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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 akcijskem programu za carino v 
Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in razveljavitvi Odločbe 
št. 624/2007/ES
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0706) in 
spremenjenega predloga (COM(2012)0464),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 33 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0241/2012),

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora 
za proračun (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

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.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Večletni akcijski program za carino, ki 
se je uporabljal pred letom 2014, je
bistveno prispeval k olajševanju in 
krepitvi sodelovanja med carinskimi 
organi v Uniji. Številne dejavnosti na 
področju carine so čezmejne narave ter 
vključujejo in zadevajo vseh 27 držav 
članic, zato jih ne morejo učinkovito in 
uspešno izvajati posamezne države članice.
Program Carina 2020, ki ga izvaja 
Komisija, zagotavlja državam članicam 
okvir Unije za razvoj dejavnosti 
sodelovanja, ki je stroškovno učinkovitejši, 
kot če bi vsaka država članica določila 
posamezni okvir sodelovanja na 
dvostranski ali večstranski podlagi. Zato je 
ustrezno, da se zagotovi nadaljevanje tega 
programa, in sicer z določitvijo novega 
programa na istem področju.

(1) Carinski organi se dnevno soočajo z 
večplastnimi izzivi: po eni strani morajo 
obravnavati vedno večji obseg trgovine, 
pri čemer se od njih zahteva, da zagotovijo 
nemoten in gladek pretok zakonitega 
blaga, po drugi strani pa so tudi 
odgovorni za zagotavljanje varnosti in 
zaščite. Zaradi tega postaja učinkovito 
sodelovanje med carinskimi organi Unije 
vse pomembnejše. Večletni akcijski 
program za carino, ki se je uporabljal pred
letom 2014 (Carina 2013), je omogočal in 
krepil sodelovanje med carinskimi organi v 
Uniji, kar je bistveno pripomoglo k 
pravilnemu delovanju carinske unije in 
notranjega trga. Številne dejavnosti na 
področju carine so čezmejne narave ter 
vključujejo in zadevajo vseh 27 držav 
članic, zato jih ne morejo učinkovito in 
uspešno izvajati posamezne države članice.
Program Carina 2020, ki ga izvaja 
Komisija, zagotavlja državam članicam 
okvir Unije, znotraj katerega se razvijajo
dejavnosti sodelovanja, kar je stroškovno
učinkovitejše, kot če bi vsaka država 
članica določila posamezni okvir 
sodelovanja na dvostranski ali večstranski 
podlagi. Zato je ustrezno, da se zagotovi 
nadaljevanje tega programa, in sicer z 
določitvijo novega programa na istem 
področju.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe opisuje sedanje stanje na področju carine in utemeljuje nadaljevanje 
programa.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dejavnosti programa, npr. evropski 
informacijski sistemi, skupni ukrepi za 
carinske uradnike ter pobude za skupno 
usposabljanje, naj bi po pričakovanjih 
prispevale k uresničevanju 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Pri 
zagotavljanju okvira za dejavnosti, ki si 
prizadevajo za učinkovitejše delo carinskih 
organov, krepijo konkurenčnost podjetij, 
spodbujajo zaposlovanje ter prispevajo k 
zaščiti finančnih in gospodarskih interesov 
Unije, bo program dejavno krepil 
delovanje carinske unije.

(2) Dejavnosti programa, npr. evropski 
informacijski sistemi, skupni ukrepi za 
carinske uradnike ter pobude za skupno 
usposabljanje, naj bi po pričakovanjih 
prispevale k uresničevanju 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Pri 
zagotavljanju okvira za dejavnosti, ki 
stremijo k učinkovitejšim carinskim in 
davčnim organom, krepitvi konkurenčnosti 
podjetij in spodbujanju zaposlovanja ter 
prispevajo k zaščiti finančnih in 
gospodarskih interesov Unije, bo program 
dejavno krepil delovanje carinske unije in 
notranjega trga, tako da bodo lahko 
podjetja in državljani izkoristili ves 
potencial notranjega trga in svetovne 
trgovine.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja koristi, ki izhajajo iz krepitve delovanja carinske unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pri ciljih programa se upoštevajo težave 
in izzivi, ki so bili ugotovljeni na področju 
carine za naslednje desetletje. Program 
mora ostati vključen na bistvenih 
področjih, kot je skladno izvajanje carinske 
zakonodaje Unije in podobnih zakonov.
Poleg tega bo program osredotočen na 

