, razen nakupnih provizij,
(ii) stroške zabojnikov, ki se za carinske 
namene štejejo za celoto z blagom;
(iii) stroške embalaže, ki vključujejo tako 
delo kot material;
(iv) inženiring, razvojno, umetniško, 
oblikovalsko delo ter načrte in skice, 
opravljeno drugje kakor v državi uvoza, ki 
je potrebno za proizvodnjo uvoženega 
blaga; 
(b) licenčnino za blago, ki se vrednoti, 
mora kupec plačati bodisi neposredno ali 
posredno kot pogoj za prodajo blaga, ki se 
vrednoti, do take mere, kolikor te 
licenčnine niso vključene v dejansko 
plačano ceno ali ceno, ki jo je treba 
plačati;
(c) vrednost vsakršnih izkupičkov iz vsake 
ponovne prodaje, prepustitve ali kasnejše 
uporabe uvoženega blaga, ki gredo 
neposredno ali posredno v dobro 
prodajalca;
(d) stroške prevoza in zavarovanja za 
uvoženo blago in
(e) stroške natovarjanja in pretovarjanja, 
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ki so povezani s prevozom uvoženega 
blaga na kraj uvoza na carinsko ozemlje 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 

Predlog spremembe 95
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za določitev carinske vrednosti blaga 
na podlagi transakcijske vrednosti se 
uporabljajo posebna pravila.

4. Carinska vrednost se določi z metodo 
transakcijske vrednosti, če je bilo blago v 
času sprejetja carinske deklaracije za 
sprostitev v prosti promet predmet prodaje 
za izvoz na carinsko območje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ker gre za bistveni element carinske zakonodaje, je člen 230-02(1) moderniziranega 
carinskega zakonika ustrezno opredeliti v samem carinskem zakoniku Unije. Ta določba je 
združena s členom 147 carinskega zakonika Skupnosti. Številni gospodarski subjekti in države 
članice se zavzemajo za ohranitev t.i. pravila prve prodaje za določanje carinske vrednosti 
blaga.

Predlog spremembe 96
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
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Člen 62 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za določitev carinske vrednosti blaga na 
podlagi transakcijske vrednosti se 
uporabljajo posebna pravila.

4. Za določitev carinske vrednosti v skladu 
s členom 62(1) se dejstvo, da je blago, ki je 
predmet prodaje, prijavljeno za sprostitev 
v prosti promet v Skupnosti, šteje za 
zadosten podatek, da je bilo prodano za 
izvoz na carinsko območje Skupnosti. To 
velja pri zaporednih prodajah pred 
ovrednotenjem v zvezi z zadnjo prodajo, 
katere rezultat je bil vnos blaga na 
carinsko območje Skupnosti, ali če gre za 
prodajo na carinskem območju Skupnosti 
pred dajanjem blaga v prosti promet. Pri 
prijavi cene pri prodaji, ki je bila 
opravljena pred zadnjo prodajo, katere 
rezultat je bil vnos blaga na carinsko 
območje Skupnosti, je treba carinskim 
organom dokazati, da je bila prodaja 
blaga, namenjenega navedenemu 
območju, zaključena.

Or. de

Obrazložitev

Carinska vrednost je zelo pomembna za stroškovni vidik v zvezi z morebitno nadaljnjo 
predelavo oziroma aktivnim oplemenitenjem v EU. Ker ima carinska vrednost neposreden 
vpliv na dajatev, ki jo je treba zaračunati, neposredno vpliva tudi na proračun EU. Zato bi 
morale zakonodajne institucije te vidike urejati tudi v carinskem zakoniku Unije. Še vedno 
obstaja dvom o združljivosti predloga Komisije z zakonikom o carinskem vrednotenju v okviru 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Predlog spremembe 97
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za določitev carinske vrednosti blaga na 
podlagi transakcijske vrednosti se 
uporabljajo posebna pravila.

4. Kadar se prijavi cena, ki se nanaša na 
prodajo, opravljeno pred zadnjo prodajo, 
na osnovi katere je bilo blago vneseno na 
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carinsko območje Unije, je treba 
carinskim organom zadovoljivo dokazati, 
da se je ta prodaja blaga opravila zaradi 
izvoza na zadevno carinsko območje. 
Cena se uporabi kot osnova za carinsko 
vrednost. Za določitev carinske vrednosti 
blaga na podlagi transakcijske vrednosti se 
uporabljajo dodatna posebna pravila.

Or. en

Obrazložitev

Carinska vrednost je bistveni element za ugotavljanje carinskega dolga ali varnostnega vidika 
ter neposredno vpliva na dajatve, ki se zbirajo, posledično pa tudi na proračun EU.  Že to 
dejstvo dovolj nazorno kaže, da so pravila o carinski vrednosti pomemben del carinskega 
zakonika Unije.  Predvsem ukinitev pravila o prvi prodaji (možnosti uporabe cene prve 
transakcije v globalni oskrbovalni verigi) bi imela za gospodarstvo EU precejšnje negativne 
posledice.  Zagotoviti je treba, da bo ta prednost ostala na voljo tudi v prihodnje.

Predlog spremembe 98
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Dodatki k ceni, ki je dejansko plačana 
ali jo je treba plačati, se dodajajo v okviru 
tega člena samo na osnovi objektivnih 
podatkov in takih, ki jih je možno 
količinsko opredeliti.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 
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Predlog spremembe 99
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pri zaporednih prodajah pred 
ovrednotenjem je tak pokazatelj samo 
zadnja prodaja, ki je pripeljala do vnosa 
blaga na carinsko območje Unije, ali
prodaja na carinskem območju Unije pred 
sprostitvijo blaga v prosti promet.
Kadar se prijavi cena, ki se nanaša na 
prodajo, opravljeno pred zadnjo prodajo, 
na osnovi katere je bilo blago vneseno na 
carinsko območje Unije, je treba 
carinskim organom Unije zadovoljivo 
dokazati, da se je ta prodaja blaga 
opravila zaradi izvoza na zadevno 
carinsko območje.

Or. en

Obrazložitev

Ker gre za bistveni element carinske zakonodaje, je člen 230-02(1) moderniziranega 
carinskega zakonika ustrezno opredeliti v samem carinskem zakoniku Unije. Ta določba je 
združena s členom 147 carinskega zakonika Skupnosti. Številni gospodarski subjekti in države 
članice se zavzemajo za ohranitev t.i. pravila prve prodaje za določanje carinske vrednosti 
blaga.

Predlog spremembe 100
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene odstavka 1 je treba 
upoštevati pravila za določanje carinske 
vrednosti v skladu z dogovorom STO o 
izvajanju člena VII Splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini iz leta 1994 ter 
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ustreznih poznejših dogovorov, ki jih je 
sprejela STO.

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 5, člen 62, odstavek 4.

Predlog spremembe 101
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. K dejansko plačani ceni ali ceni, ki jo 
je treba plačati, se pri določanju carinske 
vrednosti, razen v skladu z določbami iz 
tega člena, ne prištevajo nikakršni 
dodatki.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 

Predlog spremembe 102
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Carinsko vrednost je mogoče določiti 
tudi z metodo transakcijske vrednosti na 
podlagi prodaje, do katere je prišlo, ko se 
je blago nahajalo v posebnem postopku iz 
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točk (a), (b) ali (c) člena 180.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe so prekopirane iz člena 230-02(2) moderniziranega carinskega zakonika in 
zamenjujejo odstavek 4 predloga o carinskem zakoniku Unije.

Predlog spremembe 103
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. V tem poglavju pomeni „nakupna 
provizija“ zneske, ki jih uvoznik plača 
svojemu zastopniku, zato da ga ta zastopa 
pri nakupu vrednotenega blaga.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 

Predlog spremembe 104
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Ne glede na odstavek 4c:
(a) se pri določanju carinske vrednosti 
stroški za pridobitev pravice za 
reprodukcijo uvoženega blaga v Unijo ne 
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prištejejo k dejansko plačani ali plačljivi 
ceni za uvoženo blago ter
(b) se plačila kupca za pridobitev pravice 
razširjanja ali ponovne prodaje uvoženega 
blaga k dejansko plačani ali plačljivi ceni 
za uvoženo blago ne prištejejo, če ta 
plačila ne predstavljajo pogoja za prodajo 
uvoženega blaga za izvoz v Unijo.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev člena 32 carinskega zakonika Skupnosti (Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92), ki se 
trenutno uporablja in med drugim zagotavlja, da je mogoče licenčnine, ki jih kupec 
uvoženega blaga plača tretjim imetnikom licenc, v skladu s sporazumom STO o carinskem 
vrednotenju (člen 8) in mednarodno prakso vključiti v carinsko vrednost blaga le, če so pogoj 
za prodajo. 

Predlog spremembe 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki
določajo:

Na Komisijo se prenesejo pooblastila za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, da bi oblikovali podrobnejša 
pravila o postopku za izračun zneska 
uvozne ali izvozne dajatve, ki se uporablja 
za blago, pri katerem v okviru posebnega 
postopka nastane carinski dolg. Ti 
določajo:

(a) pravila za izračun zneska uvozne ali 
izvozne dajatve za blago, pri katerem v 
okviru posebnega postopka nastane 
carinski dolg, ki dopolnjujejo pravila iz 
členov 73 in 74;

(a) pravila za izračun zneska uvozne 
dajatve za blago, dano v postopek 
aktivnega oplemenitenja;

(b) primere iz drugega pododstavka 
člena 74(3);

(b) pravila za izračun zneska uvozne 
dajatve za blago, dano v postopek 
aktivnega oplemenitenja v okoliščinah, ki 
zahtevajo postopek posebne rabe;
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(c) časovni rok iz člena 75(2).

Or. en

Obrazložitev

Pooblastilo zagotavlja pravno podlago za člena 313-1-01 in 313-1-02 (deli) moderniziranega 
carinskega zakonika. Ker so ukrepi v zvezi s časovnimi omejitvami vključeni v zakonodajo, da 
bi zagotovili enotno izvajanje carinske zakonodaje, a bi morali biti načeloma opredeljeni v 
izvedbenih aktih, se pododstavek c premakne v novi člen 76a o podelitvi izvedbenih 
pooblastil.

Predlog spremembe 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 76 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 76a
Podeljevanje izvedbenih pooblastil
Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe o rokih iz člena 75(2), da bi 
zagotovila enotno uporabo carinske 
zakonodaje. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda
iz člena 244(4) .

Or. en

Obrazložitev

Ker so ukrepi v zvezi s časovnimi omejitvami vključeni v zakonodajo, da bi zagotovili enotno 
izvajanje carinske zakonodaje, a bi morali biti načeloma opredeljeni v izvedbenih aktih, se 
člen 76(c) premakne v novi člen 76a o podelitvi izvedbenih pooblastil.

Predlog spremembe 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 83 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolnjujejo merila iz člena 22(a); (b) dokler je to ustrezno za dovoljenje, 
izpolnjujejo merila iz člena 22(a);

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) so redni uporabniki zadevnih carinskih 
postopkov ali izpolnjujejo merila iz 
člena 22(d) .

(c) dokler je to ustrezno za dovoljenje, so 
redni uporabniki zadevnih carinskih 
postopkov ali izpolnjujejo merila iz 
člena 22(d) .

