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PR_COD_1recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0064),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33, 114 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0045/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. julija 20121,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematični uporabi prenovitve pravnih aktov2,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 12. julija 2012, naslovljenega na 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 87(3) Poslovnika3,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 
za mednarodno trgovino (A7 0000/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. sprejme v nadaljevanju podano stališče iz prve obravnave, ob upoštevanju priporočil 
posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

                                               
1 ....
2.UL C 229, 31.7.2012, str. 68.
3  Odbor za pravne zadeve meni, da zadevni predlog ne vključuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z 
omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.
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Predlog spremembe 1

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 izjemnih 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.
Odstopanje ne vpliva na razvoj, 
vzdrževanje in uporabo elektronskih 
sistemov za izmenjavo podatkov iz 
odstavka 1. 

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se carinski zakonik Unije izvaja in uporablja enako v vseh 27 državah 
članicah, da bi ohranili temeljni duh panevropske e-carine, kot je bila prvotno opisana v 
Moderniziranem carinskem zakoniku. Odstopanja za eno ali več držav članic se dovolijo 
izjemoma za omejeno obdobje. Specifikacije glede meril za odobritev odstopanja bi bilo treba 
obravnavati z delegiranimi akti (poročevalkin predlog spremembe k členu 7a novo). 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Prenos pooblastila
Komisija je v skladu s členom 243 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo merila za odobritev 
odstopanja iz člena 6(3).

Or. en
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Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se carinski zakonik Unije izvaja in uporablja enako v vseh 27 državah 
članicah, da bi ohranili temeljni duh panevropske e-carine, kot je bila prvotno opisana v 
Moderniziranem carinskem zakoniku. Odstopanja za eno ali več držav članic se dovolijo 
izjemoma za omejeno obdobje. Specifikacije glede meril za odobritev odstopanja od člena 
6(3) bi bilo treba obravnavati na ravni delegiranih aktov. 

Predlog spremembe 3

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. Te 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 
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
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Obrazložitev

Testiranje dodatnih poenostavitev uporabe carinske zakonodaje z uporabo tehnik elektronske 
obdelave podatkov je za razvoj dinamičnega okolja za konkurenčnost in rast le koristno. 
Obseg te poenostavitve pa je vsekakor treba pojasniti v sami uredbi, in sicer na način, ki je bil 
že opisan v členu 10 Moderniziranega carinskega zakonika. Predlog spremembe je povezan z 
novim pododstavkom poročevalkinega predloga spremembe k členu 16.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, 
da se podrobno opredelijo pravila za 
razvoj, vzdrževanje in uporabo 
elektronskih sistemov za izmenjavo 
podatkov iz člena 15(1).

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, 
da se podrobno opredelijo: 

(a) pravila za razvoj, vzdrževanje in 
uporabo elektronskih sistemov za 
izmenjavo podatkov iz člena 15(1); 
(b) delovni program v zvezi z razvojem in 
uporabo elektronskih sistemov iz 
člena 15(1). Delovni program se določi do 
...*.
____________
* UL: prosimo, vstavite datum: šest 
mesecev po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje delovnega programa vključuje elemente sekundarne politične usmeritve (na primer 
prednostne naloge, prilagoditev razčlenitvi proračuna, kazalnike za merjenje učinka), zato bi 
bilo to treba obravnavati na ravni delegiranih aktov (v skladu s členom 290 PDEU) in ne z 
izvedbenimi akti. 
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se oceni, da so bile poenostavitve, ki 
jih je testirala ena ali več držav članic, 
uspešne in koristne za druge države 
članice, se na Komisijo v skladu s členom 
243 prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov, ki spreminjajo 
nebistvene elemente, navedene v členu 
15(2). 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z drugim pododstavkom poročevalkinega predloga 
spremembe št. 3 k členu 15(2). Nebistvene elemente, navedene v členu 15(2), bi bilo treba 
spremeniti, če so bile poenostavitve, ki jih je testirala ena ali več držav članic, ocenjene kot 
uspešne in koristne za druge države članice. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v 6 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe z izvedbenimi akti 
sprejme delovni program v zvezi z 
razvojem in uporabo elektronskih 
sistemov iz člena 15(1). Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda  iz člena 244(4) . 
Komisija sprejme sklepe iz člena 15(2) z 
izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 244(2).

Komisija sprejme sklepe iz člena 15(2) z 
izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 244(2).

Or. en
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Obrazložitev

Izvajanje delovnega programa vključuje elemente sekundarne politične usmeritve (na primer 
prednostne naloge, prilagoditev razčlenitvi proračuna, kazalnike za merjenje učinka), zato bi 
bilo to treba obravnavati na ravni delegiranih aktov (v skladu s členom 290 PDEU) in ne z 
izvedbenimi akti. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski zastopnik ima sedež na 
carinskem območju Unije.

2. Carinski zastopnik ima sedež na 
carinskem območju Unije.

Ta obveznost se v nekaterih primerih 
lahko opusti.  

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka je naklonjena črtanju vseh omemb opustitve obveznosti za carinskega 
zastopnika, da mora imeti sedež zunaj carinskega območja EU. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Gospodarski subjekt s sedežem na 
carinskem območju Unije, ki izpolnjuje 
merila  iz člena 22, lahko zaprosi za status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta.

1. Gospodarski subjekt s sedežem na 
carinskem območju Unije, ki izpolnjuje 
merila  iz člena 22, lahko zaprosi za status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Obveznost imeti sedež na carinskem 
območju Unije se v nekaterih primerih 
lahko opusti.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka je naklonjena črtanju vseh omemb opustitve obveznosti za gospodarski subjekt, 
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da mora imeti sedež zunaj carinskega območja EU. Predlog spremembe je povezan s 
poročevalkinem predlogom spremembe št. 14 k členu 23.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dovoljenje pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za varnost in 
varstvo, na podlagi katerega  je njegov 
imetnik  upravičen do olajšav v zvezi 
z varnostjo in varstvom.