(4) Pri ciljih programa se upoštevajo težave 
in izzivi, ki so bili ugotovljeni na področju 
carine za naslednje desetletje. Program 
mora ostati vključen na bistvenih 
področjih, kot je skladno izvajanje carinske 
zakonodaje Unije in podobnih zakonov.
Poleg tega bo program osredotočen na 
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zaščito finančnih in gospodarskih interesov 
Unije, ohranjanje varnosti in varstva, 
olajševanje trgovanja, med drugim s 
sodelovanjem na področju boja proti 
goljufijam ter povečevanjem upravne 
zmogljivosti carinskih organov.

zaščito finančnih in gospodarskih interesov 
Unije, olajšanje trgovanja ter povečevanje
upravne zmogljivosti carinskih organov.
Vendar bi bilo treba glede na dinamiko 
novih izzivov in potrebo, da bi državljane 
zaščitili pred tveganji glede varnosti in 
zaščite, ki jih prinaša mednarodna 
trgovina z blagom, dodaten poudarek 
nameniti preprečevanju goljufij. Poleg 
tega v času pomanjkanja virov obstaja še 
večji pritisk, da bi carinski nadzor 
osnovali na učinkovitem in uspešnem 
odpravljanju tveganj, da bi okrepili 
obvladovanje tveganja na področju 
carine.

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je poudarjen cilj, da bi državljane zaščitili pred tveganji glede 
varnosti in zaščite, ki jih prinaša mednarodna trgovina, in da bi z izboljšanjem zmogljivosti 
Komisije in držav članic za ukrepanje podprli boj proti nezakoniti trgovini in goljufijam.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Evropski informacijski sistemi imajo 
ključno vlogo pri krepitvi carinskih 
sistemov v Uniji ter jih je treba zato še 
naprej financirati v okviru programa. Poleg 
tega bi bilo treba omogočiti, da se v 
program vključijo novi informacijski 
sistemi, povezani s carino, ki so 
vzpostavljeni v skladu z zakonodajo Unije. 
Evropski informacijski sistemi bi morali po 
potrebi temeljiti na skupnih modelih 
razvoja in skupni arhitekturi IT.

(6) Evropski informacijski sistemi imajo 
ključno vlogo pri krepitvi carinskih 
sistemov v Uniji ter jih je treba zato še 
naprej financirati v okviru programa. Poleg 
tega bi bilo treba omogočiti, da se v 
program vključijo novi informacijski 
sistemi, povezani s carino, ki so 
vzpostavljeni v skladu z zakonodajo Unije. 
Evropski informacijski sistemi bi morali po 
potrebi temeljiti na skupnih modelih 
razvoja in skupni arhitekturi IT, da bi 
povečali prožnost in učinkovitost carinske 
uprave.

Or. en
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Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je poudarjen cilj, da bi v evropskih informacijskih sistemih razvili 
skupne modele in arhitekturo IT.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vzpostavitev tehničnih zmogljivosti 
pomaga zagotoviti varnost in zaščito ter 
olajšuje zakonito trgovanje. Vendar se 
glede na finančne omejitve, s katerimi se 
zdaj soočajo številne države članice, zdi, 
da bi pridobitev in vzdrževanje opreme, ki 
je za to potrebna (npr. skenerji, 
laboratorijska oprema itd.), pomenila 
izziv, ki bi posledično ogrozil učinkovito 
zaščito zunanjih meja Unije. Zaradi tega 
je bistveno, da se za pridobitev in 
vzdrževanje potrebne tehnične opreme 
zagotovi finančna podpora.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili celovito podporo za različne vidike udeležbe carinskih organov, je primerno, 
da program ne zajema le skupnih ukrepov, krepitve zmogljivosti na področju IT in 
izboljševanja usposobljenosti ljudi, temveč tudi vzpostavitev tehničnih zmogljivosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ker so evropski informacijski sistemi 
bistven del programa, je nadvse 
pomembno, da se za njihov razvoj in 
delovanje namenijo ustrezna sredstva. 
Poleg tega bi moral program zagotoviti 
določeno stopnjo proračunske prožnosti, 
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da bi se lahko odzvali na spremenjene 
prednostne naloge politike.

Or. en

Obrazložitev

Razčlenitev proračuna za podporo upravičenim ukrepom je bistvena možnost politike. 
Sozakonodajalca bi tako morala imeti pravico do izdajanja političnih smernic v smislu 
razdelitve zneskov, ki se bodo porabili.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Da bi izmerili učinkovitost programa, 
bi bilo treba določiti kazalnike, povezane z 
njegovimi splošnimi, posebnimi in 
operativnimi cilji, ter jih po potrebi 
naknadno spremeniti v letnem delovnem 
programu.