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je treba za carinski dolg in druge 
dajatve, ki lahko nastanejo, predložiti 
splošno zavarovanje, se lahko gospodarski
subjekt pooblasti, da uporabi splošno 

2. Gospodarski subjekt se lahko pooblasti, 
da uporabi splošno zavarovanje z znižanim 
zneskom ali pridobi opustitev zavarovanja, 
pod pogojem, da izpolnjuje merila iz člena 
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zavarovanje z znižanim zneskom ali 
pridobi opustitev zavarovanja, pod 
pogojem, da izpolnjuje merila iz člena 
22(b) in (c) .

22(b) in (c).

Or. en

Obrazložitev

Podjetja s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta bi morala imeti možnost biti 
imetniki enega samega celovitega jamstva, za katerega bi v vseh carinskih postopkih utegnila 
veljati 100-odstotna oprostitev.

Predlog spremembe 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je treba za carinski dolg in druge 
dajatve, ki lahko nastanejo, predložiti 
splošno zavarovanje, se lahko gospodarski 
subjekt pooblasti, da uporabi splošno 
zavarovanje z znižanim zneskom ali 
pridobi opustitev zavarovanja, pod 
pogojem, da izpolnjuje merila iz člena 
22(b) in (c).

2. Kadar je treba za carinski dolg in druge 
dajatve, ki lahko nastanejo, predložiti 
splošno zavarovanje, se lahko gospodarski 
subjekt pooblasti, da uporabi splošno 
zavarovanje z znižanim zneskom ali 
pridobi opustitev zavarovanja, pod 
pogojem, da izpolnjuje merila iz člena 
22(b) in (c), če je to pomembno za 
dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 91 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar nastane carinski dolg kot 
posledica dejanja, zaradi katerega bi bil 
v trenutku, ko je bilo storjeno, mogoč 
kazenski pregon, se obdobje treh let, 
določeno v odstavku 1, podaljša na deset
let.

2. Kadar nastane carinski dolg kot 
posledica dejanja, zaradi katerega bi bil 
v trenutku, ko je bilo storjeno, mogoč 
kazenski pregon, se obdobje treh let, 
določeno v odstavku 1, podaljša na pet let.

Or. fr

Obrazložitev

Desetletni zastaralni rok iz člena 91(2) je v nasprotju s členom 45 predloga, ki subjektom 
nalaga hrambo dokumentov, povezanih s carinskimi operacijami, za obdobje, ki je krajše od 
deset let ("najmanj tri koledarska leta"). Petletno obdobje sovpada z zastaranjem, ki ga 
določa Konvencija o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti iz leta 1995.

Predlog spremembe 112
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se v skladu s členom 37 vloži 
pritožba, se od dneva vložitve pritožbe tek 
rokov, določenih z odstavkoma 1 in 2, 
zadrži za čas trajanja pritožbenega 
postopka.

3. Roki iz odstavkov 1 in 2 se zadržijo za 
časovno obdobje iz odstavka 4 člena 24. 
Kadar se v skladu s členom 37 vloži 
pritožba, se od dneva vložitve pritožbe tek 
rokov, določenih z odstavkoma 1 in 2 tega 
člena, zadrži za čas trajanja pritožbenega 
postopka.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje postopka, povezanega s pravico biti slišan, za enako časovno obdobje, ki je 
potrebno za postopke, povezane s to pravico. To spremembo je treba uvesti zaradi zaščite 
finančnih interesov tradicionalnih lastnih sredstev in nacionalnih sredstev, če je ogrožena 
njihova izterjava. Do tega bi lahko prišlo v primerih, ko se mora postopek, povezan s pravico 
biti slišan, izvesti tik pred iztekom rokov, v katerih se lahko obvesti o carinskih dolgovih v 
skladu z odstavki 1 in 2 člena 91 carinskega zakonika Unije.
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Predlog spremembe 113
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis) 

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se v skladu s členom 37 vloži 
pritožba, se od dneva vložitve pritožbe tek 
rokov, določenih z odstavkoma 1 in 2 , 
zadrži za čas trajanja pritožbenega 
postopka.

3. Roki iz odstavkov 1 in 2 se odložijo za 
obdobje, navedeno v členu 24(4). Kadar se 
v skladu s členom 37 vloži pritožba, se od 
dneva vložitve pritožbe tek rokov, 
določenih z odstavkoma 1 in 2, zadrži za 
čas trajanja pritožbenega postopka.

Or. el

Obrazložitev

Cilj te dopolnitve je podaljšati rok za plačilo carinskega dolga v skladu s pravico vlagateljev 
do zaslišanja. Glede na to, da za carinske organe ni vedno preprosto ugotoviti upravičenosti, 
je zakonsko obdobje treh let v mnogih primerih nezadostno. 

Predlog spremembe 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar pristojni organ meni, da je treba 
odobriti povračilo ali odpust, navedeni 
organ zadevo predloži Komisiji, ki v zvezi s 
tem sprejme sklep.

2. Kadar carinski organi menijo, da je 
treba odobriti povračilo ali odpust, 
navedeni organ zadevo predloži Komisiji v 
naslednjih primerih: 

(a) če carinski organi menijo, da je 
posebno stanje nastalo izključno zaradi 
tega, ker Komisija ni uspela izpolniti 
svojih obveznosti ali ker so bili neuspešni 
tako carinski organi kot Komisija;
(b) če carinski organi menijo, da je 
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Komisija storila napako v smislu odstavka 
1(c); in
(c) če so okoliščine primera povezane z 
ugotovitvami preiskave, ki jo je Unija 
opravila na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 
515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni 
pomoči med upravnimi organi držav 
članic in sodelovanju med njimi in 
Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega 
izvajanja carinske in kmetijske 
zakonodaje1 ali na podlagi druge
zakonodaje Unije oziroma sporazuma, ki 
ga je Unija sklenila z državo ali skupino 
držav, v skladu s katerimi je predvideno, 
da Unija lahko izvaja tovrstne preiskave;
(d) če znesek, za katerega je zadevna 
oseba odgovorna v zvezi z eno ali več 
uvoznimi ali izvoznimi dejavnostmi, a 
zaradi napake ali posebnih okoliščin 
znaša 500.000 EUR ali več.
________
1 UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

V okviru carinske zakonodaje je bistveno določiti, katere primere je treba posredovati 
Komisiji. Zaradi tega se predlaga, da se člen 332-23 Moderniziranega carinskega zakonika 
prestavi v ta odstavka.

Predlog spremembe 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Primeri iz odstavka 1 se ne 
posredujejo v naslednjih okoliščinah;
(a) če je Komisija že sprejela sklep po 
postopku, opredeljenem v tem oddelku, o 
primeru, ki zadeva primerljiva vprašanja 
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dejstev in zakonodaje;
(b) če Komisija že obravnava primer, ki 
zadeva primerljiva vprašanja dejstev in 
zakonodaje;

Or. en

Obrazložitev

V okviru carinske zakonodaje je bistveno določiti, katere primere je treba posredovati 
Komisiji. Zaradi tega se predlaga, da se člen 332-23 Moderniziranega carinskega zakonika 
prestavi v ta odstavka.

Predlog spremembe 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar pristojni organ pomotoma odobri
povračilo ali odpust, se prvotni carinski 
dolg ponovno vzpostavi, kolikor ne zastara 
v skladu s členom 91. 

6. Kadar carinski organi pomotoma 
odobrijo povračilo ali odpust, se prvotni 
carinski dolg določi v skladu s členom 91.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ se spremeni v carinski organi. Glej odstavek 1(c).

Predlog spremembe 117
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 2 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) za blago, ki ga uvaža pooblaščeni 
gospodarski subjekt;

Or. de
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Obrazložitev

Doslej niso predvideni pogoji za izjeme pri vstopni skupni deklaraciji, ki bi pomenili 
poenostavitve za pooblaščene gospodarske subjekte. Urejati bi jih bilo treba neposredno v 
predlogu.

Predlog spremembe 118
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za blago, ki ga uvozi pooblaščen 
gospodarski subjekt.

Or. en

Obrazložitev

V prihodnosti bo imel status pooblaščenih gospodarskih subjektov bistveno vlogo, zaradi 
česar so potrebne dejanske poenostavitve. Zaupanja vrednim gospodarskim subjektom, ki 
spoštujejo predpise, mora biti omogočeno, da kot pooblaščeni gospodarski subjekti 
najučinkoviteje izkoristijo poenostavitve. Zato so izjeme za te subjekte v primeru skupne 
deklaracije za prihod blaga bistvenega pomena. Opredeljeni bi morali biti kot bistveni 
elementi, kar mora biti jasno navedeno v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 119
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odgovorna oseba v določenem roku
vloži vstopno skupno deklaracijo pri 
pristojnem carinskem uradu, preden je 
blago vneseno na carinsko območje Unije.

3. Oseba, ki vnese blago na carinsko 
območje Unije ali prevzame odgovornost 
za prevoz blaga na navedeno območje, 
vloži vstopno skupno deklaracijo.

Or. en
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Obrazložitev

Oseba, ki je obvezana vložiti vstopno skupno deklaracijo, je bistven element carinske 
zakonodaje. V carinskem zakoniku Unije mora biti vključena tako, kot je bila v 
Moderniziranem carinskem zakoniku. Zato se predlaga, da se člena 88(2) in (3) 
Moderniziranega carinskega zakonika vključita na tem mestu.

Predlog spremembe 120
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ne glede na obveznosti osebe iz 
odstavka 3 lahko namesto nje vstopno 
skupno deklaracijo vloži ena od 
naslednjih oseb:
(a) uvoznik ali prejemnik ali druga oseba, 
v imenu ali za račun katere deluje oseba 
iz odstavka 3;
(b) vsaka oseba, ki zadevno blago lahko 
predloži ali da predložiti pristojnemu 
carinskemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Oseba, ki je dolžna vložiti vstopno skupno deklaracijo, je bistven del carinske zakonodaje. V 
carinskem zakoniku Unije mora biti vključena tako, kot je bila v Moderniziranem carinskem 
zakoniku. Zato se predlaga, da se člena 88(2) in (3) Moderniziranega carinskega zakonika 
vključita na tem mestu.

Predlog spremembe 121
Wim van de Camp

Predlog uredbe
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Člen 114 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Skupna deklaracija se vloži pri 
carinskemu uradu prvega vstopa. 
Carinski organi lahko dovolijo, da se 
skupna deklaracija vloži pri drugem 
carinskem uradu, pod pogojem, da ta 
carinski urad potrebne podatke takoj 
sporoči ali da na voljo v elektronski obliki 
carinskemu uradu vstopa.

Or. en

Obrazložitev

V tej določbi se pojasni, pri katerem pristojnem organu se vloži vstopna skupna deklaracija.