(b) dovoljenje pooblaščenega 
gospodarskega subjekta za varnost in 
varstvo, na podlagi katerega  je njegov 
imetnik  upravičen do olajšav v zvezi 
z varnostjo in varstvom. To pomeni manj 
kontrol pri uvozu ali izvozu, upošteva pa 
se lahko tudi pri kontrolah po carinjenju. 

Or. en

Obrazložitev

Povezava med pooblaščenimi gospodarskimi subjekti in zmanjšanim obsegom carinskih 
kontrol v predlogu Komisije ni ustrezno izražena. Zelo pomembno je, da je ta v temeljnem 
aktu jasno zapisana. V novih smernicah EU glede pooblaščenih gospodarskih subjektov je 
navedeno, da ugodnosti zanje vključujejo manj kontrol pri uvozu ali izvozu, dovoljenje pa se 
lahko upošteva tudi pri kontrolah po carinjenju. Opomba: ta del besedila bi bilo treba 
obravnavati, kot da ga je mogoče spremeniti, saj se nanaša na vsebino sivo osenčenega 
besedila (člen 23(e).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za podelitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta so naslednja:

1. Merila za podelitev statusa 
pooblaščenega gospodarskega subjekta so 
naslednja:

(a) evidenca o izpolnjevanju carinskih in 
davčnih zahtev;

(a) evidenca o izpolnjevanju carinskih in 
davčnih zahtev;

(b) zadovoljiv sistem vodenja trgovinskih 
in po potrebi transportnih evidenc, ki 
omogočajo ustrezne carinske kontrole;

(b) zadovoljiv sistem vodenja trgovinskih 
in po potrebi transportnih evidenc, ki 
omogočajo ustrezne carinske kontrole;
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(c) dokazana plačilna sposobnost; (c) dokazana plačilna sposobnost;
(d) glede  dovoljenja iz člena 21(2)(a)  , 
praktični standardi usposobljenosti ali 
poklicne kvalifikacije, neposredno 
povezane z opravljanjem dejavnosti;

(d) glede  dovoljenja iz člena 21(2)(a)  , 
praktični standardi usposobljenosti ali 
poklicne kvalifikacije, neposredno 
povezane z opravljanjem dejavnosti;

(e) glede dovoljenja iz člena 21(2)(b)  , 
ustrezni varnostni in varstveni standardi.

(e) glede dovoljenja iz člena 21(2)(b)  , 
ustrezni varnostni in varstveni standardi.

1a. Evidenca o izpolnjevanju iz točke (a) 
odstavka 1 se šteje za ustrezno, če 
vlagatelj ali oseba, ki vodi družbo, ki je 
vložila zahtevek, ali nadzoruje njeno 
upravljanje, ali pristojna oseba za 
carinske zadeve iz družbe, ki je vložila 
zahtevek, v zadnjih treh letih ni huje ali 
večkrat kršila carinskih predpisov in 
davčnih pravil, ki urejajo vstop, izstop, 
gibanje, hrambo in posebno rabo blaga.

Or. en

Obrazložitev

Glavni pogoji za status pooblaščenega gospodarskega subjekta so zelo pomemben vidik. 
Poročevalka zato meni, da morajo biti v temeljnem aktu bolje pojasnjeni. Dodatne 
podrobnosti pa bi lahko obravnavali v delegiranih aktih (člen 23 carinskega zakonika Unije), 
s čimer bi ohranili določeno prožnost in enostavnost zakonodajnega besedila. Nove odstavke, 
ki jih predlaga poročevalka (glej predloge sprememb št. 10, 11,12 in 13 k odstavkom 1b/c/d 
člena 22 novo), trenutno vsebuje le konsolidirani osnutek izvedbenih določb Moderniziranega 
carinskega zakonika.  

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Sistem vodenja iz točke (b) odstavka 1 
se šteje za zadovoljiv, če vlagatelj dokaže 
visoko stopnjo nadzora nad svojimi 
postopki in nad pretokom blaga.

Or. en
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Obrazložitev

Glavni pogoji za status pooblaščenega gospodarskega subjekta so zelo pomemben vidik.  
Poročevalka zato meni, da morajo biti v temeljnem aktu bolje pojasnjeni. Dodatne 
podrobnosti pa bi lahko obravnavali v delegiranih aktih (člen 23 carinskega zakonika Unije), 
s čimer bi ohranili določeno prožnost in enostavnost zakonodajnega besedila. Nove odstavke, 
ki jih predlaga poročevalka (glej predloge sprememb št. 10, 11,12 in 13), trenutno vsebuje le 
konsolidirani osnutek izvedbenih določb Moderniziranega carinskega zakonika.  

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Plačilna sposobnost iz točke (c) 
odstavka 1 se šteje za dokazano, če ima 
vlagatelj dobro finančno stanje, ki 
zadostuje za izpolnjevanje njegovih 
obveznosti, ob obveznem upoštevanju 
značilnosti vrste zadevne poslovne 
dejavnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Glavni pogoji za status pooblaščenega gospodarskega subjekta so zelo pomemben vidik.  
Poročevalka zato meni, da morajo biti v temeljnem aktu bolje pojasnjeni. Dodatne 
podrobnosti pa bi lahko obravnavali v delegiranih aktih (člen 23 carinskega zakonika Unije), 
s čimer bi ohranili določeno prožnost in enostavnost zakonodajnega besedila. Nove odstavke, 
ki jih predlaga poročevalka (glej predloge sprememb št. 10, 11,12 in 13), trenutno vsebuje le 
konsolidirani osnutek izvedbenih določb Moderniziranega carinskega zakonika.  

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Varstveni in varnostni standardi iz 
točke (2) odstavka 1 štejejo za ustrezne, če 
vlagatelj dokaže, da z njimi ohranja 
ustrezne ukrepe za zagotavljanje varstva 
in varnosti mednarodne dobavne verige, 
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vključno na področju fizične integritete 
ter varstva osebja in poslovnih partnerjev. 