Or. en

Obrazložitev

Ker se Komisija v svojem predlogu večkrat sklicuje na kazalnike, je pomembno, da se določi 
proces njihovega razvoja, da bi spremljali in ocenili vrednost in učinek ukrepov, sprejetih v 
okviru programa. Za zagotovitev potrebne stopnje prožnosti v tem procesu je primerno 
Komisijo pooblastiti, da to izvede v okviru letnega delovnega programa.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z zavezo Komisije iz njenega 
sporočila o pregledu proračuna za 
leto 2010, da bo uskladila in poenostavila 
programe financiranja, je treba sredstva
deliti z drugimi instrumenti financiranja 
Unije, če predvidene dejavnosti programa 

(10) V skladu z zavezo Komisije iz njenega 
sporočila o pregledu proračuna za 
leto 2010, da bo uskladila in poenostavila 
programe financiranja, se sredstva lahko
delijo z drugimi instrumenti financiranja 
Unije, če predvidene dejavnosti programa 
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sledijo ciljem, ki so skupni različnim 
instrumentom financiranja, pri čemer je 
treba izključiti dvojno financiranje. Ukrepi 
v okviru tega programa morajo zagotavljati 
skladnost pri uporabi sredstev Unije, ki 
podpirajo delovanje carinske unije.

sledijo ciljem, ki so skupni različnim 
instrumentom financiranja, pri čemer je 
treba izključiti dvojno financiranje. Ukrepi 
v okviru tega programa morajo zagotavljati 
skladnost pri uporabi sredstev Unije, ki 
podpirajo delovanje carinske unije.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je poudariti možnost, da se sredstva lahko delijo, namesto da bi to prakso 
spodbujali, saj je to povezano z ocenjevanjem ciljev, ki naj bi jih dosegli.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje te uredbe, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Letni delovni program vsebuje dele, ki so pomembne možnosti politike (prednostne naloge, 
prilagoditve razčlenitve proračuna, kazalniki za merjenje uspešnosti) in so namenjeni 
dopolnitvi ali spremembi prvotnih elementov za oblikovanje politike, kot je zapisano v uredbi, 
zato je primerno, da se v zvezi s sprejetjem letnega delovnega programa na Komisijo prenese 
pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da bi se primerno odzvali na 
spremenjene prednostne naloge politike, 
bi bilo treba na Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti pooblastilo za 
sprejetje letnega delovnega programa. 
Posebej pomembno je, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija 
bi morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
ustrezni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno ter na ustrezen 
način.

Or. en

Obrazložitev

Letni delovni program vsebuje dele, ki so pomembne možnosti politike (npr. prednostne 
naloge, prilagoditve razčlenitve proračuna, kazalniki za merjenje uspešnosti) in so namenjeni 
dopolnitvi ali spremembi prvotnih elementov za oblikovanje politike, kot je zapisano v uredbi, 
zato je primerno, da se v zvezi s sprejetjem letnega delovnega programa na Komisijo prenese 
pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Komisiji bi moral pri izvajanju 
programa pomagati odbor za program 
Carina 2020.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Letni delovni program vsebuje dele, ki so pomembne možnosti politike (npr. prednostne 
naloge, prilagoditve razčlenitve proračuna, kazalniki za merjenje uspešnosti) in so namenjeni 
dopolnitvi ali spremembi prvotnih elementov za oblikovanje politike, kot je zapisano v uredbi, 
zato je primerno, da se v zvezi s sprejetjem letnega delovnega programa na Komisijo prenese 
pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj in posebni cilj Splošni cilj

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje vidnosti in pravne varnosti je bistvena možnost politike za sozakonodajalca to, 
da določita splošne cilje in posebne cilje v členih uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj programa je okrepiti notranji 
trg z učinkovito in uspešno carinsko unijo.

Splošni cilj programa je podpirati 
delovanje carinske unije in okrepiti 
notranji trg prek sodelovanja med 
udeleženimi državami, njihovimi 
carinskimi organi, njihovimi uradniki in 
zunanjimi strokovnjaki.

2. Specifični cilj programa je podpirati 
delovanje carinske unije, zlasti prek 
sodelovanja med sodelujočimi državami, 
njihovimi davčnimi organi, drugimi 
pristojnimi organi, njihovimi uradniki in 
zunanjimi strokovnjaki.

Ta cilj bo med drugim izmerjen na 
podlagi naslednjih kazalnikov:

3. Uresničitev tega cilja se meri z 
naslednjimi kazalniki:

– razvoj stališča zainteresiranih strani 
programa v zvezi s prispevkom programa 
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h krepitvi notranjega trga;
(1) razpoložljivost skupnega 
komunikacijskega omrežja za evropske 
informacijske sisteme;

– delovanje carinske unije;

(2) povratne informacije udeležencev pri 
ukrepih programa in uporabnikov 
programa.