Predlog spremembe 122
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 116 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšni popravki pa niso več mogoči, 
potem ko:
(a) carinski organi obvestijo osebo, ki je 
vložila vstopno skupno deklaracijo, da 
nameravajo pregledati blago;
(b) carinski organi ugotovijo, da zadevne 
navedbe niso pravilne; ali
(c) carinski organi dovolijo odstranitev 
blaga s kraja predložitve.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, da se ohrani nespremenjeni člen 89(1) Moderniziranega carinskega zakonika in 
da se v carinski zakonik Unije vključijo primeri, pri katerih spreminjanje vstopne skupne 
deklaracije ni mogoče.
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Predlog spremembe 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 117 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni carinski urad lahko opusti 
zahtevo po vložitvi vstopne skupne 
deklaracije za blago, za katero se pred 
iztekom roka za vložitev navedene 
deklaracije vloži deklaracija za začasno 
hrambo. Ta deklaracija vsebuje najmanj 
navedbe, potrebne za vstopno skupno 
deklaracijo. Dokler se prijavljeno blago 
ne predloži carini v skladu s členom 124, 
ima deklaracija za začasno hrambo status 
vstopne skupne deklaracije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 118 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rok, do katerega je treba opraviti 
analizo tveganja in sprejeti potrebne 
ukrepe, v skladu s členom 115;

(b) rok za vložitev vstopne skupne 
deklaracije;

Or. en
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Obrazložitev

V povezavi s pravili za enotno uporabo carinske zakonodaje je določba za opolnomočenje 
razdeljena v opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme delegirane akte (člen 118), in 
opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme izvedbene akte (člen 118a). Zadnje vključuje roke, 
ki jih morajo upoštevati carinski organi.

Predlog spremembe 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 118 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) rok za vložitev vstopne skupne 
deklaracije;

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s pravili za enotno uporabo carinske zakonodaje je določba za opolnomočenje 
razdeljena v opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme delegirane akte (člen 118), in 
opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme izvedbene akte (člen 118a). Zadnje vključuje roke, 
ki jih morajo upoštevati carinski organi.

Predlog spremembe 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 118 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) rok iz člena 116(2), po izteku katerega 
se šteje, da vstopna skupna deklaracija ni 
bila vložena.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s pravili za enotno uporabo carinske zakonodaje je določba za opolnomočenje 
razdeljena v opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme delegirane akte (člen 118), in 
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opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme izvedbene akte (člen 118a). Zadnje vključuje roke, 
ki jih morajo upoštevati carinski organi.

Predlog spremembe 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 118 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118a
Podeljevanje izvedbenih pooblastil

Da bi zagotovili enotne pogoje izvajanja 
carinske zakonodaje, Komisija z 
izvedbenimi akti sprejme ukrepe glede:
(a) roka, do katerega je treba opraviti 
analizo tveganja in sprejeti potrebne 
ukrepe, v skladu s členom 115;
(b) roka iz člena 116(2), po izteku 
katerega se šteje, da vstopna skupna 
deklaracija ni bila vložena.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 244(4).

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s pravili za enotno uporabo carinske zakonodaje je določba za opolnomočenje 
razdeljena v opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme delegirane akte (člen 118), in 
opolnomočenje Komisije, da lahko sprejme izvedbene akte (člen 118a). Zadnje vključuje roke, 
ki jih morajo upoštevati carinski organi.

Predlog spremembe 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 124 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Oseba, ki blago predloži, se sklicuje na 
vstopno skupno deklaracijo ali carinsko 
deklaracijo, vloženo za blago , razen kadar 
vložitev take deklaracije ni zahtevana.

3. Oseba, ki blago predloži, se sklicuje na 
vstopno skupno deklaracijo ali carinsko 
deklaracijo ali deklaracijo za začasno 
hrambo, vloženo za blago, razen kadar 
vložitev vstopne skupne deklaracije ni 
zahtevana.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 124 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar se carini predloži blago, ki ni 
blago Unije in ni zajeto v vstopni skupni 
deklaraciji, imetnik blaga nemudoma vloži 
vstopno skupno deklaracijo ali, namesto 
nje, carinsko deklaracijo, razen kadar 
vložitev take deklaracije ni potrebna.

4. Kadar se carini predloži blago, ki ni 
blago Unije in ni zajeto v vstopni skupni 
deklaraciji, ena izmed oseb iz člena 114 
nemudoma vloži vstopno skupno 
deklaracijo ali, namesto nje, carinsko 
deklaracijo ali deklaracijo za začasno 
hrambo, razen kadar vložitev take 
deklaracije ni potrebna.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.
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Predlog spremembe 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 125 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 125a
Začasna hramba blaga

Blago, ki ni blago Unije, se, razen če je 
dano v carinski postopek, da v začasno 
hrambo od trenutka predložitve carini v 
naslednjih primerih:
(a) če je blago, vneseno na carinsko 
območje Unije, carini predloženo takoj po 
prispetju v skladu s členom 124;
(b) če je blago predloženo namembnemu 
carinskemu uradu na carinskem območju 
Unije v skladu s pravili, ki urejajo 
tranzitni postopek;
(c) če je blago iz proste cone vneseno na 
drug del carinskega območja Unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen – 125 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 125b
Deklaracija za začasno hrambo
1. Blago, ki ni blago Unije in je 
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predloženo carini, je zajeto v deklaraciji 
za začasno hrambo, ki vsebuje vse 
navedbe, potrebne za uporabo določb, ki 
urejajo začasno hrambo.
2. Deklaracijo za začasno hrambo vloži 
ena izmed oseb iz člena 124(1) ali (2) 
najkasneje ob predložitvi blaga carini.
3. Deklaracija za začasno hrambo vsebuje 
sklicevanje na vsako vstopno skupno 
deklaracijo, ki je bila vložena za blago, 
predloženo carini, razen če je bilo to blago 
že v začasni shrambi ali dano v carinski 
postopek in še ni zapustilo carinsko 
območje Unije.
4. Deklaracija za začasno hrambo ima 
lahko tudi eno izmed naslednjih oblik:
(a) sklicevanje na katero koli vloženo 
vstopno skupno deklaracijo za zadevno 
blago, dopolnjeno z navedbami o 
deklaraciji za začasno hrambo;
(b) manifest ali druga prevozna listina, 
pod pogojem, da ta vključuje navedbe o 
deklaraciji za začasno hrambo, vključno s 
sklicevanjem na katero koli vstopno 
skupno deklaracijo za zadevno blago;
(c) deklaracija za tranzitni postopek, če je 
blago, ki ni blago Unije in se je gibalo v 
postopku tranzita, predloženo na 
carinskem namembnem uradu na 
carinskem območju Unije.
5. Carinski organi lahko sprejmejo, da se 
za vložitev deklaracije za začasno hrambo 
uporabijo sistemi trgovinskih, pristaniških 
ali prevoznih informacij, če vsebujejo 
potrebne navedbe za takšno deklaracijo in 
so te na voljo v skladu z odstavkom 2.
6. Členi od 158 do 163 se uporabljajo za 
preverjanje deklaracije za začasno 
hrambo.
7. Deklaracija za začasno hrambo se 
lahko uporabi tudi za:
(a) obveščanje o prihodu iz člena 119;
(b) predložitev blaga carini iz člena 124, 
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če so izpolnjeni pogoji iz teh določb.
8. Deklaracije za začasno hrambo se ne 
zahteva, če je carinski status blaga kot 
blago Unije določeno v skladu s členi od 
130 do 133 najkasneje ob njegovi 
predložitvi carini.
9. Carinski organi deklaracijo za začasno 
hrambo hranijo v namene preverjanja, ali 
je zadevno blago kasneje dano v carinski 
postopek v skladu s členom 126.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 125 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 125c
Spreminjanje in razveljavitev deklaracije 

za začasno hrambo
1. Deklarantu se lahko na podlagi 
zahtevka dovoli, da po vložitvi deklaracije 
za začasno hrambo spremeni eno ali več 
navedb iz deklaracije.
Popravki niso več mogoči, potem ko:
(a) carinski organi obvestijo osebo, ki je 
vložila deklaracijo, da nameravajo 
pregledati blago;
(b) carinski organi ugotovijo, da navedbe 
v deklaraciji niso pravilne;
(c) je blago predloženo carini.
2. Če blago, za katero je bila vložena 
deklaracija za začasno hrambo, ni 
predloženo carini, carinski organi 
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razveljavijo to deklaracijo:
(a) na podlagi zahtevka deklaranta; in
(b) v določenem roku po vložitvi 
deklaracije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 125 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 125d
Pogoji in odgovornost za začasno hrambo 

blaga
1. Blago v začasni hrambi se hrani le v 
skladiščih za začasno hrambo v skladu s 
členom 125e ali v upravičenih primerih v 
drugih objektih, ki jih določijo ali 
odobrijo carinski organi.
2. Brez poseganja v člen 120(2) je blago v 
začasni hrambi predmet le tistih ravnanj, 
ki so namenjena njegovi ohranitvi v 
nespremenjenem stanju, pri čemer se ne 
smejo spremeniti videz ali tehnične 
lastnosti blaga.
3. Oseba, ki predloži blago v skladu s 
členom 124(1) in (2), je odgovorna za:
(a) zagotovitev, da bo blago v začasni 
hrambi  ostalo pod carinskim nadzorom;
(b) izpolnitev obvez v zvezi z blagom v 
začasni hrambi.
Imetnik dovoljenja iz člena 125e je 
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odgovoren v skladu z odstavkom 1 za 
blago, shranjeno v skladišču za začasno 
hrambo.
4. Če iz kakršnega koli razloga blaga ni 
mogoče ohraniti v začasni hrambi, 
carinski organi nemudoma ukrenejo vse 
potrebno za ureditev položaja blaga v 
skladu s členom 167, 168 in 169.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 125 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 125e
Dovoljenje za upravljanje skladišč za 

začasno hrambo

1. Za upravljanje skladišč za začasno 
hrambo je potrebno dovoljenje od 
carinskih organov. Če je upravljavec 
skladišč za začasno hrambo sam carinski 
organ, tako dovoljenje ni potrebno.
Pogoji, pod katerimi je dovoljeno 
upravljanje skladišč za začasno hrambo, 
so določeni v dovoljenju.

2. Razen če je drugače določeno, se 
dovoljenje iz odstavka 1 podeli samo 
osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) imajo sedež na carinskem območju 
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Unije;
(b) zajamčijo potrebno zagotovilo za 
pravilno izvajanje dejavnosti;

(c) zagotovijo zavarovanje v skladu s 
členom 77.