Or. en

Obrazložitev

Glavni pogoji za status pooblaščenega gospodarskega subjekta so zelo pomemben vidik.  
Poročevalka zato meni, da morajo biti v temeljnem aktu bolje pojasnjeni. Dodatne 
podrobnosti pa bi lahko obravnavali v delegiranih aktih (člen 23 carinskega zakonika Unije), 
s čimer bi ohranili določeno prožnost in enostavnost zakonodajnega besedila. Nove odstavke, 
ki jih predlaga poročevalka (glej predloge sprememb št. 10, 11,12 in 13), trenutno vsebuje le 
konsolidirani osnutek izvedbenih določb Moderniziranega carinskega zakonika.  

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki
dopolnjujejo:

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

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

(b) primere, v katerih se obveznost
pooblaščenega gospodarskega subjekta
imeti sedež na carinskem območju Unije 
opusti v skladu z drugim pododstavkom 
člena 21(1);

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

(c) olajšave  iz člena 21(2)b. (c) podelitev dovoljenj za uporabo 
poenostavitev pooblaščenim gospodarskim 
subjektom;
(d) določitev carinskega organa, ki je 
pristojen za podelitev takšnega statusa in 
dovoljenj;
(e) vrsto in obseg olajšav, ki se lahko 
dodelijo pooblaščenim gospodarskim 
subjektom za carinske kontrole v zvezi 
z varstvom in varnostjo;
(f) posvetovanje z drugimi carinskimi 
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organi in zagotavljanje podatkov le-tem;
(g) pogoje, pod katerimi se status
pooblaščenega gospodarskega subjekta 
lahko začasno odvzame ali razveljavi;
(h) pogoje, pod katerimi se lahko zahteva 
po sedežu na carinskem območju Unije 
lahko opusti za določene kategorije 
pooblaščenih gospodarskih subjektov.
2. Dopolnilni pogoji iz odstavka 1 
upoštevajo naslednja pravila iz te uredbe: 
(a) olajšave  iz člena 21(2)(b).

(b) pravila v skladu s členom 39(3),
(c) poklicno ukvarjanje z dejavnostmi, 
zajetimi v carinski zakonodaji;
(d) praktične standarde 
usposobljenosti ali poklicnih kvalifikacij, 
ki so neposredno povezani z opravljanjem 
dejavnosti;
(e) gospodarski subjekt je imetnik 
katerega koli mednarodno priznanega 
potrdila, ki je bilo izdano na podlagi 
mednarodnih konvencij.

Or. en

Obrazložitev

Temeljni akt naj bi izrecno opredelil namen, vsebino in obseg delegiranega akta. Tu 
poročevalka ponovno predlaga (z nekaj potrebnimi prilagoditvami) specifikacije 
Moderniziranega carinskega zakonika, ki jih vsebuje člen 15 tega zakonika. Opomba: predlog 
spremembe je povezan s poročevalkinem predlogom spremembe št. 9 k členu 21(2)(b) in 
predlogom spremembe št. 17 k členu 39(3). 

Poročevalka je tudi naklonjena črtanju vseh omemb opustitve obveznosti za gospodarski 
subjekt, da mora imeti sedež zunaj carinskega območja EU. Predlog spremembe je povezan s 
poročevalkinim predlogom spremembe št. 8 k členu 21(1). 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija lahko sprejme sklepe, ki niso 9. Komisija lahko sprejme sklepe, ki niso 
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navedeni v členu 32(8), s katerimi od držav 
članic zahteva sprejetje, zadržanje, 
odpravo, spremembo ali razveljavitev 
odločbe iz člena 24, da se zagotovi enotna 
uporaba carinske zakonodaje.

navedeni v členu 32(8), s katerimi od ene 
ali več držav članic zahteva sprejetje, 
zadržanje, odpravo, spremembo ali 
razveljavitev odločbe iz člena 24, da se 
zagotovi enotna uporaba carinske 
zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Delegirani akti vključujejo splošne akte, člena 24(9) in 32(8) v prenovljenem carinskem 
zakoniku Unije pa se preprosto nanašata na države članice in ne na eno ali več držav članic. 
Če bi se torej odločili, da v členih 26 in 34 ohranimo postopek izvedbenega akta, bi z 
zgornjim predlogom spremembe vprašanje bolje pojasnili. Predlog spremembe je povezan s 
postopkom iz člena 26. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Delegirani akti vključujejo akte splošne uporabe, člena 24(9) in 32(8) v prenovljenem 
carinskem zakoniku Unije pa se preprosto nanašata na države članice in ne na eno ali več 
držav članic. Če bi se torej odločili, da v členih 26 in 34 ohranimo postopek izvedbenega 
akta, bi z zgornjim predlogom spremembe vprašanje bolje pojasnili. Predlog spremembe je 
povezan s postopkom iz člena 34. 
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinske kontrole se izvajajo znotraj
skupnega okvira za obvladovanje tveganja, 
ki temelji na izmenjavi podatkov 
o tveganju in analizi tveganja med 
carinskimi upravami ter določa skupna 
merila in standarde  tveganja, kontrolne 
ukrepe in prednostna kontrolna področja.

3. Carinske kontrole se izvajajo znotraj
skupnega okvira za obvladovanje tveganja, 
ki temelji na izmenjavi podatkov 
o tveganju in analizi tveganja med 
carinskimi upravami ter določa skupna 
merila in standarde  tveganja, kontrolne 
ukrepe in prednostna kontrolna področja.

V carinske sisteme za obvladovanje 
tveganja se praviloma vnese nižja ocena 
tveganja, s čimer se v celoti omogočijo 
koristi, ki jih statusu pooblaščenega 
gospodarskega subjekta prinaša manjše 
število fizičnih kontrol in kontrol 
dokumentov v zvezi z varstvom in 
varnostjo iz točke (a) člena 21(2).

