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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o posodobitvi carine
(2011/2083(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik)1,

– ob upoštevanju Sklepa št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino2,

– ob upoštevanju Odločbe št. 624/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 
2007 o vzpostavitvi akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2013)3,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 
2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/668/ES z dne 25. junija 2007 o izvrševanju pravic in 
obveznosti, podobnih začasnemu članstvu v Svetovni carinski organizaciji, s strani 
Evropske skupnosti5,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Urada za 
usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za nekatere naloge v zvezi z varstvom 
pravic intelektualne lastnine, vključno z organiziranjem srečanj predstavnikov javnega in 
zasebnega sektorja v okviru Evropskega opazovalnega urada za ponarejanje in piratstvo 
(KOM(2011)0288),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih organov (KOM(2011)0285),

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo6,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 o reviziji direktive 
o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2008 o štirideseti obletnici carinske unije8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. junija 2008 o izvajanju trgovinske politike preko 

                                               
1 UL L 145, 4.6.2008, str. 1.
2 UL L 23, 26.1.2008, str. 21.
3 UL L 154, 14.6.2007, str. 25.
4 UL L 117, 4.5.2005, str. 13.
5 UL L 274, 18.10.2007, str. 11.
6 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0076.
8 UL C 286 E, 27.11.2009, str. 20.



PE470.029v01-00 4/11 PR\875377SL.doc

SL

učinkovitih uvoznih in izvoznih pravil ter postopkov1,

– ob upoštevanju poročila svojega preiskovalnega odbora za tranzitni sistem Skupnosti 
(januar 1996–marec 1997),

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča 1/2010: Ali se 
poenostavljeni carinski postopki za uvoz uspešno kontrolirajo?,

– ob upoštevanju sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o 
carinskem sodelovanju in medsebojni pomoči v carinskih zadevah2, podpisanega dne 28. 
maja 1997,

– ob upoštevanju skupne izjave o zanesljivosti dobavne verige (ministrstvo ZDA za 
domovinsko varnost in Evropska komisija), podpisane dne 23. junija 2011,

– ob upoštevanju poročila o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih 
organov EU – rezultati na mejah EU – 2010, Evropska komisija – davčna in carinska 
unija,

– ob upoštevanja poročila Komisije „Končna ocena programa Carina 2007 v skladu s 
členom 19 Odločbe 253/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 
o sprejetju akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2007)“ (KOM(2008)0612),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o strategiji za nadaljnji razvoj carinske unije 
(KOM(2008)0169),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o odzivu carinskih organov na najnovejše trende v 
ponarejanju in piratstvu (KOM(2005)0479),

– ob upoštevanju poročila o napredku pri povečevanju varnosti letalskega tovora (dokument 
Sveta 11250/11),

– ob upoštevanju carinskega akcijskega načrta EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne 
lastnine v letih 2009 do 2012 (dokument Sveta št. 5345/09),

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 23. oktobra 2009 o okrepljeni strategiji za carinsko 
sodelovanje3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z zasedanja dne 14. maja 2008 o strategiji razvoja carinske 
unije,

– ob upoštevanju predstavitve o posodobljeni carini in notranjem trgu dne 16. julija 2011,

– ob upoštevanju študije, ki jo je naročil Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, z naslovom „Carinsko sodelovanje na področju svobode, varnosti in 
pravice: vloga carine pri upravljanju zunanjih meja EU“, ki je bila objavljena maja 2011,

                                               
1 UL C 285 E, 26.11.2009, str. 1.
2 UL L 222, 12.8.1997, str. 17.
3 UL C 260, 30.10.2009, str. 1.
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– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za mednarodno trgovino in Odbora za proračunski nadzor (A7-0000/2011),

A. ker je carinska unija eden najpomembnejših temeljev evropskega povezovanja;

B. ker ima carina odločilno vlogo pri zagotavljanju varnosti in zaščite, varstvu potrošnikov in 
okolja, pripomore k celovitemu zbiranju prihodkov, boju proti goljufijam in korupciji ter 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine;

C. ker je za carino v prvi vrsti značilen vse večji obseg uvoznih, izvoznih in tranzitnih 
transakcij, zato je učinkovito obvladovanje tveganj še posebej pomembno;