Šteje se, da pooblaščeni gospodarski 
subjekt za carinske poenostavitve 
izpolnjuje pogoje iz točke (b) prvega 
pododstavka, če se je pri podelitvi 
dovoljenja upoštevalo upravljanje 
skladišča za začasno hrambo.
3. Dovoljenje iz odstavka 1 se podeli le, če 
carinski organi lahko opravljajo carinski 
nadzor, ne da bi morali uvesti upravne 
ukrepe, ki bi bili nesorazmerni 
z zadevnimi gospodarskimi potrebami;
4. Imetnik dovoljenja vodi ustrezno 
evidenco v obliki, ki jo odobrijo carinski 
organi.
Evidenca vsebuje informacije in navedbe, 
ki carinskim organom omogočajo nadzor 
nad upravljanjem skladišča za začasno 
hrambo, zlasti glede ugotavljanja blaga v 
hrambi, njegovega carinskega statusa in 
gibanja.
Šteje se, da pooblaščeni gospodarski 
subjekt za carinske poenostavitve 
izpolnjuje obveznost iz drugega 
pododstavka, če je njegova evidenca 
primerna za namene začasne hrambe.
5. Carinski organi imetnika dovoljenja 
lahko pooblastijo, da blago v začasni 
hrambi prestavi v različna skladišča za 
začasno hrambo, pod pogojem, da ta 
gibanja ne bi povečala tveganja goljufivih 
dejanj.
Če je blago v začasni hrambi prestavljeno 
v skladišče za začasno hrambo, za 
katerega velja drugo dovoljenje, imetnik 
tega dovoljenja vloži novo deklaracijo za 
začasno hrambo v skladu s členom 125b 
in postane odgovoren za začasno hrambo 
zadevnega blaga v skladu z drugim 



PE498.017v01-00 64/112 AM\916428SL.doc

SL

odstavkom člena 125d(3).
Carinski organi lahko, če obstaja 
gospodarska potreba po tem in če to ne bo 
imelo negativnih posledic za carinski 
nadzor, dovolijo hrambo blaga Unije v 
skladišču za začasno hrambo. To blago se 
ne šteje kot blago v začasni hrambi.
6. Imetnik dovoljenja izpolni svoje obveze, 
carinski organi pa spremljajo to 
izpolnjevanje.
7. Imetnik dovoljenja obvesti carinske 
organe o vsem, kar se zgodi po pridobitvi 
dovoljenja in bi utegnilo vplivati na 
njegovo trajanje ali vsebino.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Naslov 4 – Poglavje 2 – Oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Formalnosti po predložitvi Začasna hramba blaga

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Predlog uredbe
Člen 126 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost dajanja blaga , ki ni blago 
Unije, v carinski postopek

Obveznost dajanja blaga v začasni hrambi
v carinski postopek

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 126 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člene 167,168 in 169 
se blago , ki ni blago Unije , predloženo 
carini, da v carinski postopek.

1. Blago, ki ni blago Unije, v začasni 
hrambi je v določenem roku dano v 
carinski postopek ali pa se ponovno izvozi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 126 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Razen kadar ni drugače določeno, 
deklarant prosto izbere carinski postopek, 
v katerega želi dati blago, pod pogoji 
navedenega postopka, ne glede na naravo 
ali količino blaga, državo porekla blaga, 
državo odpreme ali namembno državo.

2. Razen če ni drugače določeno, deklarant 
prosto izbere carinski postopek, v katerega 
želi dati blago, pod pogoji navedenega 
postopka, ne glede na naravo ali količino 
blaga, državo porekla blaga, državo 
odpreme ali namembno državo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 129 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca. določen rok za ponoven izvoz, kot je 
navedeno v členu 126(1).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 134 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vse blago, ki bo dano v carinski 
postopek, razen v postopka proste cone in 
začasne hrambe, se vloži carinska 
deklaracija, ki ustreza določenemu 
postopku.

1. Za vse blago, ki bo dano v carinski 
postopek, razen v postopek proste cone, se 
vloži carinska deklaracija, ki ustreza 
določenemu postopku.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da bi začasno hrambo spremenili iz "posebnega carinskega 
postopka" v "status". To bo vzpostavilo razmere, ki so obstajale pred sprejetjem 
Moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 141
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 137

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 137 črtano
Podeljevanje izvedbenih pooblastil
Komisija sprejme ukrepe glede uradnih ur 
iz člena 135(2) z izvedbenimi akti. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 244(4).

Or. el

Obrazložitev

Glede na določbe člena 135(2) o mednarodnih obveznostih Unije v zvezi z delovanjem 
carinskih uradov (uradni delovni čas ob upoštevanju narave prometnih in trgovskih tokov) in 
načelo sorazmernosti, po katerem je treba sklepe/določbe sprejeti na najprimernejši ravni (27 
držav članic je bolje obveščenih o lokalnih geografskih, prometnih in trgovinskih pogojih) se 
predlaga črtanje te določbe.
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Predlog spremembe 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Carinski organi lahko dovolijo osebi, da 
na carinskem uradu, pristojnem v kraju, 
kjer ima sedež, vloži carinsko deklaracijo 
za blago, ki se predloži carini v drugem 
carinskem uradu. V takih primerih se šteje, 
da je carinski dolg nastal v carinskem 
uradu, pri katerem se carinska deklaracija 
vloži.

1. Carinski organi lahko dovolijo 
pooblaščenemu gospodarskemu subjektu 
v skladu s členom 21(2) (a) in (b), da na 
carinskem uradu, pristojnem v kraju, kjer 
ima sedež, vloži carinsko deklaracijo za 
blago, ki se predloži carini v drugem 
carinskem uradu. V takih primerih se šteje, 
da je carinski dolg nastal v carinskem 
uradu, pri katerem se carinska deklaracija 
vloži.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 143
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Carinski organi lahko dovolijo osebi, da 
na carinskem uradu, pristojnem v kraju, 
kjer ima sedež, vloži carinsko deklaracijo 
za blago, ki se predloži carini v drugem 
carinskem uradu. V takih primerih se šteje, 
da je carinski dolg nastal v carinskem 
uradu, pri katerem se carinska deklaracija 
vloži.

1. Carinski organi lahko dovolijo osebi, da 
na carinskem uradu, pristojnem v kraju, 
kjer ima sedež, vloži ali da na razpolago 
carinsko deklaracijo za blago, ki se 
predloži carini v drugem carinskem uradu. 
V takih primerih se šteje, da je carinski 
dolg nastal v carinskem uradu, pri katerem 
se carinska deklaracija vloži ali da na 
razpolago.

Or. en
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Obrazložitev

Ker naj bi centralizirano carinjenje prispevalo k poenostavitvi postopkov, mora biti jasno, da 
se zahtevane dokumente lahko predloži fizično ali zagotovi dostop do njih (na primer 
elektronsko).

Predlog spremembe 144
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 138(1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Carinski organi lahko dovolijo osebi, da 
na carinskem uradu, pristojnem v kraju, 
kjer ima sedež, vloži carinsko deklaracijo 
za blago, ki se predloži carini v drugem 
carinskem uradu. V takih primerih se šteje, 
da je carinski dolg nastal v carinskem 
uradu, pri katerem se carinska deklaracija 
vloži .

1. Carinski organi lahko dovolijo osebi, da 
na carinskem uradu, pristojnem v kraju, 
kjer ima sedež, vloži ali da na razpolago
carinsko deklaracijo za blago, ki se 
predloži carini v drugem carinskem uradu. 
V takih primerih se šteje, da je carinski 
dolg nastal v carinskem uradu, pri katerem 
se carinska deklaracija vloži ali da na 
razpolago. 

Or. el

Obrazložitev

Glede centraliziranega carinjenja se priporoča uporabo besedila člena 106 moderniziranega 
carinskega zakonika, po katerem lahko carinski urad, pri katerem se vloži deklaracija, 
sprejme ali zavrne zahtevo za dovoljenje za prepustitev blaga, carinski urad, v katerem se 
blago predloži, pa izvede zgolj kontrole v zvezi z varnostjo in varstvom.

Predlog spremembe 145
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski urad, pri katerem se vloži 
carinska deklaracija, opravlja formalnosti 
za preverjanje deklaracije in izterjavo 
zneska uvozne ali izvozne dajatve, ki 

2. Carinski urad, pri katerem se vloži ali da 
na razpolago carinska deklaracija, opravlja 
formalnosti za preverjanje deklaracije,
izterjavo zneska uvozne ali izvozne 
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ustreza morebitnemu carinskemu dolgu. dajatve, ki ustreza morebitnemu 
carinskemu dolgu, in odobritev prepustitve 
blaga, ob upoštevanju informacij, 
pridobljenih od tega urada.

Or. en

Obrazložitev

Poleg predloga poročevalca glede vrnitve na prvotni člen 106 Moderniziranega carinskega 
zakonika, v skladu s katerim nadzorni carinski urad odobri ali zavrne prepustitev blaga, 
carinski urad predložitve pa izvaja le varnostna in varstvena preverjanja, saj naj bi 
centralizirano carinjenje prispevalo k poenostavitvi postopkov, zaradi česar mora biti jasno, 
da se zahtevani dokumenti lahko predložijo fizično ali da se zagotovi dostop do njih (na 
primer elektronsko).

Predlog spremembe 146
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 138(2)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski urad, pri katerem se vloži
carinska deklaracija, opravlja formalnosti 
za preverjanje deklaracije in  izterjavo 
zneska uvozne ali izvozne dajatve, ki 
ustreza morebitnemu carinskemu dolgu.

2. Carinski urad, pri katerem se vloži ali da 
na razpolago carinska deklaracija, opravlja 
formalnosti za preverjanje deklaracije in 
izterjavo zneska uvozne ali izvozne 
dajatve, ki ustreza morebitnemu 
carinskemu dolgu, pa tudi za odobritev 
prepustitve blaga.

Or. el

Obrazložitev

Glede centraliziranega carinjenja se priporoča uporabo besedila člena 106 moderniziranega 
carinskega zakonika, po katerem lahko carinski urad, pri katerem se vloži deklaracija, 
sprejme ali zavrne zahtevo za dovoljenje za prepustitev blaga, carinski urad, v katerem se 
blago predloži, pa izvede zgolj kontrole v zvezi z varnostjo in varstvom.

Predlog spremembe 147
Olle Schmidt

Predlog uredbe
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Člen 138 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski urad, pri katerem se vloži 
carinska deklaracija, opravlja formalnosti 
za preverjanje deklaracije in izterjavo 
zneska uvozne ali izvozne dajatve, ki 
ustreza morebitnemu carinskemu dolgu.

2. Carinski urad, pri katerem se 
vloži carinska deklaracija, opravi 
formalnosti za preverjanje deklaracije, 
izterjavo zneska uvozne ali izvozne 
dajatve, ki ustreza morebitnemu 
carinskemu dolgu, in odobritev prepustitve 
blaga.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe v členu 138 (2) in (3) odpravljajo veliko korist za trgovino, ki so bile predvidene v 
posodobitvi carinske zakonodaje v Evropi: možnost poslovanja z nadzornim carinskih uradom 
v državi članici, kjer ima trgovec sedež. Spremembe uvajajo carinski postopek v dveh 
stopnjah in ustvarjajo nepotrebno zapletenost, stroške in možne zamude.

Predlog spremembe 148
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski urad, v katerem se predloži 
blago, brez poseganja v lastne kontrole , na 
upravičeno zahtevo carinskega urada, pri 
katerem je bila vložena carinska 
deklaracija, opravi kakršen koli pregled.

3. Carinski urad, v katerem se predloži 
blago, brez poseganja v lastne kontrole
zaradi varnosti in varstva, na upravičeno 
zahtevo carinskega urada, pri katerem je 
vložena ali dana na razpolago carinska 
deklaracija, opravi kakršen koli pregled in 
dovoli prepustitev blaga, pri čemer 
upošteva informacije, prejete od 
navedenega urada.

Or. en

Obrazložitev

Poleg predloga poročevalca glede vrnitve na prvotni člen 106 Moderniziranega carinskega 
zakonika, v skladu s katerim nadzorni carinski urad odobri ali zavrne prepustitev blaga, 
carinski urad predložitve pa izvaja le varnostna in varstvena preverjanja, saj naj bi 
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centralizirano carinjenje prispevalo k poenostavitvi postopkov, zaradi česar mora biti jasno, 
da se zahtevani dokumenti lahko predložijo fizično ali da se zagotovi dostop do njih (na 
primer elektronsko).

Predlog spremembe 149
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 138(3)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski urad, v katerem se predloži 
blago, brez poseganja v lastne kontrole , na 
upravičeno zahtevo carinskega urada, pri 
katerem je bila  vložena carinska 
deklaracija, opravi kakršen koli pregled .