Or. en

Obrazložitev

V novih smernicah EU glede pooblaščenih gospodarskih subjektov je navedeno, da ugodnosti 
za pooblaščene gospodarske subjekte vključujejo manj kontrol pri uvozu ali izvozu, dovoljenje 
pa se lahko upošteva tudi pri kontrolah po carinjenju. Poročevalka meni, da je treba to 
temeljno načelo jasno izraziti v temeljnem aktu in ga ne prepustiti smernicam ali vključiti v 
člena 21 in 39 prenovljenega carinskega zakonika Unije. Predlog spremembe je povezan s 
poročevalkinim predlogom spremembe št. 9 k členu 21(2)(b) in predlogom spremembe št. 14 k 
členu 23.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe za zagotovitev enotne uporabe 
carinskih kontrol, vključno z izmenjavo 
informacij in analiz o tveganju, skupnimi 
merili in standardi tveganja, kontrolnimi 

1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe za zagotovitev enotne uporabe 
carinskih kontrol, vključno z izmenjavo 
informacij in analiz o tveganju, skupnimi 
merili in standardi tveganja, kontrolnimi 
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ukrepi ter prednostnimi kontrolnimi 
področji.

ukrepi ter prednostnimi kontrolnimi 
področji. Ti ukrepi ne vplivajo na splošno 
pravilo iz člena 39(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s poročevalkinim predlogom spremembe k členu 21(2)a in 
členu 39(3). V carinske sisteme za obvladovanje tveganja se praviloma vnese nižja ocena 
tveganja, s čimer se v celoti omogočijo koristi, ki jih statusu pooblaščenega gospodarskega 
subjekta prinaša manjše število fizičnih kontrol in kontrol dokumentov v zvezi z varstvom in 
varnostjo iz člena 21(2)a.

Predlog spremembe 19

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 ali, 
kadar s tem merilom ni mogoče izraziti 
bistvene obdelave ali predelave, na osnovi 
vrednosti, izražene v odstotkih, ali na 
osnovi proizvodnega ali predelovalnega 
postopka. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se v temeljni akt vključijo glavna načela, ki jih Komisija 
upošteva pri sprejemanju aktov (delegirani akti). Poročevalka meni, da je merilo, ki ureja 
uporabo pravil o poreklu, bistveni element, ki mora biti izrecno naveden v temeljnem aktu. 
Predlog je vzet iz sporazuma STO o pravilih o poreklu (člen 9(2)(c)iii, prva alineja). Predlog 
spremembe je povezan s poročevalkinim predlogom spremembe št. 21 k členu 55.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je treba predložiti dokazilo o 
poreklu blaga na podlagi carinske 
zakonodaje ali druge zakonodaje Unije , ki 
ureja posebna področja, lahko carinski 
organi v primeru utemeljenega dvoma 
zahtevajo predložitev kakršnih koli 
potrebnih dodatnih dokazil za zagotovitev, 
da navedeno poreklo resnično ustreza 
pravilom, določenim v ustrezni zakonodaji 
Unije .

2. Kadar je treba predložiti dokazilo o 
poreklu blaga na podlagi carinske 
zakonodaje ali druge zakonodaje Unije , ki 
ureja posebna področja, lahko carinski 
organi v primeru utemeljenega dvoma 
zahtevajo predložitev kakršnih koli 
potrebnih dodatnih dokazil za zagotovitev, 
da navedeno poreklo resnično ustreza 
pravilom, določenim v ustrezni zakonodaji 
Unije .

Dokazilo, ki se v Uniji potrdi s 
predložitvijo potrdila o poreklu, izdanega 
v tretji državi, izpolnjuje naslednje pogoje: 
(a) izdati ga mora zanesljiv organ ali 
služba, ki ga je država izdaje za to 
ustrezno pooblastila;
(b) vsebovati mora vse potrebne podatke 
za identifikacijo blaga, na katerega se 
nanaša;
(c) nedvoumno mora potrjevati, da je 
poreklo blaga, na katerega se nanaša, v 
določeni državi.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se v temeljni akt vključijo glavna načela, ki jih Komisija 
upošteva pri sprejemanju aktov (delegirani akti). Poročevalka meni, da je merilo, ki ureja 
uporabo pravil o poreklu, bistveni element, ki mora biti izrecno naveden v temeljnem aktu. 
Predlog spremembe je vzet iz izvedbenih določb Moderniziranega carinskega zakonika in je 
povezan s poročevalkinim predlogom spremembe št. 21 k členu 55.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s poročevalkinim predlogom spremembe št. 19 k členu 53(2) 
in predlogom spremembe št. 20 k členu 54(2).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru blaga, upravičenega do 
preferencialnih ukrepov, ki jih je Unija
enostransko sprejela glede nekaterih držav 
ali ozemelj zunaj carinskega območja 
Unije  ali skupin takšnih držav ali ozemelj, 
razen tistih iz odstavka 5, Komisija 
sprejme ukrepe za določitev pravil o 
preferencialnem poreklu. 

3. V primeru blaga, upravičenega do 
preferencialnih ukrepov, ki jih je Unija
enostransko sprejela glede nekaterih držav 
ali ozemelj zunaj carinskega območja 
Unije  ali skupin takšnih držav ali ozemelj, 
razen tistih iz odstavka 5, Komisija 
sprejme ukrepe za določitev pravil o 
preferencialnem poreklu. Pravila, ki 
določajo preferencialno poreklo blaga, 
temeljijo na merilu celotne pridobitve ali 
zadostne operacije plemenitenja. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se v temeljni akt vključijo glavna načela, ki jih Komisija 
upošteva pri sprejemanju aktov (delegirani akti).  Poročevalka meni, da je merilo, ki ureja 
uporabo preferencialnega porekla blaga, bistveni element, ki mora biti izrecno naveden v 
temeljnem aktu. Predlog je vzet iz členov 72 in 98(1) Uredbe (ES) št. 2454/93. Predlog 
spremembe je povezan s poročevalkinim predlogom spremembe št. 23 k členu 57.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s poročevalkinim predlogom spremembe št. 22 k členu 56.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 115 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 115a
Vložitev in odgovorna oseba
Vstopna skupna deklaracija se vloži z 
uporabo tehnike elektronske obdelave 
podatkov in se ureja na podlagi sistema 
večkratnega zbiranja, kot priporoča okvir 
standardov SAFE Svetovne carinske 
organizacije. Ta sistem temelji na načelu, 
da je treba podatke pridobivati od oseb, ki 
jih imajo na voljo in ki so ustrezno
upravičene, da te podatke predložijo. 