– uskladitev in standardizacija postopkov 
za carinski nadzor.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje vidnosti in pravne varnosti je bistvena možnost politike za sozakonodajalca to, 
da določita splošne cilje in posebne cilje v členih uredbe. Poseben poudarek bi morali 
nameniti usklajevanju in standardizaciji postopkov za carinski nadzor.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge Specifični cilji

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje vidnosti in pravne varnosti je bistvena možnost politike za sozakonodajalca to, 
da določita splošne cilje in posebne cilje v členih uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednostne naloge programa so naslednje: 1. Specifični cilji programa so:

(1) podpirati pripravo, skladno uporabo in 
učinkovito izvajanje zakonodaje Unije za 
okrepitev carinske unije na področju 
učinkovitosti, uspešnosti in enotnosti,

(a) podpirati pripravo, skladno uporabo in 
učinkovito izvajanje zakonodaje Unije za 
okrepitev carinske unije na področju 
učinkovitosti, uspešnosti in enotnosti;

(2) krepiti konkurenčnost evropskih (b) krepiti konkurenčnost evropskih 
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podjetij z olajševanjem zakonitega 
trgovanja, zmanjševanjem stroškov za 
doseganje skladnosti in upravne 
obremenitve ter zaščito pred nepošteno 
konkurenco,

podjetij z olajševanjem zakonitega 
trgovanja, zmanjševanjem stroškov za 
doseganje skladnosti in upravne 
obremenitve ter zaščito pred nepošteno 
konkurenco;

(3) podpirati carino v smislu zaščite 
državljanov, varnosti in varstva ter okolja;

(c) preprečevati goljufije zaradi zaščite 
državljanov, varnosti in varstva ter okolja;

(4) zagotoviti zaščito finančnih in 
gospodarskih interesov Evropske unije in 
držav članic,

(d) boriti se proti goljufijam in izboljšati 
konkurenčnost, varnost in zaščito s 
spodbujanjem sodelovanja z 
mednarodnimi organizacijami, tretjimi 
državami, drugimi vladnimi organi, 
gospodarskimi subjekti in njihovimi 
organizacijami;

(5) prispevati k učinkovitemu delovanju 
carinskih organov z izboljšanjem njihove 
upravne zmogljivosti;

(e) krepiti konkurenčnost evropskih 
podjetij z olajševanjem trgovanja in 
zmanjševanjem stroškov za doseganje 
skladnosti, da bi zagotovili zaščito 
finančnih in gospodarskih interesov 
Evropske unije in držav članic;

(6) boriti se proti goljufijam in izboljšati 
konkurenčnost, varnost in zaščito s 
spodbujanjem sodelovanja z 
mednarodnimi organizacijami, tretjimi 
državami, drugimi vladnimi organi, 
gospodarskimi subjekti in njihovimi 
organizacijami.

(f) prispevati k učinkovitemu delovanju 
carinskih organov z izboljšanjem njihove 
upravne zmogljivosti.

2. Vsi zgoraj navedeni specifični cilji se 
merijo na podlagi kazalnika, ki temelji na 
stališču zainteresiranih strani programa v 
zvezi s prispevkom programa k 
uresničevanju specifičnih ciljev. Ti 
kazalniki se določijo in po potrebi 
spremenijo v letnem delovnem programu.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje vidnosti in pravne varnosti je bistvena možnost politike za sozakonodajalca to, 
da določita splošne cilje in posebne cilje v členih uredbe. Poleg tega je pomembno, da se 
določi postopek razvoja kazalnikov, da bi spremljali in ocenili vrednost in učinek ukrepov, ki 
so bili sprejeti v okviru programa.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Operativni cilji programa

Operativni cilji za izvajanje in spremljanje 
enega ali več specifičnih ciljev iz člena 5 
so naslednji:
(a) vzpostavitev ukrepov, ki krepijo 
splošno razumevanje in izvajanje carinske 
zakonodaje Unije;
(b) določitev ukrepov za izboljšanje 
nadzora in upravljanja dobavnih verig, ki 
se uporabljajo za pretok blaga;
(c) razvijanje in vzdrževanje evropskih 
carinskih informacijskih sistemov;
(d) krepitev znanja in veščin ter 
kompetenc na področju carine za carinske 
uradnike ter zunanje strokovnjake;
(e) podpiranje razvoja e-uprave za 
carinske organe ter zunanje 
zainteresirane strani;
(f) oblikovanje ukrepov, povezanih s 
carino, ki vključujejo tretje države in 
zunanje strokovnjake;
(g) podpiranje opredeljevanja in 
izmenjave najboljših praks;
(h) vzpostavitev skupin strokovnjakov za 
skupno izvajanje posebnih operativnih 
nalog;
(i) podpora in omogočanje skupnih 
operativnih carinskih dejavnosti z drugimi 
pristojnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje vidnosti in pravne varnosti je v naslednjih členih primerno določiti splošne in 
specifične, pa tudi operativne cilje. Poleg tega bi bilo treba okrepiti skupne operativne
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dejavnosti carinskih in drugih pristojnih organov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7– točka 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) oblikovanje skupin za usmerjanje in 
usklajevanje ukrepov, ki sodijo v njihovo 
področje pristojnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog je že bil vključen v predlog Komisije COM(2011)0706.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – točka 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vzpostavitev tehničnih zmogljivosti, 
zlasti pridobitev in vzdrževanje tehnične 
opreme;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili celovito podporo za različne vidike udeležbe carinskih organov, je primerno, 
da program ne zajema le skupnih ukrepov, krepitve zmogljivosti na področju IT in 
izboljševanja usposobljenosti ljudi, temveč tudi vzpostavitev tehničnih zmogljivosti.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – točka 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vse druge dejavnosti ki podpirajo (i) vse druge dejavnosti, ki podpirajo
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specifične cilje in prednostne naloge iz 
členov 5 in 6;

splošne, specifične in operativne cilje iz 
členov 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb člena 6 in novega člena 6a (novo).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija v sodelovanju s sodelujočimi 
državami uskladi tiste vidike oblikovanja 
in delovanja unijskih in neunijskih 
komponent sistemov in infrastrukture, ki so 
opredeljeni v točkah 1 in 2 Priloge ter so 
potrebni za zagotovitev njihovega 
delovanja, medsebojne povezljivosti in 
stalnega izboljševanja.

2. Komisija v sodelovanju s sodelujočimi 
državami uskladi tiste vidike oblikovanja 
in delovanja unijskih komponent, 
določenih v točki 2 oddelka II Priloge, in 
neunijskih komponent, opisanih v točki 1a 
oddelka II Priloge, ki so del sistemov in 
infrastrukture, ki so opredeljeni v točki 1 
oddelka II Priloge ter so potrebni za 
zagotovitev njihovega delovanja, 
medsebojne povezljivosti in stalnega 
izboljševanja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti je treba navesti sklicevanje na določbo, ki določa opis izrazov unijske 
komponente in neunijske komponente. Ta možnost vključuje tudi tehnično spremembo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Unija krije stroške pridobitve, razvoja, 
namestitve, vzdrževanja in vsakodnevnega 
delovanja komponent Unije, stroške 
pridobitve, razvoja, namestitve, 
vzdrževanja in vsakodnevnega delovanja 
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neunijskih komponent pa nosijo 
sodelujoče države.

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali pravno varnost, je treba jasno razlikovati med izdatki Unije in sodelujočih 
držav.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa je
548 080 000 EUR (po trenutnih cenah).

1. Finančni okvir za izvajanje programa je
... EUR (po trenutnih cenah).

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da izid pogajanj o večletnem finančnem okviru še ni znan, je poročevalec v 
skladu s horizontalnim pristopom izpustil znesek finančnega okvira.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva se med upravičene ukrepe, kot je 
določeno v členu 6, razdelijo tako, kot je 
določeno v oddelku -I Priloge.

Or. en

Obrazložitev

Razčlenitev proračuna za podporo upravičenim ukrepom je bistvena možnost politike. 
Sozakonodajalca bi tako morala imeti pravico do izdajanja političnih smernic v smislu 
razdelitve zneskov, ki se bodo porabili.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančna sredstva, dodeljena 
programu, lahko krijejo tudi stroške, ki so 
nastali zaradi dejavnosti priprave, 
spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
programa in doseganje njegovih ciljev; 
lasti stroške študij, srečanj strokovnjakov, 
informacijskih in komunikacijskih 
ukrepov, vključno z obveščanjem o 
političnih prednostnih nalogah Evropske 
unije znotraj institucije, če so povezane s 
cilji te uredbe; stroške, povezane z omrežji 
IT, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo informacij, ter vse ostale 
stroške tehnične in upravne pomoči, ki jih 
je imela Komisija v okviru upravljanja 
programa.

2. Do 0,25 % finančnega okvira,
določenega v prvem pododstavku odstavka 
1, lahko krije tudi stroške, ki so nastali 
zaradi dejavnosti priprave, spremljanja, 
nadzora, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje programa in 
doseganje njegovih ciljev, ter vse ostale 
stroške tehnične in upravne pomoči, ki jih 
je imela Komisija v okviru upravljanja 
programa.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba oblikovati prag za dodeljevanje finančnih sredstev za kritje stroškov, 
povezanih s pripravo, spremljanjem, nadzorom, revizijami in ocenjevanjem, da bi 
dejavnostim, ki neposredno podpirajo cilje programa, zagotovili ustrezna sredstva.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3, 
okvirni sporazumi, sklepi Pridružitvenega 
sveta ali podobni sporazumi s tretjimi 
državami in mednarodnimi 
organizacijami ter sporazumi o donaciji in 
sklepi o donaciji ter pogodbe, ki so 
posledica izvajanja te uredbe, Komisijo, 
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Računsko sodišče in urad OLAF 
pooblaščajo za izvajanje takih revizij, 
preverjanj na kraju samem in inšpekcij, 
kot je to potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek vključen v COM (2011)0706.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za izvajanje programa 
sprejme letne delovne programe, v katerih 
so določeni cilji, pričakovani rezultati, 
metoda izvajanja in skupni znesek. 
Vsebujejo tudi opis ukrepov, za katere je 
predvideno financiranje, zneske, 
dodeljene za posamezno vrsto ukrepa, in 
okviren časovni razpored izvajanja. 
Delovni programi za nepovratna sredstva 
vključujejo prednostne naloge, bistvena 
merila za ocenjevanje in najvišjo stopnjo 
sofinanciranja. Ta izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 14(2).

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 15 v obliki letnih delovnih 
programov, ki vključujejo letne
prednostne naloge za program v smislu 
njegovih splošnih, specifičnih in 
operativnih ciljev, prilagoditev razčlenitve 
proračuna glede na vrsto ukrepa, merila 
ocenjevanja za nepovratna sredstva za 
ukrepe ter določitev in po potrebi 
spremembe kazalnikov za merjenje 
učinkov in vplivov programa.

Or. en

Obrazložitev

Letni delovni program vsebuje dele, ki so pomembne možnosti politike (prednostne naloge, 
prilagoditve razčlenitve proračuna, kazalniki za merjenje uspešnosti) in so namenjeni 
dopolnitvi ali spremembi prvotnih elementov za oblikovanje politike, kot je zapisano v uredbi, 
zato je primerno, da se v zvezi s sprejetjem letnega delovnega programa na Komisijo prenese 
pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri pripravi letnega delovnega programa 
Komisija upošteva skupni pristop v zvezi s 
carinsko politiko. Ta pristop se redno 
pregleduje in se vzpostavi v partnerstvu 
med Komisijo in državami članicami v 
skupini za carinsko politiko, v kateri so 
vodilni iz carinskih uprav držav članic ali 
njihovi predstavniki in Komisija.

2. Pri pripravi letnega delovnega programa 
Komisija upošteva skupni pristop v zvezi s 
carinsko politiko. Ta pristop se bo še 
naprej prilagajal novemu razvoju
dogodkov v partnerstvu med Komisijo in 
državami članicami v skupini za carinsko 
politiko, v kateri so Komisija in vodilni iz 
carinskih uprav držav članic ali njihovi 
predstavniki.

Or. en

Obrazložitev

Ker je ubeseditev iste določbe iz Odločbe 624/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne  
23. maja 2007 o vzpostavitvi akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2013) 
jasnejša, bi jo bilo treba ohraniti. Ta možnost vključuje tudi tehnično spremembo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek v odboru Izvajanje pooblastila
1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

2. Pooblastilo iz člena 14 se na Komisijo 
prenese za obdobje, ki se začne ...* in 
konča 31. decembra 2020.
2a. Pooblastilo iz člena 14 lahko kadar 
koli prekliče Evropski parlament ali Svet. 
Z odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 
Odločitev začne učinkovati dan po njeni 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
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veljavnih delegiranih aktov.
2b. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
2c. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 14, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 
mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Or. en

Obrazložitev

Letni delovni program vsebuje dele, ki so pomembne možnosti politike (npr. prednostne 
naloge, prilagoditve razčlenitve proračuna, kazalniki za merjenje uspešnosti) in so namenjeni 
dopolnitvi ali spremembi prvotnih elementov za oblikovanje politike, kot je zapisano v uredbi, 
zato je primerno, da se v zvezi s sprejetjem letnega delovnega programa na Komisijo prenese 
pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazalniki iz člena 6(2) se med drugim 
uporabijo za merjenje učinkov in vplivov 
programa. Merijo se glede na predhodno 
določene referenčne podlage, ki odražajo 
stanje pred izvajanjem.

Or. en

Obrazložitev

Ker se Komisija v svojem predlogu večkrat sklicuje na kazalnike, je pomembno, da se določi 
proces njihovega razvoja, da bi spremljali in ocenili vrednost in učinek ukrepov, sprejetih v 
okviru programa. Za zagotovitev potrebne stopnje prožnosti v tem procesu je primerno 
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Komisijo pooblastiti, da to izvede v okviru letnega delovnega programa.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o vmesni 
oceni do 31. decembra 2018 in poročilo o 
končni oceni najpozneje do 30. junija 
2022.
Ti poročili pošlje v vednost Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev preglednosti, pa tudi kontinuitete zdaj veljavnih določb Odločbe 624/2007/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o vzpostavitvi akcijskega programa za 
carino v Skupnosti (Carina 2013) bi bilo treba sozakonodajalcema predložiti poročili o 
vmesni in končni oceni.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Če poročilo o vmesni oceni pokaže 
velike pomanjkljivosti v programu, 
Komisija razmisli o predložitvi predloga 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
spremembo tega programa.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je predvideti možno spremembo programa, da bi zagotovili, da njegovi cilji ne 
bodo ogroženi.



PR\914837SL.doc 25/29 PE496.681v01-00

SL

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga - razdelek -I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-I. Okvirna dodelitev sredstev za 
upravičene ukrepe iz člena 6

Vrste ukrepov Razdelitev 
proračuna v %

Krepitev 
zmogljivosti na 
področju IT

najmanj 75 %

Skupni ukrepi največ 15 %
Vzpostavitev 
tehničnih 
zmogljivosti

največ 5 %

Krepitev 
človeških 
zmogljivosti

največ 5 %

Or. en

Obrazložitev

Razčlenitev proračuna za podporo upravičenim ukrepom je bistvena možnost politike. 
Sozakonodajalca bi tako morala imeti pravico do izdajanja političnih smernic v smislu 
razdelitve zneskov, ki se bodo porabili. Poleg tega okvirno oblikovanje razdelitve proračuna 
omogoča dodatno dodelitev za tehnične in upravne izdatke, kot je določeno v členu 10(2).

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga - razdelek -I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski informacijski sistemi in njihove 
komponente Unije

I. Evropski informacijski sistemi in njihove 
komponente Unije

Or. en
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Obrazložitev
V povezavi s predlogom spremembe 34 glede Priloge – oddelek I (novo).

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga I – razdelek I – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) neunijske komponente, tj. vse 
komponente, ki v točki 2 niso opredeljene 
kot komponente Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost, je pomembno opredeliti neunijske komponente.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je 9. novembra 2011 predlagala osnutek uredbe o programu FICUS, v katerem je 
dva ločena programa za davke (Fiscalis 2013) in carine (Carina 2013) združila v enega z 
namenom, da bi poenostavila cilje in zmanjšala stroške zanje.
Poslanci iz odborov IMCO in ECON so vseeno izrazili številne pomisleke glede združitve teh 
programov in podvomili, ali bi to res prineslo bistvene in konkretne koristi. Koordinatorji 
odbora IMCO so 29. februarja 2012 sprejeli odločitev, da predlog Komisije razdelijo na 
programa Carine in Fiscalis (koordinatorji odbora ECON so se enako odločili 13. februarja 
2012). 

Po sklepu konference predsednikov z dne 16. maja 2012, v katerem je bilo ugodeno prošnji 
obeh odborov za razdelitev, je Komisija prilagodila svoje mnenje in upoštevala stališče 
Parlamenta in Sveta ter 29. avgusta 2012 sprejela in prilagodila predlog za Carino 2020 in 
Fiscalis 2020.

Predlog Komisije za Carino 2020 temelji na členu 33 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), ki poziva Evropsko unijo, naj ukrepa na področju carinskega sodelovanja in carinske 
unije EU.

V skladu s predlogom za novi večletni finančni okvir, kot je bil spremenjen 6. julija 2012, ta 
uredba o programu Carina 2020 vsebuje proračunski okvir v višini 548 080 000 EUR (po 
trenutnih cenah) za obdobje 2014–2020.

Stališče poročevalca

Raffaele Baldassarre, poročevalec za ta dosje, je nadvse zadovoljen, ker je Komisija že 
upoštevala prošnjo Parlamenta glede razdelitve prejšnjega predloga za program Fiscus na 
programa Carine in Fiscalis. 

Poročevalec je za njen predlog z dne 29. avgusta 2012 kljub temu predlagal naslednje glavne 
spremembe:

Specifični in operativni cilji

Zaradi večje vidnosti in pravne varnosti je v členih uredbe primerno določiti splošne in 
specifične, pa tudi operativne cilje.

Cilj: nadzor in boj proti goljufijam

Glede na težavno dinamiko novih izzivov na področju carine in potrebo, da bi državljane 
zaščitili pred tveganji glede varnosti in zaščite, ki jih prinaša mednarodna trgovina z blagom, 
bi bilo treba dodaten poudarek nameniti usklajevanju in standardizaciji postopkov za carinski 
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nadzor in preprečevanje goljufij. 

Razdelitev proračuna 

Glede na to, da izid pogajanj o večletnem finančnem okviru še ni znan, je poročevalec v 
skladu s horizontalnim pristopom izpustil znesek finančnega okvira.

Razčlenitev proračuna za podporo upravičenim ukrepom je bistvena možnost politike. 
Sozakonodajalca bi tako morala imeti pravico do izdajanja političnih smernic v smislu 
razdelitve zneskov, ki se bodo porabili.

Poleg tega bi bilo treba zagotoviti določen minimum za razvoj in vzdrževanje sistemov IT, saj 
so nadvse pomembni v proračunu (glej prejšnji program Carina 2013, kjer je bilo IT 
namenjenih približno 75–80 % celotnega proračuna).

Predlagani dejanski delež je bil ocenjen na podlagi zakonodajne finančne izjave za carine.

Poleg tega bi bilo treba ohraniti določeno stopnjo prožnosti, da bi se odzvali na spremenjene 
prednostne naloge politike (tj. možnost prilagoditve glede na razdelitev proračuna v letnem 
delovnem programu).

Ker je razdelitev proračuna oblikovana okvirno: najmanj xx % in največ ...%, omogoča 
dodatno dodelitev za tehnične in upravne odhodke.

Kazalniki

Ker se Komisija v svojem predlogu večkrat sklicuje na kazalnike, je pomembno, da se določi 
proces njihovega razvoja, da bi spremljali in ocenili vrednost in učinek ukrepov, sprejetih v 
okviru programa. Za zagotovitev potrebne stopnje prožnosti v tem procesu je primerno 
Komisijo pooblastiti, da to izvede v okviru letnega delovnega programa.

Letni delovni program – delegirani akti

Letni delovni program vsebuje dele, ki so pomembne možnosti politike (npr. prednostne 
naloge, prilagoditve razčlenitve proračuna, kazalniki za merjenje uspešnosti) in so namenjeni 
dopolnitvi ali spremembi prvotnih elementov za oblikovanje politike, kot je zapisano v 
uredbi, zato je primerno, da se v zvezi s sprejetjem letnega delovnega programa na Komisijo 
prenese pooblastilo v skladu s členom 290 PDEU.

Uporaba delegiranih aktov ščiti pristojnosti Evropskega parlamenta. To mu omogoča, da 
uporabi veto na predlagani akt ali da prekliče podelitev pooblastila Komisiji.

Poročanje

Za zagotovitev preglednosti, pa tudi kontinuitete zdaj veljavnih določb Odločbe 624/2007/ES 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o vzpostavitvi akcijskega programa za 
carino v Skupnosti (Carina 2013) bi bilo treba sozakonodajalcema predložiti poročili o 
vmesni in končni oceni.

Podpora za tehnične zmogljivosti

Da bi zagotovili celovito podporo za različne vidike udeležbe carinskih organov, je primerno, 
da program ne zajema le skupnih ukrepov, krepitve zmogljivosti na področju IT in 
izboljševanja usposobljenosti ljudi, temveč tudi vzpostavitev tehničnih zmogljivosti.

Vzpostavitev tehničnih zmogljivosti pomeni podporo sodelujočih držav pri pridobitvi in 
vzdrževanju opreme (npr. skenerjev, laboratorijske opreme).

To je posebej pomembno za zagotovitev učinkovite zaščite zunanjih meja EU.

Komponente evropskih informacijskih sistemov

Jasno je treba opredeliti komponente Unije, pa tudi neunijske komponente.

Poleg tega bi moralo biti jasno, da bo Unija krila stroške razvoja in vzdrževanja komponent 
Unije, medtem ko bi sodelujoče države nosile stroške neunijskih komponent.