3. Carinski urad, v katerem se predloži 
blago, brez poseganja v lastne kontrole 
zaradi varnosti in varstva, na upravičeno 
zahtevo carinskega urada, pri katerem je 
vložena ali dana na razpolago carinska 
deklaracija, opravi kakršen koli pregled in 
dovoli prepustitev blaga, pri čemer 
upošteva podatke, prejete od navedenega 
urada.

Or. el

Obrazložitev

Glede centraliziranega carinjenja se priporoča uporabo besedila člena 106 moderniziranega 
carinskega zakonika, po katerem lahko carinski urad, pri katerem se vloži deklaracija, 
sprejme ali zavrne zahtevo za dovoljenje za prepustitev blaga, carinski urad, v katerem se 
blago predloži, pa izvede zgolj kontrole v zvezi z varnostjo in varstvom.

Predlog spremembe 150
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski urad, v katerem se predloži blago, 
brez poseganja v lastne kontrole , na 
upravičeno zahtevo carinskega urada, pri 
katerem je bila vložena carinska 
deklaracija, opravi kakršen koli pregled .

Carinski urad, v katerem se predloži blago, 
brez poseganja v lastne kontrole zaradi 
varnosti in varstva, na upravičeno zahtevo 
carinskega urada, pri katerem je vložena ali 
dana na razpolago carinska deklaracija, 
opravi kakršen koli pregled in dovoli 
prepustitev blaga, pri čemer upošteva 



AM\916428SL.doc 73/112 PE498.017v01-00

SL

informacije, prejete od navedenega urada.
Zadevni carinski uradi izmenjajo 
informacije, ki so potrebne za prepustitev 
blaga. Carinski urad, v katerem se blago 
predloži, dovoli prepustitev blaga.

Zadevni carinski uradi izmenjajo 
informacije, ki so potrebne za prepustitev 
blaga.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe v členu 138 (2) in (3) odpravljajo velike koristi za trgovino, ki so bile predvidene 
v posodobitvi carinske zakonodaje v Evropi; možnost poslovanja z nadzornim carinskih 
uradom v državi članici, kjer ima trgovec sedež. Spremembe uvajajo carinski postopek v dveh 
stopnjah in ustvarjajo nepotrebno zapletenost, stroške in možne zamude.

Predlog spremembe 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 139 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 139a
Enotno dovoljenje za poenostavljene 

postopke
Carinski organi lahko dovolijo, da se 
carinska deklaracija vloži na carinskem 
uradu, ki ni urad, pri katerem je bilo ali 
bo predloženo blago ali dano na 
razpolago za kontrolo, pod pogojem, da bo 
imetnik enotnega dovoljenja za 
poenostavljene postopke blago dal v 
carinski postopek.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen zagotavlja pravno podlago za enotna dovoljenja za poenostavljene postopke v 
carinskem zakoniku Unije. Ker so za zagotavljanje enotne uporabe carinske zakonodaje o 
enotnih dovoljenjih za poenostavljene postopke potrebna dodatna pravila, bi bilo treba 
vključiti pooblastila za Komisijo glede sprejetja teh pravil z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda. Predlagane določbe izhajajo iz veljavnih izvedbenih določb Carinskega 
zakonika Skupnosti. 
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Predlog spremembe 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen – 139 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 139b
Podeljevanje izvedbenih pooblastil

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe o:
(a) pravilih za podelitev dovoljenja iz 
člena 139a;
(b) izmenjavi informacij med carinskimi 
uradi in obveščanju Komisije in 
gospodarskih subjektov, da se zagotovi 
enotna uporaba carinske zakonodaje.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 244(4) .

Or. en

Obrazložitev

Ta člen zagotavlja pravno podlago za enotna dovoljenja za poenostavljene postopke v 
carinskem zakoniku Unije. Ker so za zagotavljanje enotne uporabe carinske zakonodaje o 
enotnih dovoljenjih za poenostavljene postopke potrebna dodatna pravila, bi bilo treba 
vključiti pooblastila za Komisijo glede sprejetja teh pravil z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda. Predlagane določbe izhajajo iz veljavnih izvedbenih določb Carinskega 
zakonika Skupnosti. 

Predlog spremembe 153
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 143

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski organi lahko osebi dovolijo , da Blago je lahko dano v carinski postopek 
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blago da v carinski postopek na podlagi 
poenostavljene deklaracije, v kateri je 
mogoče izpustiti nekatere navedbe iz 
člena 140 in spremne listine iz člena 141.

na podlagi poenostavljene deklaracije, 
v kateri je mogoče izpustiti nekatere 
navedbe iz člena 140 in spremne listine iz 
člena 141.

Or. en

Obrazložitev

Za deklaracije, v katerih se lahko izpusti določeno navedbo ali spremne listine, se zaenkrat ne 
zahteva dovoljenja. Ni razloga, zakaj bi v prihodnosti to dovoljenje moralo biti obvezno. To bi 
pomenilo veliko upravno obremenitev na področju carine in trgovine.

Predlog spremembe 154
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 143

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski organi lahko osebi dovolijo , da 
blago da v carinski postopek na podlagi 
poenostavljene deklaracije, v kateri je 
mogoče izpustiti nekatere navedbe iz 
člena 140 in spremne listine iz člena 141.

Blago je lahko dano v carinski postopek 
na podlagi poenostavljene deklaracije, 
v kateri je mogoče izpustiti nekatere 
navedbe iz člena 140 in spremne listine iz 
člena 141.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje velikega upravnega bremena na področju carine in trgovine.

Predlog spremembe 155
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 144(2)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V nekaterih primerih se obveznost 
vložitve dopolnilne deklaracije opusti.

2. Dopolnilna deklaracija se ne zahteva v 
naslednjih primerih:
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(a) za blago, ki je v carinskih skladiščih;
(b) za blago, za katerega veljajo posebni 
postopki, če:

(i) sta bili isti osebi izdani dve ali več 
dovoljenj za posebne postopke,
(ii) posebni postopek ne velja več, 

kadar je blago dano v nadaljnji 
carinski postopek, v evidence 
deklaranta pa je bila opravljena 
ustrezna vknjižba.

Or. el

Obrazložitev

Opredeliti je treba primere, v katerih se lahko opusti obveznost vložitve dopolnilne 
deklaracije.

Predlog spremembe 156
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 144 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V nekaterih primerih se obveznost 
vložitve dopolnilne deklaracije opusti.

2. Dopolnilna deklaracija se ne zahteva v 
naslednjih primerih:
(a) blago je dano v postopek carinskega 
skladiščenja;
(b) blago je dano v poseben postopek, pod 
pogojem da:
(i) sta dve dovoljenji ali več za poseben 
postopek podeljeni isti osebi;
(ii) posebni postopek se zaključi z 
dajanjem blaga v naslednji carinski 
postopek z uporabo vnesenih podatkov v 
evidenci deklaranta.
(c) poenostavljena deklaracija zajema 
blago, katerega vrednost in količina sta 
nižji od statističnega praga;
(d) poenostavljena deklaracija že vsebuje 
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vse informacije, potrebne za zadevni 
carinski postopek;
(e) poenostavljena deklaracija se ne 
pripravi z vnosom v evidenco deklaranta.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme pri obvezni vložitvi dopolnilne deklaracije bi bilo bolje izrecno opredeliti v temeljnem 
aktu.

Predlog spremembe 157
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 144 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V nekaterih primerih se obveznost 
vložitve dopolnilne deklaracije opusti:
(a) kadar se poenostavljena deklaracija 
nanaša na blago ali sredstva, ki ne 
presegajo statističnega praga;
(b) kadar poenostavljena deklaracija že 
vsebuje vse potrebne informacije za 
carinski postopek;
(c) kadar poenostavljena deklaracija nima 
oblike vpisa v evidence deklaranta.

Or. el

Obrazložitev

Opredeliti je treba primere, v katerih se lahko opusti obveznost vložitve dopolnilne 
deklaracije.

Predlog spremembe 158
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 145 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) primere, v katerih se obveznost vložitve 
dopolnilne deklaracije opusti v skladu s 
členom 144(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so primeri izjem glede obvezne vložitve dopolnilne deklaracije izrecno opredeljene v 
temeljnem aktu, bi bilo treba črtati ta pododstavek o zadevnem prenosu pooblastil.

Predlog spremembe 159
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 146 – odstavek 3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) osebe, ki vložijo carinsko deklaracijo 
na mejnem carinskem uradu v državi, 
čigar ozemlje leži ob carinskem območju 
Unije, pod pogojem, da ta država 
omogoča enake koristi osebam s sedežem 
v carinskem območju Unije;

Or. en

Obrazložitev

Izjeme za deklarante, ki morajo imeti sedež na carinskem območju, bi bilo bolje izrecno 
opredeliti v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 160
Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 146 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primerih, ki niso primeri iz 
odstavka 3, se zahteva po sedežu na 
carinskem območju Unije lahko opusti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so izjeme za deklarante, ki morajo imeti sedež na carinskem območju, izrecno določene v 
temeljnem aktu, bi bilo treba črtati ta odstavek glede zadevnega prenosa pooblastil.

Predlog spremembe 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 148 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Carinski organi nemudoma sprejmejo 
carinske deklaracije, ki izpolnjujejo pogoje 
iz tega poglavja, pod pogojem, da je bilo 
blago, na katerega se nanašajo, predloženo 
carini .

1. Carinski organi nemudoma sprejmejo 
carinske deklaracije, ki izpolnjujejo pogoje 
iz tega poglavja, pod pogojem, da je bilo 
blago, na katerega se nanašajo, predloženo 
carini ali je dano na razpolago za carinsko 
kontrolo na za carino zadovoljiv način.

Kadar ima deklaracija obliko vpisa v 
evidence deklaranta in imajo carinski 
organi dostop do teh podatkov, se šteje, da 
je bila deklaracija sprejeta v trenutku, ko 
je bilo blago vpisano v evidence. Carinski 
organi lahko brez poseganja v pravne 
obveznosti deklaranta ali v uporabo 
kontrol v zvezi z varnostjo in varstvom 
opustijo obveznost, da mora biti blago 
predloženo ali dano na razpolago za 
carinsko kontrolo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije določa, da se lahko blago sprosti ali kako drugače določi za kontrolo šele 
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po njegovem prihodu na ozemlje Unije. To bi na mestu vstopa v EU povzročilo znatne 
zamude. Trgovci, ki imajo status pooblaščenega gospodarskega subjekta, bi morali imeti 
možnost dobiti obvestilo o sprostitvi ali kontroli blaga, preden to prispe v EU.

Predlog spremembe 162
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 148 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Carinski organi nemudoma sprejmejo 
carinske  deklaracije, ki izpolnjujejo 
pogoje iz tega poglavja, pod pogojem, da je 
bilo blago, na katerega se nanašajo, 
predloženo carini .

1. Carinski organi nemudoma sprejmejo 
carinske  deklaracije, ki izpolnjujejo 
pogoje iz tega poglavja, pod pogojem, da je 
bilo blago, na katerega se nanašajo, 
predloženo carini . Pooblaščenemu 
gospodarskemu subjektu se priznajo 
ustrezne olajšave.