Or. en

Obrazložitev

Vložitev vstopne skupne deklaracije je predpogoj, da se blago lahko uvozi v EU. Gre torej za 
bistveni vidik, ki ga je treba urediti s temeljnim aktom in ne preprosto z delegiranim aktom. 
Sistem večkratnega zbiranja, ki ga priporoča okvir standardov SAFE Svetovne carinske 
organizacije, je dokazano najprimernejši način pridobivanja kakovostnih podatkov za 
ocenjevanje tveganja in je bil uspešno uporabljen v več delih sveta. Ta sistem temelji na 
načelu, da je treba podatke pridobivati od oseb, ki z njimi razpolagajo in ki so ustrezno 
upravičene, da te podatke predložijo.  
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 118 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če se okvir standardov Svetovne carinske 
organizacije spremeni, je Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 243 o spremembi pravil 
o postopku za vložitev vstopne skupne 
deklaracije, kot je navedeno v členu 115a.

(a) pravila o postopku za vložitev vstopne 
skupne deklaracije;

Or. en

Obrazložitev

Vložitev vstopne skupne deklaracije je osnovni pogoj, da se blago lahko uvozi v EU. Gre torej 
za bistveni vidik, ki ga je treba urediti s temeljnim aktom in ne preprosto z delegiranim aktom. 

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 118 – uvodni del (novo) in točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, 
ki določajo:
(a) primere, ki niso tisti iz člena114(2), v 
katerih se zahteva po vstopni skupni 
deklaraciji lahko opusti ali prilagodi, in 
pogoje, pod katerimi se jo lahko opusti in 
prilagodi;

Or. en

Obrazložitev

Ne moremo predpostavljati, da izraz „pravila o postopku za vložitev vstopne skupne 
deklaracije“ v odstavku (a) tega člena vključuje kakršno koli pooblastilo za uvajanje dodatnih 
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opustitev ali prilagoditev zahteve po vstopni skupni deklaraciji. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 126 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 126a 
Blago, za katerega se šteje, da je dano 
v začasno hrambo
1. Razen kadar se blago nemudoma da 
v carinski postopek, za katerega je bila 
sprejeta carinska deklaracija, ali kadar se 
ga da v prosto cono, se šteje, da je bilo 
blago, ki ni blago Unije, predloženo 
carini, dano v začasno hrambo v skladu 
s členom 203.
2. Kadar se ugotovi, da blago, ki ni blago 
Unije, predloženo carini, ni zajeto z 
vstopno skupno deklaracijo, in brez 
poseganja v obveznost, določeno s členom 
114(3), ter izjeme ali opustitev, določene z 
ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 
114(2), imetnik blaga nemudoma vloži 
takšno deklaracijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se ponovna vključitev prejšnjega člena 98 – Uredba (ES) št. 450/2008 
(Modernizirani carinski zakonik). V prenovitvi carinskega zakonika Unije je bil ta člen črtan, 
čeprav se blago ob predložitvi še daje v začasno hrambo. 

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

na razpolago carinska deklaracija, opravlja 
formalnosti za preverjanje deklaracije, 
izterjavo zneska uvozne ali izvozne 
dajatve, ki ustreza morebitnemu 
carinskemu dolgu, in odobritev prepustitve 
blaga.

Or. en

Obrazložitev

Glede centraliziranega carinjenja poročevalka vlaga predlog spremembe, ki povzema  člen 
106 izvirnega Moderniziranega carinskega zakonika, v katerem nadzorni carinski urad 
odobri ali zavrne prepustitev blaga, carinski urad predložitve pa izvaja le varstvene in 
varnostne preglede. Predlog spremembe vpliva na člen 138(2) in (3), zato je povezan s 
poročevalkinim predlogom spremembe št. 29 k členu 138(3) prenovljenega carinskega 
zakonika Unije. 

Predlog spremembe 29

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 varstva in varnosti, na upravičeno 
zahtevo carinskega urada, pri katerem je 
bila vložena carinska deklaracija, opravi 
kakršen koli pregled in dovoli prepustitev 
blaga, pri čemer upošteva podatke, prejete 
od navedenega urada.

Or. en

Obrazložitev

Glede centraliziranega carinjenja poročevalka predlaga predlog spremembe, ki povzema  
člen 106 izvirnega Moderniziranega carinskega zakonika, v katerem nadzorni carinski urad 
odobri ali zavrne prepustitev blaga, carinski urad predložitve pa izvaja le varstvene in 
varnostne preglede. Predlog spremembe vpliva na člen 138(2) in (3) prenovljenega 
carinskega zakonika Unije, zato je povezan s poročevalkinem predlogom spremembe št. 28 k 
členu 138(2).
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede centraliziranega carinjenja poročevalka predlaga predlog spremembe, ki povzema  
člen 106 izvirnega Moderniziranega carinskega zakonika, v katerem nadzorni carinski urad 
odobri ali zavrne prepustitev blaga, carinski urad predložitve pa izvaja le varstvene in 
varnostne preglede. Predlog spremembe vpliva na člen 138(2) in (3),  zato je povezan s 
poročevalkinim predlogom spremembe št. 29 k členu 138(3) in predlogom spremembe št. 28 k 
členu 138(2) prenovljenega carinskega zakonika Unije. 

Predlog spremembe 31

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 
deklaracije, ki izpolnjujejo pogoje iz tega 
poglavja, pod pogojem, da je bilo blago, na 
katerega se nanašajo, predloženo carini ali 
s predhodnim obvestilom dano na 
razpolago za kontrolo, tako da ustreza 
zahtevam carinskih organov.