D. ker je eden od glavnih vidikov njenega posodabljanja in poenostavljanja e-carina, zlasti 
centralizirano carinjenje;

E. ker je bistveno doseči ustrezno ravnovesje med carinskimi kontrolami in omogočanjem 
zakonite trgovine; ker bi moral status pooblaščenega gospodarskega subjekta, podeljen 
preverjenim trgovcem, omogočati oprijemljive koristi;

Carinska strategija 

1. je prepričan, da bi morala biti posodobitev carine pomembna politična prednostna naloga, 
saj ta sektor bistveno prispeva h gospodarski konkurenčnosti in varnosti v EU;

2. meni, da bi bilo treba poslanstvo in podobo carine ponovno opredeliti in jima dati nov 
zagon, ki bi odražal njeno stvarnost; meni, da je za uresničitev tega cilja pomembno 
nameniti ustrezna finančna sredstva za postopke in procese, povezane s carino; poziva 
Komisijo, naj prenovi svojo strategijo za carino;

Zagotavljanje konkurenčnosti in obvladovanje tveganja

3. meni, da so za povečanje evropske gospodarske konkurenčnosti nujno potrebni 
poenostavitev, standardizacija in posodobitev carinske zakonodaje in postopkov ter 
uporaba informacijskih orodij; meni, da bo eden največjih uspehov posodobljene carine 
predvidljivost za podjetja, zlasti mala in srednja, kar bo spodbodlo gospodarsko rast;

4. je pa mnenja, da bo moralo biti izvajanje novih carinskih postopkov in obsežnejših naložb 
za izvajanje zahtev e-carine smotrno, saj imajo mala in srednja podjetja na voljo le 
omejena sredstva, in vztraja, da je treba ovrednotiti učinek postopkov in naložb na ta 
podjetja;

5. meni, da bi morale biti carinske kontrole usmerjene predvsem k pošiljkam z visokim 
tveganjem, pošiljke z nizkim tveganjem pa bi morali čim hitreje sprostiti za prosti promet; 
poudarja, da imajo pri tem odločilno vlogo tehnike obvladovanja tveganja, in odločno 
podpira uvajanje in nadaljnje posodabljanje sistemov elektronskega carinjenja; meni, da je 
učinkovito obvladovanje tveganja odvisno od zbiranja in pravilnega ovrednotenja 
kakovostnih informacij;
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6. čeprav priznava, da je zanesljivost dobavne verige pomembna, meni, da je zakonodajna 
zahteva ZDA o popolnem pregledovanju vseh pošiljk preveliko breme in pretirano draga, 
dejanske koristi pa so vprašljive, namerava nadaljevati čezatlantski zakonodajni dialog z 
ZDA, da bi dosegli razveljavitev te zahteve ali spremembe v zakonodaji; 

Posodobljena carina

Izvajanje posodobljenega carinskega zakonika

7. poudarja, da je posodobljeni carinski zakonik pomembno orodje za zbližanje in resnično 
uskladitev carinskih postopkov, kar bo prispevalo k okrepitvi evropskega gospodarstva; 
meni, da morajo izvedbene določbe tega zakonika v celoti odražati njegov duh; ima 
pomisleke, ker nekatere bistvene izvedbene določbe še vedno preučujemo in ker še vedno 
niso bile sprejete strateške odločitve v zvezi z informacijsko strukturo;

8. je prepričan, da bomo v celoti razvili potencial posodobljenega carinskega zakonika samo, 
če ga bomo podprli z naprednimi informacijskimi sistemi; meni, da bi morale vse 
nadaljnje naložbe v informacijsko tehnologijo potekati po temeljnih načelih tega 
zakonika;

9. poudarja, da mora imeti trgovina dostop do pravih specifikacij držav članic dovolj 
vnaprej, saj morajo imeti trgovci dovolj časa za razvoj in vgraditev svojih računalniških 
aplikacij;

10. pozdravlja predlog, da bi določbe posodobljenega carinskega zakonika uskladili s 
prenosom pooblastil in podeljevanjem izvedbenih pooblastil po Lizbonski pogodbi; 
poudarja, da novi sistem ponazarja novodoseženo ravnovesje med Evropskim 
parlamentom in Svetom, saj sta pri delegiranih aktih obe instituciji v enakopravnem 
položaju;

11. priznava, da je bil odlog uporabe tega zakonika upravičen; predlaga pa, naj Komisija 
preuči možnosti, da bi nekatere njegove določbe postopoma uvedli takoj, ko bo mogoče; 