Or. de

Obrazložitev

Pooblaščenemu gospodarskemu subjektu bi bilo treba zaradi njegovega statusa priznati 
poenostavitve postopkov pri sprostitvi blaga z vpisom v dokumente podjetja, zlasti sprostitev 
uvozne pošiljke brez predhodnega obveščanja pristojnega carinskega urada na zahtevo.

Predlog spremembe 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 149 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi zahtevka v določenem roku 
se sprememba carinske deklaracije lahko 
odobri po prepustitvi blaga.

3. Na podlagi zahtevka v roku treh let od 
dneva sprejema se sprememba carinske 
deklaracije lahko odobri po prepustitvi 
blaga.

Or. en
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Obrazložitev

Z vključitvijo roka treh let v člen 149(3) se izognemo novemu prenosu pooblastila v 
členu 151.

Predlog spremembe 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 154 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na zahtevo lahko carinski organi osebi 
dovolijo, da vloži carinsko deklaracijo v 
obliki vpisa v evidence deklaranta, če 
imajo carinski organi dostop do teh 
podatkov v elektronskem sistemu 
deklaranta.

1. Na zahtevo lahko carinski organi osebi 
dovolijo, da vloži carinsko deklaracijo v 
obliki vpisa v evidence deklaranta, če 
imajo carinski organi dostop do teh 
podatkov v elektronskem sistemu 
deklaranta v okviru kontrol po prepustitvi 
blaga po členu 41.

Or. de

Obrazložitev

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Predlog spremembe 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 154 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na zahtevo lahko carinski organi 
odpravijo zahtevo, da se blago predloži.

2. Na zahtevo lahko carinski organi 
odpravijo zahtevo, da se po členu 124(1)
blago, ki se vpiše v skladu s 
členom 154(1), predloži.
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Or. de

Obrazložitev

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Predlog spremembe 166
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 154 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Imetnik dovoljenja iz odstavka 1 
izpolnjuje merila iz člena 22(a) do (d).

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe namerava upoštevati najmanj merila pooblaščenih gospodarskih 
subjektov, da se tako poveča zanesljivost operacij.

Predlog spremembe 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 179

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo pravila v zvezi z dokazili iz 
člena 178(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, ki določajo:

(a) pogoje za dokazovanje statusa Unije za 
proizvode morskega ribolova in blago, 
pridobljeno iz proizvodov morskega 
ribolova;
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(b) primere, v katerih lahko carinski 
organi opustijo zahtevo za predložitev 
dokazil o statusu Unije;
(c) pogoje za pretovarjanje.

Or. en

Obrazložitev

Pooblastilo je bilo pojasnjeno in zagotavlja jasnejšo pravno podlago za člene 513-16 do 513-
18c izvedbenih določb moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 180 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) hramba, kar zajema začasno hrambo,
carinsko skladiščenje in proste cone;

(b) hramba, kar zajema carinsko 
skladiščenje in proste cone;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 181 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) upravljanje skladišč za začasno 
hrambo ali carinsko skladiščenje blaga, 
razen če je upravljavec skladišč carinski 
organ.

(b) upravljanje skladišč za carinsko 
skladiščenje blaga, razen če je upravljavec 
skladišč carinski organ.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 170
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 181 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Šteje se, da pooblaščeni gospodarski 
subjekt za carinske poenostavitve 
izpolnjuje pogoje iz točke (b), če je bila 
dejavnost v zvezi z zadevnim posebnim 
postopkom upoštevana pri podelitvi 
dovoljenja.

Za pogoje, določene v skladu s točko (b), 
velja, da jih pooblaščeni gospodarski 
subjekt načeloma izpolnjuje, zato jih ni 
treba dodatno preverjati.

Or. de

Obrazložitev

Na globalnem trgu imajo posebni carinski postopki znaten vpliv na konkurenčnost 
gospodarstva EU. Skladno s tem so tudi pogoji in zahteve za te posebne postopke ter ustrezne 
izjeme bistvenega pomena. Postopke in pogoje za določitev pogojev bi bilo treba določiti v tej 
uredbi.

Predlog spremembe 171
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 181 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Šteje se, da pooblaščeni gospodarski 
subjekt za carinske poenostavitve 
izpolnjuje pogoje iz točke (b), če je bila 
dejavnost v zvezi z zadevnim posebnim 
postopkom upoštevana pri podelitvi 
dovoljenja.

Brez poseganja v dodatne pogoje, ki 
veljajo za dani postopek, se šteje, da 
pooblaščeni gospodarski subjekt za 
carinske poenostavitve izpolnjuje pogoje iz 
točke (b) tega odstavka. 
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Or. en

Obrazložitev

Za pooblaščene gospodarske subjekte bi moralo praviloma veljati, da vedno izpolnjujejo 
potrebna merila.

Predlog spremembe 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 186

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo pravila v zvezi z zaključkom iz 
člena 185.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, da bi opredelili podrobnejša 
pravila o postopku v zvezi z zaključkom
postopka, ki bodo določala:
(a) pogoje za zaključek posebnega 
postopka;
(b) rok za zaključek; ter
(c) obliko obračuna zaključka.

Or. en

Obrazložitev

Določba o prenosu pooblastila v tem členu ni v skladu s členom 290 PDEU. V carinskem 
zakoniku Unije bi bilo treba izrecno opredeliti cilj, vsebino in področje uporabe prenosa 
pooblastila.

Predlog spremembe 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V nekaterih primerih se blago Unije da 
v zunanji tranzitni postopek.

2. Kadar se blago izvaža v državo s 
skupnim tranzitom ali kadar se izvaža in 
prečka ozemlje ene ali več držav s 
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skupnim tranzitom ter veljajo določbe 
konvencije o skupnem tranzitnem 
postopku, se blago da v postopek 
zunanjega tranzita Unije v vsakem od 
naslednjih primerov:
(a) za blago so opravljene izvozne 
carinske formalnosti za pridobitev izvozne 
kompenzacije ob izvozu v tretjo državo na 
podlagi skupne kmetijske politike;
(b) blago prihaja iz intervencijskih zalog, 
zanj se uporabljajo kontrolni ukrepi glede 
uporabe in/ali namembnega območja in 
zanj so bile opravljene carinske 
formalnosti ob izvozu v tretjo državo na 
podlagi skupne kmetijske politike;

(c) blago je upravičeno do povračila ali 
odpusta uvozne dajatve pod pogojem, da 
se izvaža s carinskega območja Unije, ali 
kadar se uporabi člen 81(3) zakonika.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je bistven element carinskega zakonika Unije, ki bi moral biti v skladu s 
členom 290 PDEU opredeljen v samem zakoniku. Trenutno je določba vključena v člen 722-
04(3) osnutka izvedbenih določb moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 3 – točka b – točka iia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) se takšno gibanje opravi med dvema 
krajema na carinskem območju Unije v 
isti državi članici ali dveh različnih 
državah članicah;

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 175
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 196 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Carinski organi lahko na zahtevo osebi 
dovolijo uporabljati poenostavitve v zvezi 
z dajanjem blaga v postopek tranzita Unije 
in v zvezi z zaključkom navedenega 
postopka.

4. Carinski organi lahko na zahtevo osebi 
dovolijo uporabljati poenostavitve v zvezi 
z dajanjem blaga v postopek tranzita Unije 
in v zvezi z zaključkom navedenega 
postopka, vključno z uporabo manifesta, 
ki se s sistemom za izmenjavo podatkov 
prenese kot deklaracija za tranzitni 
postopek letalske ali ladijske družbe, ki 
izvaja pomembno število poletov ali 
potovanj med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba elektronskih manifestov je popolnoma skladna z zahtevami elektronske deklaracije 
in zahtevami za predstavitev. To je skladno s konceptom deklaracije z vpisom v evidence, ki je 
bil osrednjega pomena pri posodobitvi carinske zakonodaje v Evropi.

Predlog spremembe 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 196 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Carinski organi lahko na zahtevo osebi 
dovolijo uporabljati poenostavitve v zvezi 
z dajanjem blaga v postopek tranzita Unije 
in v zvezi z zaključkom navedenega 
postopka.

4. Carinski organi lahko na zahtevo osebi 
dovolijo uporabljati poenostavitve v zvezi 
z dajanjem blaga v postopek tranzita Unije 
in v zvezi z zaključkom navedenega 
postopka, vključno z uporabo manifesta, 
ki se s sistemom za izmenjavo podatkov 
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prenese kot deklaracija za tranzitni 
postopek letalske ali ladijske družbe, ki 
izvaja pomembno število poletov ali 
potovanj med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the "next day delivery" 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Predlog spremembe 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 198 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pravila za podelitev dovoljenja iz 
člena 196(4);

(b) pravila za podelitev dovoljenja za 
pooblaščenega pošiljatelja, pooblaščenega 
prejemnika in uporabo posebnih plomb 
ter pravila za poenostavljene tranzitne 
postopke za prevoz po zraku ali po morju, 
navedena v členu 196(4);

Or. en

Obrazložitev

– Pododstavek b: menimo, da bi bilo treba v carinskem zakoniku Unije ohraniti 
poenostavljene tranzitne postopke za prevoz po zraku ali po morju;

– Pododstavek c: člen 196(5) se lahko črta, ker so obveznosti imetnika dovoljenja in 
obveznosti carinskih organov za zagotavljanje skladnosti urejane v Poglavju 1 Naslova 1, 
npr. členu 5(3) in členu 5(24), ali pa jih je mogoče od tam izpeljati. Pododstavek (c) je zato 
odvečen in se lahko črta.
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Predlog spremembe 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 198 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pravila za podelitev dovoljenja iz 
člena 196(4);

(b) pravila za podelitev dovoljenja iz 
člena 196(4), ki morajo vključevati 
možnost uporabe zgolj vpisa v evidence 
deklaranta;

Or. en

Obrazložitev

Mogoče je vzpostaviti podrobna pravila o poenostavitvi dajanja blaga v postopek, vendar pa 
taka pravila ne morejo povezati manifesta z zahtevo po predložitvi običajne deklaracije.

Predlog spremembe 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 199 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi lahko, kadar obstaja 
gospodarska potreba po tem in kadar to ne 
bo imelo negativnih posledic za carinski 
nadzor, dovoli hrambo blaga Unije v 
skladišču za začasno hrambo ali carinsko 
skladiščenje. To blago se ne šteje kot blago 
v postopku začasne hrambe ali postopku 
carinskega skladiščenja.

3. Carinski organi lahko, kadar obstaja 
gospodarska potreba po tem in kadar to ne 
bo imelo negativnih posledic za carinski 
nadzor, dovoli hrambo blaga Unije v 
skladišču za carinsko skladiščenje. To 
blago se ne šteje kot blago v postopku 
carinskega skladiščenja.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.
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Predlog spremembe 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 199 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Carinski organi zagotovijo carinski 
nadzor blaga v postopku hrambe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti imetnika dovoljenja in obveznosti carinskih organov za zagotavljanje skladnosti 
so urejane v Poglavju 1 Naslova 1, npr. členu 5(3) in členu 5(24), ali pa jih je mogoče od tam 
izpeljati. Zato se predlaga črtanje odstavka 4.