Or. en

Obrazložitev
Ta predlog spremembe omogoča predhodno obveščanje o odločitvah carinskih organov glede 
prepustitve/kontrole deklaracij, kadar so te dane na razpolago za carinsko kontrolo in 
ustrezajo zahtevam carinskih organov. Treba je poudariti, da je bil to namen člena 112(1) 
Moderniziranega carinskega zakonika, medtem ko predlog prenovljenega carinskega 
zakonika Unije sprejem v celoti pogojuje s predložitvijo blaga, se pravi prihodom blaga in 
njegove razpoložljivosti za kontrolo. S tem je onemogočeno preprosto olajšanje trgovine, ki bi 
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koristilo vsem. 

Predlog spremembe 32

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.

Če podatki, ki so bili že predloženi kot del 
postopka pooblaščenega gospodarskega 
subjekta, niso bili naknadno spremenjeni, 
se šteje, da pooblaščeni gospodarski 
subjekt za carinske poenostavitve 
izpolnjuje pogoje iz točke (b) prvega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

Pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta bi morala pooblaščenim 
gospodarskim subjektom, ki spoštujejo predpise, omogočiti, da čim bolje izkoristijo prednosti 
poenostavitve. Čim so izpolnjena merila za pooblaščenega gospodarskega subjekta, se ne bi 
smela ponovno pregledati merila za uporabo poenostavitev, povezanih z izvajanjem operacij. 
S prenovitvijo carinskega zakonika Unije je bila uvedena povezava med merili za dovoljenje 
za uporabo posebnega postopka in statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta. S tem je 
bil status pooblaščenega gospodarskega subjekta razvrednoten, posledica pa so večji stroški, 
zlasti za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 203 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razen kadar  je  blago, ki ni blago 
Unije,  dano v drug carinski postopek,  se
šteje, da je bilo blago  ob predložitvi carini
dano v  postopek začasne hrambe v 
naslednjih primerih :

1. Kadar naslednje blago, ki ni blago 
Unije, ni prijavljeno za drug carinski 
postopek, se šteje, da ga je imetnik blaga
ob predložitvi blaga carini prijavil za 
začasno hrambo:

(a)kadar  je  blago, vneseno na carinsko 
območje Unije,  carini predloženo takoj po 
prispetju v skladu s členom 124 ;

(a) blago, ki se vnese na carinsko območje 
Unije, ne da bi bilo vneseno neposredno v 
prosto cono;

(b) kadar je blago predloženo (b) blago, ki se iz proste cone vnese na 
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namembnemu carinskemu uradu na 
carinskem območju Unije v skladu s 
pravili, ki urejajo tranzitni postopek;

drug del carinskega območja Skupnosti;

(c) kadar je blago iz proste cone vneseno 
na drug del carinskega območja Unije  ;

(c) blago, za katerega je zunanji tranzitni 
postopek končan.
Šteje se, da je bila carinska deklaracija 
vložena in s strani carinskih organov 
sprejeta v trenutku predložitve blaga 
carini.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe,ki povzema  prejšnji člen 151(1) Moderniziranega carinskega zakonika, 
določa dejanje deklaracije in njen sprejem. Z dejanjem predložitve, ki je obravnavano v 
naslovu IV poglavja 2 oddelka 3 (člen 126a), se blago da v postopek. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 203 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetnik blaga vloži deklaracijo za 
začasno hrambo najpozneje ob predložitvi 
blaga carini v skladu z odstavkom 1.

2. Vstopna skupna deklaracija ali
tranzitni dokument, ki jo nadomešča, 
predstavlja carinsko deklaracijo za 
postopek začasne hrambe.

Carinski organi lahko navedeno 
deklaracijo spremenijo ali razveljavijo in 
preverijo.

Po predložitvi blaga se za tako deklaracijo 
uporablja člen 149.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po dodatni deklaraciji za začasno hrambo ni upravičena. Vstopna skupna deklaracija 
ali tranzitni dokument, ki jo nadomešča, izpolnjuje zahtevo po deklaracijo za postopek 
začasne hrambe. Dodatni podatki, ki se razumno zahtevajo za hrambo pod nadzorom 
carinskih organov, so lahko in bi morali biti del obvestila ob predložitvi blaga. Spreminjanje 
deklaracije urejajo pravila za carinsko deklaracijo, saj vstopna skupna deklaracija kot 
deklaracija ni več veljavna.
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 233 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Carinski organi lahko na zahtevo 
osebi dovolijo uporabljati poenostavitve v 
zvezi z dajanjem blaga v izvozni postopek 
in v zvezi z zaključkom navedenega 
postopka.

Or. en

Obrazložitev

Ohranitev enotnih izvoznih pravil po vsej Uniji je bistvenega pomena za dobro delovanje 
trgovine EU. Pravil za izvozni postopek ali za njegovo poenostavitev ne moremo obravnavati, 
kot da so zajeta v pooblastilih členov 232 in 234 predloga Komisije. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 234

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, ki 
določajo primere, v katerih se uporabijo 
izvozne formalnosti v skladu s 
členom 233(3).

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

(a) pravila, ki urejajo izvozni postopek;
(b) primere, v katerih se uporabijo izvozne 
formalnosti v skladu s členom 233(3);

(c) pravila za odobritev dovoljenja iz 
člena 233(4).

Or. en

Obrazložitev

Ohranitev enotnih izvoznih pravil po vsej Uniji je bistvenega pomena za dobro delovanje 
trgovine EU. Pravil za izvozni postopek ali za njegovo poenostavitev ne moremo obravnavati, 
kot da so zajeta v pooblastilih členov 232 in 234 predloga Komisije. 
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 243 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.

(1) Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena, ob upoštevanju Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti člena 290 
pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na člen 290 PDEU.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 244 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisiji pomaga Odbor za carinski 
zakonik . Ta odbor je odbor v smislu
Uredbe (EU) št. 182/2011.