Centralizirano carinjenje in harmonizacija

12. močno podpira koncept centraliziranega carinjenja, ki je ena najpomembnejših značilnosti 
posodobljene carine po novem zakoniku, in obžaluje pomanjkljivi napredek pri izvajanju 
tega projekta;

13. poziva države članice, naj se temu konceptu popolnoma posvetijo, saj lahko samo zares 
usklajena carinska pravila, sistemi za izmenjavo informacij in format podatkov zagotovijo 
uspešno izvajanje koncepta centraliziranega carinjenja; ima pomisleke zaradi počasnega 
razvoja v procesu poenostavljanja pravil o DDV, kar je bistveno za pravi centralizirani 
sistem carinjenja;

Pooblaščeni gospodarski subjekt

14. podpira prizadevanja Komisije, da bi spodbudila trgovce po vsej EU, da bi zaprosili za 
status pooblaščenega gospodarskega subjekta; je vseeno zaskrbljen, da bi utegnile biti 
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precejšnje naložbe, potrebne za pridobitev tega statusa, zanje velika ovira, zlasti za mala 
in srednja podjetja;

15. poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o dodatnih ugodnostih, ki bi jih priznali 
trgovcem s tovrstnim certifikatom;

16. pričakuje, da bodo države članice zagotovile, da bo status pooblaščenega gospodarskega 
subjekta, podeljen v eni državi članici, priznan tudi v drugih državah članicah;

Vloga carine pri zagotavljanju varnosti izdelkov, zaščiti finančnih interesov in varstvu 
pravic intelektualne lastnine

Varnost izdelkov

17. spodbuja tesno sodelovanje med carinsko upravo in organi za nadzor trga, da bi nevarne 
ali neskladne izdelke prestregli že na meji, še preden bi prišli v prosti promet v EU;

18. pozdravlja napredek pri pripravi smernic za uvozne kontrole glede varnosti izdelkov, in 
poziva Komisijo, naj jih redno posodablja, spremlja njihovo izvajanje in Evropski 
parlament obvešča o nadaljnjem razvoju na tem področju;

19. poziva Komisijo, naj razmisli o oblikovanju javne podatkovne zbirke, kamor bi države 
članice lahko vpisovale informacije o nevarnih izdelkih, prestreženih pri carinskih 
kontrolah;

Finančni interesi

20. ima pomislek glede neplačevanja dajatev ali neprijavljanja dejanske vrednosti blaga, saj to 
prinaša nepošteno prednost pred poštenimi trgovci; opozarja, da to ovira pošteno 
konkurenco in povzroča znatne motnje v delovanju notranjega trga;

21. poudarja, da je samodejno carinjenje in sproščanje blaga mogoče samo, če ga podpirajo 
revizije gospodarskih subjektov, preden pridobijo dovoljenje za uporabo poenostavljenih 
postopkov, in ustrezne naknadne revizije; poziva k boljši dokumentaciji o uporabi 
poenostavljenih postopkov, k več tehnikam samodejne obdelave podatkov in razumni 
uporabi poenostavljenih postopkov;

Pravice intelektualne lastnine

22. pozdravlja nedavni predlog Komisije za osnutek uredbe o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine v carinskih organih, saj je prepričan, da carina učinkovito prispeva k 
varstvu teh pravic;

23. podpira delo, opravljeno v okviru Evropskega centra za spremljanje in nadzorovanje 
ponarejanja, in spodbuja k celovitemu izkoriščanju njegovega potenciala; ob tem 
pozdravlja nedavni predlog Komisije o uredbi, s katero bi Uradu za usklajevanje na 
notranjem trgu (znamke in modeli) prepustili nekatere naloge v zvezi z varstvom pravic 
intelektualne lastnine;

Preglednost
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24. poziva Komisijo, naj ravna popolnoma v duhu okvirnega sporazuma o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo glede boljšega usklajevanja in pretoka 
podatkov, zlasti o srečanjih Komisije z nacionalnimi strokovnjaki;

25. podpira prizadevanja Komisije, da bi olajšala komunikacijo med trgovci in državami 
članicami; predlaga pa še nekaj izboljšav: predvsem poziva Komisijo, naj objavi vse 
informacije in gradivo o teh srečanjih takoj, ko so na voljo, in s tem omogoči neposreden 
dostop, do razprav za predstavnike trgovine in vse državljane, ki se zanimajo za dogajanje 
na področju carine; je prepričan, da bi to še posebej koristilo malim in srednjim podjetjem, 
omogočilo preglednost in javno ozaveščanje o zadevah, povezanih s carino;

Sodelovanje

26. meni, da je dejavno sodelovanje med carino in podjetji sila pomembno in da bi morali obe 
strani priznati in spoštovati potrebe, okoliščine in pričakovanja druge, združiti strokovno 
znanje s svojih področij in obsežne veščine, s katerimi bi dosegli najboljšo izvedbo in 
izide;

27. predlaga, naj trgovinski sektor v EU ustanovi pravo organizacijo, ki bo zastopala enotno 
stališče, izražala skupna stališča in oblikovala skupna mnenja; 

28. meni, da je treba carinjenje poenostaviti, v ta proces pa čim prej zajeti vse pristojne 
organe. zato podpira usklajeno upravljanje meja in načelo enega okenca;

29. poudarja, da je treba načelo vse na enem mestu uporabljati učinkovito in zagotoviti, da 
blago vsi zadevni organi pregledajo samo enkrat;

30. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo možnosti za ustanovitev evropske carinske 
agencije, ki bi se ukvarjala samo s carinskimi zadevami, zato da bi izboljšali delovanje 
carinske unije; poziva Komisijo, naj to vprašanje pretrese pri obravnavanju nadaljnjih 
ukrepov za program Carina 2013;

°
° °

31. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Konkurenčnost evropskega gospodarstva je izrednega pomena, še posebej za oživitev 
notranjega trga. Carina bo imela odločilno vlogo pri izboljševanju in povečevanju 
konkurenčnosti, saj poenostavljanje carinske zakonodaje in uveljavljanje elektronske carine 
spodbujata gospodarsko rast. Če želimo, da bi carina dobro opravljala to nalogo, mora biti 
sodobna, sodelovalna, odzivna in aktivna.

Obenem ima pomembno vlogo pri učinkovitem zagotavljanju varnosti in zaščite ter varstvu 
pravic intelektualne lastnine, prispeva pa tudi k boju proti goljufijam.

Poročevalec je prepričan, da je za izpolnjevanje opisanega poslanstva carine nujno 
sodelovanje med različnimi zainteresiranimi stranmi in institucijami na področju carine 
(trgovci, carinski organi, druge državne agencije, Komisija in Evropski parlament); zlasti 
podpira pravočasen in pregleden pretok informacij med vsemi udeleženci.

Posodobljena carina

Leta 2008 je bil sprejet posodobljeni carinski zakonik, s katerim so bile uvedene številne 
poenostavitve v carinskih postopkih in usklajena evropska carinska pravila, ki naj bi 
pomagala trgovcem učinkoviteje poslovati, carinskim organom pa učinkoviteje delovati. 
Najpomembnejše novosti so koncepti elektronske carine, centralnega carinjenja, enotnega 
okenca in načelo vse na enem mestu.

Zakonik se še ni začel uporabljati, saj je treba najprej sprejeti in začeti uporabljati izvedbene 
določbe. Zastavljeni rok za njegovo uporabo je 24. junij 2013, vendar že kaže, da ga ne bo 
mogoče doseči. Razlog je predvsem to, da še vedno niso razviti informacijski sistemi, ki naj 
bi zagotavljali, da bo novi zakonik dejansko deloval, oziroma še niso vgrajeni. Po 
poročevalčevem mnenju ni primerno, da bi zahtevali uporabo zakonika, ne da bi imeli 
podporo ustreznih informacijskih sistemov. Poudarja tudi, da je treba v skladu s tem 
zakonikom razmisliti o nadaljnjem razvoju tovrstnih sistemov.

Zato poročevalec meni, da bi bilo uporabo zakonika ustrezno preložiti, zlasti ker to podpira 
tudi velika večina držav članic in predstavnikov trgovine. Poročevalec meni, da je treba 
poiskati občutljivo ravnovesje med potrebo po čimprejšnji uporabi posodobljenega zakonika 
in informacijskimi rešitvami, ki so na voljo za zagotavljanje njegove popolne uporabe. Ena od 
možnosti bi bilo podaljšanje roka s postopno uvedbo nekaterih določb takoj, ko je mogoče. S 
tem bi trgovcem in carinskim organom omogočili, da bi lahko brez nepotrebnih zamud 
izkoristili ugodnosti naprednejših določb zakonika.

Centralizirano carinjenje in usklajevanje
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Poročevalec meni, da je nujno uveljaviti koncept centraliziranega carinjenja, ki bi 
pooblaščenim trgovcem omogočal elektronsko prijavljanje blaga in plačevanje carin tam, kjer 
imajo sedež, ne glede na državo članico, iz katere je blago izvoženo ali v katero je uvoženo.

Meni tudi, da bi moralo vseh 27 državnih carinskih uprav delovati kot ena sama, s čimer bi v 
vsej EU zagotovili enako raven nadzora in enako obravnavanje trgovcev.

Pooblaščeni gospodarski subjekt

Status pooblaščenega gospodarskega subjekta omogoča preverjenim trgovcem lažji dostop do 
preprostejših carinskih postopkov in poenostavitve pri kontrolah. Poročevalec ima vseeno 
pomisleke glede premalo oprijemljivih koristi zaradi tega statusa. Poleg tega so velike 
naložbe, potrebne za pridobitev tega statusa, za trgovce velika prepreka, zlasti za mala in 
srednja podjetja.

Obvladovanje tveganj

Poročevalec poudarja, da je treba najti ustrezno ravnovesje med carinskimi kontrolami, da bi 
zagotovili varnost in nemoten pretok zakonitega blaga. Zato poudarja, kako pomembno je 
obvladovanje tveganj: tako bi zagotovili takojšnjo sprostitev pošiljk z nizkim tveganjem, 
carinski organi pa bi se lahko posvetili bolj zapletenim zadevam pri pošiljkah z visokim 
tveganjem.
Ob tem poročevalec pozdravlja težnje, da ZDA ne bi več natančno pregledovale vseh tovornih 
zabojnikov, namenjenih v to državo, pač pa bi se raje odločile za pristop na podlagi nizkega 
tveganja.

Carinske kontrole in zagotavljanje varnosti

Carinska uprava je bila zelo dolgo predvsem pobiralka dajatev. Po odpravi notranjih meja v 
EU se je ta njena vloga zmanjšala in velja pretežno za zunanje meje Unije. In čeprav je 
postajala ta vloga carine vedno bolj obrobna, je druga – namreč zagotavljanje zanesljivosti v 
mednarodni dobavni verigi – vse bolj naraščala. Kot kažejo nedavni incidenti (na primer 
eksplozivna kartuša za računalnik v Jemnu oktobra 2010 in radiološka bomba v Genovi 
februarja 2011), morajo ostati carinski organi budni, saj vedno prihaja do ogrožanja varnosti.

Varnost izdelkov

Poročevalec je prepričan, da so carinski organi najbolj primerni za zagotavljanje, da na trg EU 
vstopajo samo varni izdelki in blago, ki je skladno z zakonodajo EU o skladnosti ter ki 
izpolnjuje zahteve o dokumentaciji in označevanju. Zato meni, da imajo ti organi poglavitno 
vlogo pri zagotavljanju varnosti izdelkov. Slednje je 8. marca 2011 posebej poudaril tudi 
Parlament v svoji resoluciji o reviziji direktive o splošni varnosti proizvodov in nadzoru trga.

Zaščita finančnih interesov EU

Bistveno je zaščititi finančne interese EU in preprečiti izgubo prihodkov. Poleg tega 
plačevanje prenizkih carin in podcenjevanje uvoženega blaga ogroža delovanje notranjega 
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trga.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Poročevalec pozdravlja nedavni predlog Komisije za uredbo o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih organov ter za uredbo, s katero bi nekatere naloge v 
zvezi z varstvom pravic intelektualne lastnine prepustili Uradu za usklajevanje na notranjem 
trgu (znamke in modeli).

Sodelovanje

Poročevalec poudarja, da je potrebno sodelovanje med carinskimi organi, pa tudi njihovo 
sodelovanje s trgovci in drugimi državnimi organi, zato močno podpira usklajeno upravljanje 
meja, načelo enotnega okenca, koncept vse na enem mestu in centralizirano carinjenje. 
Poročevalec predlaga ustanovitev evropske carinske agencije, da bi obravnavala vprašanja s 
tega področja.