Predlog spremembe 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 200 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotoviti, da se blago v postopku 
začasne hrambe ali carinskega 
skladiščenja ne odstrani izpod carinskega 
nadzora;

(a) zagotoviti, da se blago v postopku 
carinskega skladiščenja ne odstrani izpod 
carinskega nadzora;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 200 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz 
hrambe blaga v okviru postopka začasne 
hrambe ali carinskega skladiščenja;

(b) izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz 
hrambe blaga v okviru postopka carinskega 
skladiščenja;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 200 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izpolniti posebne pogoje, določene 
v dovoljenju za upravljanje carinskega 
skladišča ali prostorov za začasno 
hrambo.

(c) izpolniti posebne pogoje, določene v 
dovoljenju za upravljanje carinskega 
skladišča.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 200 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetnik postopka je odgovoren za 
izpolnjevanje obveznosti, ki nastanejo 
z dajanjem blaga v postopek začasne 
hrambe ali carinskega skladiščenja.

3. Imetnik postopka je odgovoren za 
izpolnjevanje obveznosti, ki nastanejo z 
dajanjem blaga v postopek carinskega 
skladiščenja.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 217 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, da bi opredelili podrobnejša 
pravila o postopku v zvezi s posebno rabo 
v okviru začasnega uvoza, ki bodo 
določala:

Or. en

Obrazložitev

Pododstavek a: določba o prenosu pooblastila v tem členu ni v skladu s členom 290 PDEU. V 
carinskem zakoniku Unije bi bilo treba izrecno opredeliti cilj, vsebino in področje uporabe 
prenosa pooblastila.

Pododstavek c: ta določba je odvečna. To je že zajeto v členu 5(1).

Predlog spremembe 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Predlog uredbe
Člen 217 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posebno rabo iz člena 214(1); (a) posebno rabo iz člena 214(1) v 
naslednjih primerih:
(i) prevoznih sredstev, palet in zabojnikov;
(ii) osebnih predmetov in športne opreme, 
ki jo uvozijo potniki;
(iii) materiala za pomoč pomorščakom;
(iv) materiala za pomoč ob nesrečah;
(v) medicinske, kirurške in laboratorijske 
opreme;
(vi) živali;
(v) blaga za uporabo na obmejnih 
območjih;
(vi) nosilcev zvoka, slike ali podatkov, 
promocijskega gradiva;
(vii) poklicne opreme;
(viii) pedagoškega gradiva in znanstvene 
opreme;
(ix) embalaže;
(x) kalupov, matric, klišejev, slik, 
instrumentov za merjenje, preverjanje in 
testiranje ter drugih podobnih izdelkov;
(xi) posebnih orodij in instrumentov;
(xii) blaga za opravljanje testov ali blaga, 
ki ga je treba testirati;
(xiii) vzorcev;
(xiv) nadomestnih proizvodnih sredstev;
(xv) blaga za dogodke ali za prodajo;
(xvi) nadomestnih delov, pribora in 
opreme;
(xvii) drugega blaga;

Or. en
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Obrazložitev

Pododstavek a: določba o prenosu pooblastila v tem členu ni v skladu s členom 290 PDEU. V 
carinskem zakoniku Unije bi bilo treba izrecno opredeliti cilj, vsebino in področje uporabe 
prenosa pooblastila.

Pododstavek c: ta določba je odvečna. To je že zajeto v členu 5(1).

Predlog spremembe 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 217 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 217a
Postopek v odboru

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe o rokih iz člena 215(2), da bi 
zagotovila enotno uporabo carinske 
zakonodaje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz
člena 244(4).

Or. en

Obrazložitev

Ta prenos izvedbenih pooblastil zagotavlja pravno podlago za določitev rokov, v katerih 
lahko blago ostane v postopku začasnega uvoza, v izvedbenem aktu.

Predlog spremembe 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
Člen 218 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odpadki in ostanki, nastali pri uničenju 
blaga, danega v postopek posebne rabe, se 
štejejo, kot da so dani v postopek začasne 
hrambe.

5. Odpadki in ostanki, nastali pri uničenju 
blaga, danega v postopek posebne rabe, se 
štejejo, kot da so dani v začasno hrambo.
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Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 219

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 219 črtano
Prenos pooblastila

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, 
ki določajo pravila v zvezi s postopkom za 
zagotovitev carinskega nadzora v skladu s 
členom 218(1).

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je odvečna. To je že zajeto v členu 5(1).

Predlog spremembe 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 224 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Kadar so potrebni enotni pogoji za 
izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, 
se na Komisijo do 31. decembra 2014 
prenesejo izvedbena pooblastila.
Prenos izvedbenih pooblastil iz prvega 
pododstavka se samodejno podaljša za 



PE498.017v01-00 96/112 AM\916428SL.doc

SL

nedoločen čas.

Or. en

Obrazložitev

Za primer, da bi Komisija nakazala, da bo v 18 mesecih po začetku veljavnosti carinskega 
zakonika Unije sprejela delegirane in izvedbene akte, je primerno v ta zakonik vključiti jasno 
določbo, ki vsebuje ta rok, tako v določbo o prenosu pooblastil kot v določbo o podelitvi 
izvedbenih pooblastil (člen 244), kot je tudi navedeno v členu 243. Ta rok je vsebovan v 
odstavku 1.

Predlog spremembe 191
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 228 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v drugih primerih, kadar je to ustrezno 
utemeljeno z vrsto prometa ali zahtevano v 
skladu z mednarodnimi sporazumi.

(c) v drugih primerih, kadar je to ustrezno 
utemeljeno z vrsto prometa, vrsto blaga ali 
zahtevano v skladu z mednarodnimi 
sporazumi.

Or. en

Obrazložitev

Opustitev se ne nanaša zgolj na vrste prometa, ampak tudi na vrste blaga, na primer 
elektriko.

Predlog spremembe 192
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 228 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) za blago, ki ga je izvozil pooblaščeni 
gospodarski subjekt.

Or. en
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Obrazložitev

V prihodnje bo status pooblaščenega gospodarskega subjekta bistvenega pomena, zato je 
pomembno imeti dejanske poenostavitve. Zaupanja vrednim gospodarskim subjektom, ki 
spoštujejo predpise, bi moralo biti omogočeno, da kot pooblaščeni gospodarski subjekti čim 
bolje izkoristijo poenostavitve. Zato so bistvena izvzetja za pooblaščene gospodarske subjekte 
v primeru predodhodnih deklaracij, ki bi jih bilo treba opredeliti kot osrednje elemente in jih 
jasno navesti v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 193
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 228 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Predodhodna deklaracija ima obliko 
naslednjega:

črtano

(a) ustrezne carinske deklaracije, kadar je 
blago, ki se iznese s carinskega območja 
Unije, dano v carinski postopek, zaradi 
katerega se zahteva carinska deklaracija;
(b) obvestila o ponovnem izvozu v skladu 
s členom 235;
(c) izstopne skupne deklaracije iz 
člena 236;
(d) sporočila o ponovnem izvozu iz 
člena 239.

Or. en

Obrazložitev

Ker glede na člen 228(5) ni nujno, da obvestilo o ponovnem izvozu vsebuje navedbe, potrebne 
za izstopno skupno deklaracijo, tega obvestila ne bi smeli obravnavati kot predodhodno 
deklaracijo. Zato po našem mnenju obvestilo o ponovnem izvozu ne bi smelo biti vključeno v 
odstavek 4.

Predlog spremembe 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Predlog uredbe
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Člen 230 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri tem se primerno upošteva obremenitev 
gospodarskih subjektov pri izpolnjevanju 
tega.

Or. de

Obrazložitev

V sklepu z dne 1. decembra 2011 je bila predlagana uvedba pragov za izvzetje za majhne 
pošiljke, ki bi se po vsej EU enotno urejali – „ustna carinska deklaracija“. Ta dopolnitev se 
predlaga, da bi Komisiji dali možnost za takšno ureditev v okviru delegiranih aktov.

Predlog spremembe 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 233 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Carinski organi lahko določeni osebi 
na zahtevo dovolijo uporabljati 
poenostavitve v zvezi z dajanjem blaga v 
izvozni postopek in v zvezi z zaključkom 
navedenega postopka. Pri tem se 
upoštevajo ekonomski interesi 
gospodarskega subjekta.

Or. de

Obrazložitev

V sklepu z dne 1. decembra 2011 je bila predlagana uvedba pragov za izvzetje za majhne 
pošiljke, ki bi se po vsej EU enotno urejali – „ustna carinska deklaracija“. Ta dopolnitev se 
predlaga, da bi Komisiji dali možnost za takšno ureditev v okviru delegiranih aktov.

Predlog spremembe 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Predlog uredbe
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Člen 235 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) blago v postopku začasne hrambe, ki 
se neposredno ponovno izvozi iz prostorov 
za začasno hrambo.

(c) blago v začasni hrambi, ki se 
neposredno ponovno izvozi iz prostorov za 
začasno hrambo.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je preoblikovati začasno hrambo iz „posebnega carinskega 
postopka“ v „stanje“. To bo ponovno vzpostavilo razmere pred začetkom veljave 
moderniziranega carinskega zakonika.

Predlog spremembe 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 236 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Izstopno skupno deklaracijo vloži ena 
od naslednjih oseb:
(a) oseba, ki iznese blago ali prevzame 
odgovornost za prevoz blaga s carinskega 
območja Unije;
(b) izvoznik ali pošiljatelj ali druga oseba, 
v imenu ali za račun katere delujejo osebe 
iz točke (a);
(c) vsaka oseba, ki zadevno blago lahko 
predloži ali da predložiti pristojnemu 
carinskemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Določitev osebe, ki vloži izstopno skupno deklaracijo, je bistven element carinskega 
zakonika Unije, ki bi moral biti v skladu s členom 290 PDEU opredeljen v samem 
zakoniku.



PE498.017v01-00 100/112 AM\916428SL.doc

SL

Predlog spremembe 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 236 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Carinski organi lahko opustijo 
obveznost vložitve izstopne skupne 
deklaracije za primere iz točke (c) 
člena 228(2).

Or. en

Obrazložitev

Za opustitev vložitve izstopne skupne deklaracije ni pravne podlage. Zato se vključi navedba 
člena 228(2)(c).

Predlog spremembe 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 236 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Izstopna skupna deklaracija se vloži 
pri carinskem uradu izstopa. Carinski 
organi lahko dovolijo, da se izstopna 
skupna deklaracija vloži pri drugem 
carinskem uradu, pod pogojem, da ta 
urad potrebne podatke takoj sporoči ali 
jih da na voljo v elektronski obliki 
carinskemu uradu izstopa.

Or. en

Obrazložitev

V tej določbi je pojasnjen pristojni carinski urad, kjer se vloži izstopna skupna deklaracija.
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Predlog spremembe 200
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 237 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe pa niso več mogoče, potem 
ko:
(a) carinski organi obvestijo osebo, ki je 
vložila skupno deklaracijo, da nameravajo 
pregledati blago;
(b) carinski organi ugotovijo, da zadevne 
navedbe niso pravilne;
(c) carinski organi že dovolijo odstranitev 
blaga.

Or. en

Obrazložitev

Predlagamo, naj člen 181(1) moderniziranega carinskega zakonika ostane nespremenjen in 
naj se v carinski zakonik Unije vključijo primeri, ko v izstopni skupni deklaraciji spremembe 
niso mogoče.

Predlog spremembe 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 237 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar prijavljeno blago ni bilo izneseno 
s carinskega območja Unije v določenem
roku po vložitvi izstopne skupne 
deklaracije, se šteje, da ta ni bila vložena.

2. Kadar prijavljeno blago ni bilo izneseno 
s carinskega območja Unije v roku 150 dni 
od datuma vložitve izstopne skupne 
deklaracije, se šteje, da ta ni bila vložena.

Or. en

Obrazložitev

Ker je mogoče rok, po katerem se šteje, da izstopna skupna deklaracija ni bila vložena, 
obravnavati kot bistven element carinske zakonodaje in ker gre manj opazno določbo iz 
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sedanjega člena 820-18(2) izvedbenih določb moderniziranega carinskega zakonika, 
predlagamo, naj se ta rok vključi v sam carinski zakonik Unije.

Predlog spremembe 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 238

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 243, ki dopolnjujejo pravila o 
postopku za vložitev izstopne skupne 
deklaracije iz člena 236.

(a) pravila o postopku za vložitev izstopne 
skupne deklaracije;
(b) primere, v katerih je dovoljena 
sprememba izstopne skupne deklaracije iz 
člena 237(1);
(c) rok iz člena 237(2), po izteku katerega 
se šteje, da izstopna skupna deklaracija ni 
bila vložena.

Or. en

Obrazložitev

Pododstavek b: ker so pravila o spremembah izstopne skupne deklaracije opredeljena v 
členu 237(1), se lahko ta prenos pooblastila črta.

Pododstavek c: ker je rok, po katerem se šteje, da izstopna skupna deklaracija ni bila vložena, 
opredeljen v členu 237(2), se lahko ta prenos pooblastila črta.

Predlog spremembe 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen 238 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 238a
Podeljevanje izvedbenih pooblastil

Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje carinske zakonodaje Komisija z 
izvedbenimi akti sprejme ukrepe o:
(a) odgovornosti carinskih organov 
izstopa v zvezi z izstopno skupno 
deklaracijo;
(b) možnosti, da bi lahko carinski organi 
po medsebojnem sporazumu, kjer je to 
primerno, omogočili vložitev izstopne 
skupne deklaracije pri drugem carinskem 
uradu.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 244(4).

Or. en

Obrazložitev

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Predlog spremembe 204
Wim van de Camp

Predlog uredbe
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Člen 239 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se blago, ki ni blago Unije, iznese 
s carinskega območja Unije neposredno iz 
skladišča za začasno hrambo ali proste 
cone, pri čemer se ne zahteva obvestilo o 
ponovnem izvozu ali izstopna skupna 
deklaracija, odgovorna oseba pri 
pristojnem carinskem uradu vloži sporočilo 
o ponovnem izvozu.

1. Kadar se blago, ki ni blago Unije, iznese 
s carinskega območja Unije neposredno iz 
skladišča za začasno hrambo ali proste 
cone, pri čemer se ne zahteva obvestilo o 
ponovnem izvozu ali izstopna skupna 
deklaracija, se pri pristojnem carinskem 
uradu vloži sporočilo o ponovnem izvozu.

Or. en

Obrazložitev

Ker je oseba, ki vlaga sporočilo o ponovnem izvozu, navedena v odstavku 4, se navedba te 
osebe črta v odstavku 1.

Predlog spremembe 205
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 239 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Sporočilo o ponovnem izvozu vloži ena 
od naslednjih oseb:
(a) oseba, ki iznese blago ali prevzame 
odgovornost za prevoz blaga s carinskega 
območja Unije;
(b) izvoznik ali pošiljatelj ali druga oseba, 
v imenu ali za račun katere delujejo osebe 
iz točke (a);
(c) vsaka oseba, ki zadevno blago lahko 
predloži ali da predložiti pristojnemu 
carinskemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Ker je oseba, ki vlaga sporočilo o ponovnem izvozu, bistven element carinske zakonodaje, so 
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tukaj vključena pravila o tej osebi.

Predlog spremembe 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 243 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prenos pooblastila iz členov 2, 7, 10, 16, 
20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 
94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 
142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 
177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 
198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 
241 se Komisiji podeli za nedoločen čas od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz členov 2, 7, 10, 16, 20, 
23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 
102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 
142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 
177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 
198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 
241 se prenese na Komisijo za obdobje do 
31. decembra 2014.

Or. en

Obrazložitev

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Predlog spremembe 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 243 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prenos pooblastila iz členov 2, 7, 10, 16, 
20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 
94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 
142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 
177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 

2. Pooblastilo iz členov 2, 7, 10, 16, 20, 
23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 
102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 
142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 
177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 
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198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 
241 se Komisiji podeli za nedoločen čas od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe.

198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 
241 se prenese na Komisijo za obdobje 5 
let od datuma začetka veljavnosti te 
uredbe. Komisija pripravi poročilo o 
prenesenem pooblastilu najpozneje devet 
mesecev pred koncem 5-letnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba obdobja pregleda bi omogočila uradna poročila o uporabi prenosa pooblastila 
Komisiji.

Predlog spremembe 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 243 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Prenos pooblastila iz odstavka 2 se 
samodejno podaljša za obdobje petih let.
Komisija pripravi poročilo o vsakem 
prenesenem pooblastilu ter ga predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Poročilo ovrednoti 
zlasti vpliv delegiranih aktov na 
gospodarske politike, poslovanje, upravne 
obremenitve, zaposlovanje osebja, 
oblikovanje proračunov, zagotavljanje 
sredstev in sposobnost za doseganje
rezultatov na ravni Unije in na nacionalni 
ravni ter navede načine, kako bi bilo 
mogoče v carinske postopke in uporabo 
carinske zakonodaje vključiti inovacije ter 
jih izboljšati. Poročilu je priložen predlog 
za spremembo zakonika in njegovih 
delegiranih aktov, kjer je to primerno.
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Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, prekliče v skladu z 
odstavkom 3 ali podaljša za obdobje in 
pod pogoji, ki jih določita Evropski 
parlament in Svet.

Or. en

Obrazložitev

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
- extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Predlog spremembe 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 243 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem istočasno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem istočasno obvesti Evropski 
parlament in Svet. Ker bi lahko nekatere 
ali pa vse določbe osnutka delegiranega 
akta bistveno spremenile način uporabe 
osnovnih pravil, opredeljenih v tej uredbi, 
pred začetkom veljavnosti te uredbe, 
Komisija pred sprejetjem delegiranega 
akta pravočasno zagotovi primerna 
posvetovanja s Svetom, Evropskim 
parlamentom in poslovno skupnostjo, pa 
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tudi upoštevanje njihovih mnenj pred 
sprejetjem, da bi se izognila morebitnim 
negativnim učinkom na konkurenčnost 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili ustrezno izmenjavo mnenj o delegiranih aktih, ki bi lahko vplivali na 
konkurenčnost EU, ter primerno prehodno obdobje zanje, je pomembno opraviti primerno 
posvetovanje z državami članicami in zadevnimi zainteresiranimi stranmi, pa tudi ustrezno 
upoštevanje njihovih mnenj.

Predlog spremembe 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 243 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 243a
Komisija lahko eni ali več državam 
članicam na njihovo zahtevo dovoli, da 
testirajo poenostavitve pri izvajanju 
carinske zakonodaje. Takšni pilotni 
projekti so na voljo vsem državam 
članicam in se redno ovrednotijo.

Or. en

Obrazložitev

Končne določbe so primerno mesto za vključitev splošne določbe, ki omogoča inovativne 
pilotne projekte.

Predlog spremembe 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
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Člen – 243 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 243b
Komisija sprejme sklepe iz člena 243a z 
izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 244(2).

Or. en

Obrazložitev

Končne določbe so primerno mesto za vključitev splošne določbe, ki omogoča inovativne 
pilotne projekte.

Predlog spremembe 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 244 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar se mnenje odbora pridobi s 
pisnim postopkom in se sklicuje na ta 
odstavek, se navedeni postopek lahko brez 
rezultata zaključi le, če v roku, določenem 
za predložitev mnenja, tako odloči 
predsednik odbora.

6. Pisni postopek se zaključi brez 
rezultata, kadar tako odloči predsednik ali 
to zahtevajo člani. V takem primeru 
predsednik v razumnem času skliče sejo 
odbora.

Or. en

Obrazložitev

Zakaj lahko le predsednik odloči o zaključku pisnega postopka? Kakšne so posledice tega? To 
ni v skladu s členom 3(5) Uredbe 192/2011.
Ta člen se glasi:
„Razen če temeljni akt ne določa drugače, se pisni postopek zaključi brez izida, če se v roku iz 
prvega pododstavka za to odloči predsednik ali če to zahteva član odbora. V takem primeru 
predsednik v razumnem času skliče sejo odbora.“
Priporočljivo je, da se to določbo ali sklic nanjo vključi v carinski zakonik Unije.
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Predlog spremembe 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 244 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 244a
Dodatna vprašanja

Odbor za carinski zakonik lahko 
obravnava vsa vprašanja v zvezi s 
carinsko zakonodajo, ki jih njegov 
predsednik postavi bodisi na pobudo 
Komisije bodisi na zahtevo predstavnika 
države članice in ki zadevajo zlasti:
(a) ukrepe za spodbujanje inovacij;
(b) vsak primer, v katerem imajo zakonik 
ter njegovi delegirani in izvedbeni akti 
nesorazmerne negativne posledice za 
gospodarske politike, poslovanje, upravne 
obremenitve, zaposlovanje osebja, 
oblikovanje proračunov, zagotavljanje 
sredstev in sposobnost za doseganje 
rezultatov;
(c) težave, ki izhajajo iz uporabe carinske 
zakonodaje;
(d) vsako stališče, ki ga bo Unija zavzela v 
odborih, delovnih skupinah in komisijah, 
ustanovljenih na podlagi ali v okviru 
mednarodnih sporazumov, ki se nanašajo 
na carinsko zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se ohranitev člena 185 moderniziranega carinskega zakonika v carinskem zakoniku 
Unije ter vključitev možnosti Odbora za carinski zakonik za pregled primerov, v katerih je 
primerno spodbujanje inovacij, ali primerov, v katerih imajo carinski zakonik Unije ali 
njegovi delegirani ali izvedbeni akti nesorazmerne negativne posledice, v zakonik.

Predlog spremembe 214
Toine Manders
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Predlog uredbe
Člen 247 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Členi, ki niso členi iz odstavka 1, se 
uporabljajo od prvega dne prvega meseca 
po preteku 18 mesecev od datuma iz 
navedenega odstavka. 

2. Členi, ki niso členi iz odstavka 1, se 
uporabljajo od 1. januarja 2017.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje 18 mesecev po začetku veljavnosti je prekratko za polno izvajanje carinskega 
zakonika Unije na nacionalni ravni, in sicer ne samo za carinske organe, ampak tudi za 
trgovino. Rok za uporabo zakonika bi moral biti povezan z objavo in začetkom veljavnosti 
delegiranih in izvedbenih aktov. Določiti je treba, da je to obdobje 24 mesecev.

Predlog spremembe 215
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Člen 247 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Členi, ki niso členi iz odstavka 1, se 
uporabljajo od prvega dne prvega meseca 
po preteku 18 mesecev od datuma iz 
navedenega odstavka.

2. Členi, ki niso členi iz odstavka 1, se 
uporabljajo od 1. januarja 2017.

Or. en

Obrazložitev

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
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UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