(1) Komisiji pomaga Odbor za carinski 
zakonik . Ta odbor je odbor v smislu
Uredbe (EU) št. 182/2011, ob upoštevanju 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
zlasti člena 291 pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na člen 291 PDEU.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je v carinskem zakoniku Unije (prenovitev) predlagala prilagoditev nekaterih določb 
Uredbe (ES) 450/2008 k razvoju carinske in druge ustrezne zakonodaje, da bi uskladila 
Uredbo s postopkovnimi zahtevami, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, in odložila začetek 
njenega izvajanja.

Spremembe so torej vplivale na večino določb Uredbe št. 450/2008, ki oblikujejo carinski 
zakonik Skupnosti, zaradi učinka uskladitve z Lizbonsko pogodbo ali potrebe po 
prilagoditvah zaradi nadaljnjega razvoja ustrezne zakonodaje EU.

Carinska unija je ključni element v delovanju notranjega trga, ki lahko deluje pravilno samo, 
kadar se sodobna skupna carinska pravila in sistemi uporabljajo na skupen in sodoben način. 

Zaradi podpore dinamičnemu okolju za konkurenčnost in rast ter hkratnega zagotavljanja 
ustrezne enotnejše ravni nadzora blaga je poročevalka vložila predloge sprememb, ki 
spodbujajo sodobna in preprosta carinska pravila, temelječa na vodenju najsodobnejših 
sistemov, ki omogočajo usklajen nadzor, tako da mora gospodarski subjekt informacije 
posredovati samo enkrat. 

Poročevalka je upoštevala medinstitucionalni sporazum o tehnikah preoblikovanja pravnih 
aktov tako, da se ji vložijo samo predlogi sprememb v zvezi z vsebino sivo obarvanega 
besedila. Sicer pa si v trenutku vložitve predlogov sprememb svojemu osnutku poročila 
Constance Le Grip pridržuje pravico, da predstavi nove predloge sprememb določb, ki v 
predlogu Komisije (besedilo v belem) v primeru strinjanja političnih skupin ostajajo 
nespremenjene. Kot zahteva zgoraj omenjeni medinstitucionalni sporazum, bosta Komisija in 
Svet v tem primeru obveščena o namenu vložitve osnutkov sprememb.

Elektronski sistemi, ki jih uporabljajo vse države članice 

V prenovitvi carinskega zakonika Unije je Komisija predlagala odstopanja za eno ali več 
držav članic od brezpogojne in obvezne uporabe izmenjave elektronskih podatkov med 
carinsko upravo in gospodarskimi subjekti, ki so uvedeni v Modernizirani carinski zakonik. 
Taka politika bi vodila do pristopa dveh hitrosti h carinskim procesom v EU in tveganja za 
širjenje vrzeli med državami članicami, ki so se odločile za vlaganje in tistimi, ki se niso. Za 
gospodarske subjekte bi to pomenilo potrebo po podvojitvi obstoječih procesov, v papirni ali 
elektronski obliki in povzročilo dodatne stroške poslovanja v Evropi. Zato poročevalka meni, 
da je pomembno, da se carinski zakonik Unije izvaja in uporablja v vseh 27 državah članicah 
enako, da bi ohranili temeljni duh vseevropske e-carine, kot je prvotno opisana v 
Moderniziranem carinskem zakoniku. Izjemoma se dovolijo odstopanja za omejeno obdobje, 
specifikacije glede meril za odobritev teh odstopanj pa bi bilo treba obravnavati z 
delegiranimi akti.

Vrednotenje statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta in prenovljenega carinskega 
zakonika Unije



PR\912824SL.doc 31/36 PE494.493v04-00

SL

Poročevalka meni, da bi pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta morala 
pooblaščenim gospodarskim subjektom, ki spoštujejo predpise, omogočiti, da čim bolje 
izkoristijo prednosti razširjene rabe poenostavitve. Čim so izpolnjena merila za pooblaščenega 
gospodarskega subjekta, se ne bi smela ponovno pregledovati merila za uporabo 
poenostavitev, povezanih z izvajanjem operacij. 
Povezava med pooblaščenimi gospodarskimi subjekti in zmanjšanim obsegom carinskih 
kontrol bi morala biti bolje vrednotena v prenovitvi carinskega zakonika Unije. V tem 
trenutku se to vprašanja obravnava na ravni smernic pooblaščenih gospodarskih subjektov 
EU. Glavni pogoji za zagotavljanje statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta so zelo 
pomemben vidik, ki se bo obravnaval z delegiranimi akti.  

Testiranje dodatnih poenostavitev z uporabo tehnik elektronske uporabe podatkov

Testiranje dodatnih poenostavitev uporabe carinske zakonodaje z uporabo tehnik elektronske 
obdelave podatkov je za razvoj dinamičnega okolja za konkurenčnost in rast le koristno. 
Področje uporabe in časovna omejitev testiranja pa bi morali biti podrobno pojasnjeni v sami 
uredbi. Po preteku testnega obdobja bi morala biti poenostavitev, ocenjena kot uspešna in 
koristna za države članice, vključena v zakonodajno besedilo z delegiranimi akti. 

Pravila o pridobitvi porekla in preferencialnega porekla blaga

Namen predloga spremembe je, da se v temeljni akt vključijo glavna načela, ki jih Komisija 
upošteva pri sprejemanju aktov (delegirani akti). Poročevalka meni, da je merilo, ki ureja 
uporabo preferencialnega porekla blaga bistveni element, ki mora biti izrecno naveden v 
temeljnem aktu. Predlogi so vzeti iz sporazuma STO o pravilih o poreklu ter iz členov 72 in 
98(1) ES Uredbe 2454/93.

Centralno carinjenje, kot je določeno v Moderniziranem carinskem zakoniku

Glede centraliziranega carinjenja poročevalka predlaga predlog spremembe, ki povzema člen 
106 izvirnega Moderniziranega carinskega zakonika, v katerem nadzorni carinski urad odobri 
ali zavrne prepustitev blaga, carinski urad predložitve pa izvaja le varstvene in varnostne 
preglede. Predlog spremembe vpliva na člen 138(2) in (3) prenovljenega carinskega zakonika 
Unije.

Ni potrebe po ločeni carinski deklaraciji za začasno skladiščenje

Poročevalka meni, da zahteva po dodatni deklaraciji za začasno skladiščenje ni upravičena. 
Vstopna skupna deklaracija ali tranzitni dokument, ki jo nadomešča, že izpolnjuje zahtevo po 
deklaraciji za postopek začasnega skladiščenja. Dodatni podatki, ki se razumno zahtevajo za 
hrambo pod nadzorom carinskih organov, so lahko in bi morali biti del obvestila ob 
predložitvi blaga. Prenovljeni carinski zakonik Unije skuša doseči zahtevo za dodatno in 
ločeno deklaracijo za začasno skladiščenje. To bo imelo velik učinek na trgovinsko 
izmenjavo, ker gospodarski subjekti običajno niso samo prevozniki in imetniki blaga, ampak 
bodo stalno vlagali carinske deklaracije za sprostitev drugega postopka v roku nekaj ur od 
predstavitve, zagotovo pa v enem delovnem dnevu. Po sedanjih predlogih bi morali subjekti 
isto informacijo vložiti dvakrat.
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Pravila o vložitvi in odgovorni osebi 

Vložitev vstopne skupne deklaracije je osnovni pogoj, da se blago lahko uvozi v EU.  Gre 
torej za bistveni vidik, ki ga je treba urediti s temeljnim aktom in ne preprosto z delegiranim 
aktom. Sistem večkratnega zbiranja, ki ga priporoča okvir standardov SAFE Svetovne 
carinske organizacije, je dokazano najprimernejši način pridobivanja kakovostnih podatkov za 
ocenjevanje tveganja in je bil uspešno uporabljen v več delih sveta. Ta sistem temelji na 
načelu, da je treba podatke pridobivati od oseb, ki z njimi razpolagajo in ki so ustrezno 
upravičene, da te podatke predložijo. 

Predhodno obveščanje

Poročevalkin predlog spremembe omogoča predhodno obveščanje o odločitvah carinskih 
organov glede prepustitve/kontrole deklaracij, kadar so te dane na razpolago za carinske 
kontrole in ustrezajo zahtevam carinskih organov. Treba je poudariti, da je bil to namen člena 
112(1) Moderniziranega carinskega zakonika, medtem ko predlog prenovljenega carinskega 
zakonika Unije sprejem v celoti pogojuje s predložitvijo blaga, se pravi prihodom blaga in 
njegovo razpoložljivostjo za kontrolo. S tem je onemogočena poenostavitev trgovine, ki bi 
koristila vsem. 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA USTAVNE ZADEVE

Ref.: D(2012)36293

G. Malcolm Harbour, 
Predsednik Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
ASP 13E130
Bruselj

Predmet: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije 
(prenovitev)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve, ki mu predsedujem, je preučil zgoraj omenjeni predlog v skladu s 
členom 87 o prenovitvi, kakor je opredeljen v poslovniku Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena določa:  

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor. 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 
sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe. 

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 
predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 
in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 
stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“ 

Na podlagi mnenja pravne službe Evropskega parlamenta, katere predstavniki so se udeležili 
sestankov posvetovalne delovne skupine za proučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 
priporočili poročevalca Odbor za pravne zadeve meni, da predlog ne določa bistvenih 
sprememb, razen tistih, ki so v predlogu ali v mnenju pravne službe opredeljene kot take, in 
da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi 
spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Potem ko je Odbor za pravne zadeve na seji 10. julija 2012 proučil zadevo in o njej glasoval z 
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23 glasovi za in brez vzdržanih glasov1, vašemu odboru kot pristojnemu odboru priporoča, naj 
predlog prouči ob upoštevanju teh predlogov in v skladu s členom 87. 

Lep pozdrav

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: Mnenje posvetovalne skupine. 

                                               
1 Prisotni člani: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Françoise Castex 
(podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-
Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar 
Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 22. avgust 2012

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije 
(prenovitev)
COM(2012)0064 z dne 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Posvetovalna skupina, sestavljena iz predstavnikov pravnih služb Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije, se je ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 
2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov in zlasti odstavka 9 sestala 
29. marca, 3. aprila in 24. maja 2012, da bi med drugim preučila omenjeni predlog Komisije.

Na teh srečanjih1 je po preučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
prenovitvi Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 
carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) soglasno ugotovila 
naslednje:

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z zadevnimi zahtevami 
iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe 
predhodnega akta, ki ostanejo v predlogu nespremenjene, kot je določeno v točki 6(a)(iii) tega 
sporazuma.

2) V členu 6(2)(b) bi morala biti beseda „možnost“ na začetku besedila označena z znakom za 
črtanje, to je črtana z dvojno črto in osenčena s sivo barvo.

3) Naslednji deli prenovljenega besedila, ki so že črtani z dvojno črto, bi morali biti tudi 
osenčeni s sivo barvo, ki se ponavadi uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:
v prvem sklicevanju v preambuli številka člena „26“;
                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 
pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.
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v členu 11(2) zadnji del besedila „ob zagotovitvi ustrezne stopnje varovanja podatkov“;
tik za besedilom člena 15 celotno besedilo člena 10(1)(b), (c) in (d) ter člena 10(2) Uredbe 
(ES) št. 450/2008;
v členu 23(b) beseda „preverja“;
v členu 128 številki členov „96“ in „98“;
v členu 174(4) številka člena „131“;
v členu 222(3) del besedila „določijo rok, v katerem“.

4) V členu 168(1)(b) bi morala biti oznaka (a) nadomeščena z (i), oznaka (i) z (ii), oznaka (ii) 
z (iii) in oznaka (iii) z (iv).

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje 
bistvenih sprememb, razen tistih, ki so kot take opredeljene v samem predlogu. V zvezi s 
kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je 
tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila 
brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor


