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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja:

meni, da je za spodbujanje procesa vključevanja EU, zagotavljanje konkurenčnosti med 
carinskimi operaterji in tujimi uvozniki, spopadanje z nezakonito trgovino ponarejenega blaga 
ter varstvo evropskih potrošnikov nujno treba pregledati carinski zakonik Unije, da se tako 
uskladi, poenostavi in poenoti carinske postopke v vseh državah članicah za zagotovitev 
prostega pretoka blaga.

Ponovno izraža nekatere pomisleke, ki so že bili izraženi v mnenju o posodobitvi carin, 
odobrenem oktobra 2011, in jih ni razrešil carinski zakonik Unije, ki ga je predstavila 
Komisija.

Zato meni, da predlog Komisije ne gre v pravo smer, saj ne zagotavlja dodatne racionalizacije 
in uskladitve carinskih pravil, ampak prav nasprotno odpravlja nekatere poenostavitve, že 
določene v posodobitvi carinske unije, predlaga vrsto možnih odstopanj od načel in praks – na 
primer o sistemih za izmenjavo podatkov – ki so v nasprotju s ciljem enotnega carinskega 
okolja.

Obžaluje sklep o preložitvi datuma za izvajanje novega carinskega zakonika Unije na 31. 
december 2020, saj se bo tako odložilo dejansko izvajanje novih informacijskih sistemov, ki 
jih za carine predvidevajo države članice.

Zaradi vzpostavitve enotne evropske carine predlaga poskusno vzpostavitev evropske 
projektne skupine za hitro posredovanje, ki bi podprla delo carine na zunanjih mejah, in javne 
podatkovne zbirke o nevarnem blagu, zaseženem na carini. Zato zahteva, da Svet podpre 
vzpostavitev novih sistemov, ki lahko določijo izvor in zagotovijo sledljivost izdelkov.

Poziva Komisijo, naj ohrani člen 35 carinskega zakonika Skupnosti, da bo izvor blaga še 
vedno določen na podlagi kraja, v katerem je potekala zadnja bistvena, ekonomsko 
upravičena predelava; istočasno zahteva prihodnje priznanje izvoznih potrdil pristojnih 
organov iz tretjih držav o nepreferencialnem poreklu in poudarja, da bi spremembe sedanjega 
stanja obremenile podjetja z upravnimi postopki in škodile naporom za uskladitev, ki poteka 
na ravni WTO.

Meni, da je treba takoj sprejeti posodobitvene ukrepe, na primer poenostavitev carinske 
zakonodaje in medobratovalen računalniško podprt carinski sistem Unije, ter večje 
usklajevanje dejavnosti preprečevanja in pregona na evropski ravni, ki jih izvaja davčna 
policija; želi tudi, da se v carinskem zakoniku Unije poudari pomen ukinitve carinskih 
deklaracij, da se tako olajšajo trgovinske izmenjave.

Ugotavlja, da je treba v dobro delujoči EU 27 + 1 držav članic opredeliti skupen nabor 
obveznih fizičnih pregledov blaga, ki bi veljali za vsa različna mesta vstopa v Unijo 
(pristanišča, letališča, ceste).
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Zahteva celovito uskladitev zaračunavanja DDV na uvoženo blago, delovnega časa carine ter
prispevkov in kazni zaradi neupoštevanja carinskega zakonika Unije, saj obstoječe razlike v 
državah članicah izkrivljajo trgovino.

Poudarja, da je pri upravljanju zunanjih meja Evropske unije potrebna skladnost; ponovno 
poziva Komisijo in države članice k večjemu usklajevanju sistemov carinskega nadzora na eni 
strani in kazni na drugi; poziva k vzpostavitvi skupnih operativnih platform držav članic in 
Komisije ter vztraja, da je treba zagotoviti zadostno usposabljanje za carinike in gospodarske 
subjekte, da bi zagotovili enotno uporabo zakonodaje Unije.

Opozarja, da je pri enotnem nadzoru in vzajemnem priznavanju pomembno zagotoviti enako 
obravnavanje pooblaščenih gospodarskih subjektov na vsem carinskem ozemlju Unije. Poleg 
tega je zaskrbljen zaradi uporabe delegiranih aktov za urejanje dolžnosti pooblaščenih 
gospodarskih subjektov.

Poziva Komisijo, naj novi carinski zakonik zahteva strožje pogoje za nudenje storitev 
carinskega zastopanja Evropske unije, s čimer bi se dvignila raven strokovnosti in 
odgovornosti pri posrednikih teh storitev in določila jasna pravila, ki bi urejala odnose med 
carinskimi špediterji in prevoznimi podjetji, da bi se vloga špediterjev spremenila v vlogo 
multiplikatorjev za male in srednje uvoznike, ki nimajo zadostnih zmogljivosti za izvajanje 
programov skladnosti s carinskimi predpisi, podobnih evropskim pooblaščenim gospodarskim 
subjektom.

Pozdravlja začetek izvajanja sporazuma o sodelovanju pri vzajemnem priznavanju 
pooblaščenih gospodarskih subjektov med Evropsko unijo in Japonsko; spodbuja Komisijo, 
naj ob popolnem upoštevanju vloge Parlamenta take sporazume sklene z drugimi 
pomembnimi partnerji in ta element vključi v pogajanja o dvostranskih trgovinskih 
sporazumih; poudarja, da je koristno okrepiti carinsko sodelovanje z Rusijo ter državami 
vzhodnega in sredozemskega partnerstva.

Spodbuja Komisijo, naj pripravi večstranske načrte za sodelovanje in usklajevanje znotraj 
Svetovne carinske organizacije, da se določijo skupni standardi in pravila za carinske 
postopke.

Meni, da bi sporazum za spodbujanje trgovine v sklopu kroga pogajanj iz Dohe koristil 
državam članicam WTO, še zlasti zaradi večje pravne varnosti in manjših tržnih stroškov.
Zato spodbuja Komisijo, naj si na ministrski konferenci, ki bo potekala decembra 2012, po 
svojih močeh prizadeva za sklenitev tega sporazuma.

Poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da se zakonite carinske kontrole, ki jih izvajajo tretje 
države, v nekaterih okoliščinah ne izrabijo za ustvarjanje novih dejanskih netarifnih ovir za 
blago, ki prihaja iz EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te uredbe je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila v zvezi s: 
sprejetjem delovnega programa v obdobju 
šestih mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe v zvezi z razvojem in uporabo 
elektronskih sistemov; sklepi, ki eni ali več 
državam članicam dovoljujejo uporabo 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov; sklepi, ki 
državam članicam dovoljujejo testiranje 
poenostavitev pri izvajanju carinske 
zakonodaje z uporabo tehnik elektronske 
obdelave podatkov; sklepi, ki od držav 
članic zahtevajo sprejetje, zadržanje, 
odpravo, spremembo ali razveljavitev 
odločbe; skupnimi merili in standardi 
tveganja, kontrolnimi ukrepi in 
prednostnimi kontrolnimi področji; 
upravljanjem tarifnih kvot in tarifnih 
plafonov ter upravljanjem nadzora nad 
sprostitvijo blaga v prosti promet ali 
njegovim izvozom; določitvijo tarifne 
uvrstitve blaga; začasnim odstopanjem od 
pravil glede prefercialnega porekla blaga, 
upravičenega do prefercialnih ukrepov, ki 
jih je enostransko sprejela Unija; 
opredelitvijo porekla blaga; začasnimi 
prepovedmi glede uporabe splošnih 
zavarovanj; medsebojno pomočjo med 
carinskimi organi v primeru nastanka 
carinskega dolga; sklepi glede povračila ali 
odpusta zneska uvozne ali izvozne dajatve; 
uradnimi urami carinskih organov; 
določitvijo tarifne podštevilke blaga, ki je 
predmet najvišje stopnje uvozne ali 
izvozne dajatve, kadar pošiljko sestavlja 
blago, ki spada pod različne tarifne 

(4) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te uredbe je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila v zvezi s: 
sprejetjem delovnega programa v obdobju 
šestih mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe v zvezi z razvojem in uporabo 
elektronskih sistemov; sklepi, ki eni ali več 
državam članicam dovoljujejo uporabo 
načinov izmenjave in shranjevanja 
podatkov, ki ne sodijo med tehnike 
elektronske obdelave podatkov; sklepi, ki 
državam članicam dovoljujejo testiranje 
poenostavitev pri izvajanju carinske 
zakonodaje z uporabo tehnik elektronske 
obdelave podatkov; sklepi, ki od držav 
članic zahtevajo sprejetje, zadržanje, 
odpravo, spremembo ali razveljavitev 
odločbe; skupnimi merili in standardi 
tveganja, kontrolnimi ukrepi in 
prednostnimi kontrolnimi področji; 
upravljanjem tarifnih kvot in tarifnih 
plafonov ter upravljanjem nadzora nad 
sprostitvijo blaga v prosti promet ali 
njegovim izvozom; določitvijo tarifne 
uvrstitve blaga in oblikovanjem enotnih 
sistemov zaračunavanja carine v vseh 
državah članicah; začasnim odstopanjem 
od pravil glede prefercialnega porekla 
blaga, upravičenega do prefercialnih 
ukrepov, ki jih je enostransko sprejela 
Unija; opredelitvijo porekla blaga in 
sledljivostjo blaga s poreklom iz tretjih 
držav; začasnimi prepovedmi glede 
uporabe splošnih zavarovanj; medsebojno 
pomočjo med carinskimi organi v primeru 
nastanka carinskega dolga; sklepi glede 
povračila ali odpusta zneska uvozne ali 
izvozne dajatve; uradnimi urami carinskih 
organov; določitvijo tarifne podštevilke 
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podštevilke; Ta pooblastila je 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.

blaga, ki je predmet najvišje stopnje 
uvozne ali izvozne dajatve, kadar pošiljko 
sestavlja blago, ki spada pod različne 
tarifne podštevilke; Ta pooblastila je 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.

Obrazložitev

Za varstvo potrošnikov in proizvodnjo v Uniji je bistveno Komisiji dati možnost, da sprejme 
ukrepe za sledljivost in poreklo proizvodov, ki vstopijo na evropske carine iz tretjih držav, kot 
preprečevalni ukrep in boj proti ponarejanju. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pri nadaljnji posodobitvi carinske 
zakonodaje Unije bi bilo treba ustrezno 
upoštevati stališča gospodarskih 
subjektov, da bi zagotovili učinkovito 
upravno poenostavitev.

Obrazložitev

Posvetovanje z gospodarskimi subjekti v morebitni prihodnji reformi carinskega zakonika 
Unije je eden od bistvenih elementov, ki vodijo k učinkoviti poenostavitvi carinskih postopkov. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se omogoči lažje poslovanje 
podjetij, bi morale imeti vse osebe še 

(18) Da se omogoči lažje carinjenje 
trgovinskih poslov, bi morale imeti vse 
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naprej pravico imenovati zastopnika za 
opravljanje carinskih formalnosti. Pravice 
zastopanja pa si ne bi več smela pridrževati 
nobena zakonodaja katere koli od držav 
članic. Poleg tega bi se moralo carinskemu 
zastopniku, ki izpolnjuje merila za 
podelitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta, omogočiti, da 
opravlja svoje storitve tudi v državi članici, 
kjer nima sedeža.

osebe še naprej pravico imenovati 
zastopnika za opravljanje carinskih 
formalnosti. Pravice zastopanja pa si ne bi 
več smela pridrževati nobena zakonodaja 
katere koli od držav članic. Za carinske 
predstavnike, ki delujejo na enotnem trgu, 
bi bilo zato treba določiti usklajena 
pravila Unije. Poleg tega bi se moralo 
carinskemu zastopniku, ki izpolnjuje 
merila za podelitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta, omogočiti, da 
opravlja svoje storitve tudi v državi članici, 
kjer nima sedeža, če izpolnjuje usklajena 
merila na ravni Unije in lahko uporablja 
enotne sisteme zaračunavanja carine. .

Obrazložitev

Če so pooblaščeni gospodarski subjekti in carinski zastopniki pooblaščeni za opravljanje 
storitev v vseh državah članicah, bi morali biti zagotovljeni enotni sistemi zaračunavanja 
carine na različnih carinah, da bi poenostavili in pospešili carinske storitve v Uniji.

Da bi zagotovili enotnost pravil za carinske predstavnike v EU 27 in preprečili morebitno 
dolgoročno izkrivljenje trga, bi bilo treba ta pravila določiti na ravni EU. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Zaupanja vredni gospodarski 
subjekti, ki spoštujejo predpise, bi morali 
imeti korist od mednarodnih sporazumov, 
ki bi omogočali vzajemno priznavanje 
statusa „pooblaščenega gospodarskega 
subjekta. 

Obrazložitev

Sklenitev sporazumov o sodelovanju glede vzajemnega priznavanja pooblaščenih 
gospodarskih subjektov bi morala biti prednostna naloga v potekajočih trgovinskih 
pogajanjih, zlasti tistih o globokih in obsežnih trgovinskih sporazumih med EU in tretjimi 
državami.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi se zagotovila dosledna in enaka 
obravnava oseb, ki so predmet carinskih 
formalnosti in kontrol, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 
zvezi z določitvijo pogojev glede 
carinskega zastopanja in odločb carinskih 
organov, vključno s tistimi v zvezi s 
pooblaščenim gospodarskim subjektom in 
zavezujočimi informacijami, ter glede 
nadzora in formalnosti, ki se opravljajo za 
ročno in oddano prtljago.

(25) Da bi se zagotovila dosledna in enaka 
obravnava oseb, ki so predmet carinskih 
formalnosti in kontrol, je treba sklepe glede 
določitve pogojev, ki veljajo za carinske 
zastopnike in sklepov, ki jih sprejmejo 
carinski organi, vključno s tistimi v zvezi 
s pooblaščenim gospodarskim subjektom 
in zavezujočimi informacijami, ter glede 
nadzora in formalnosti, ki se opravljajo za 
ročno in oddano prtljago, sprejeti s 
pomočjo izvedbenih aktov skladno s 
členom 291 Pogodbe.

Obrazložitev

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko v ustrezno upravičenih 
izjemnih primerih sprejme sklepe, ki eni 
ali več državam članicam dovoljujejo 
uporabo, z začasnim odstopanjem od 
odstavka 1, načinov izmenjave in 
shranjevanja podatkov, ki ne sodijo med 
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tehnike elektronske obdelave podatkov.

Obrazložitev

Enotni predpisi, na katerih temelji carinski zakonik Unije, bi morali biti splošno pravilo. 
Vsakršno odstopanje od tega bi moralo biti izjemno, ustrezno upravičeno in začasno, da bi se 
izognili trajnemu izkrivljanju enotnega trga.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Za podjetja in proces harmonizacije je zelo pomembno, da se carinski zakonik Unije brez 
odstopanj izvaja in uporablja enako v vseh 27 državah članicah.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko v skladu s pravom 
Unije  določijo  pogoje, pod katerimi lahko 
carinski zastopnik opravlja storitve 
v državi članici, kjer ima sedež. Vendar pa 
je brez poseganja v uporabo manj strožjih 
meril zadevne države članice carinski 
zastopnik, ki izpolnjuje merila iz točk (a) 
do (d) člena 22, upravičen opravljati 
takšne storitve tudi v državi članici, kjer 
nima sedeža.

3. Države članice lahko v skladu s pravom 
Unije določijo pogoje, pod katerimi lahko 
carinski zastopnik opravlja storitve 
v državi članici, kjer ima sedež. Carinski 
zastopnik mora imeti sedež na ozemlju 
Evropske unije. Če želi carinski zastopnik 
opravljati carinske storitve v državi 
članici, kjer nima sedeža, mora imeti 
pooblastilo, ki ga poda pristojni 
nacionalni carinski organ na podlagi 
skupnih meril, ki veljajo za celotno 
ozemlje Evropske unije in v vseh državah 
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članicah.

Obrazložitev

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 20

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 
izvedbenih aktov v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 244(4), ki določa:

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

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

(b) pravila o podelitvi in dokazovanju 
upravičenosti iz člena 18(3);

(b) merila iz člena 18(3);

(c) primere, v katerih carinski organi 
dokazila iz prvega pododstavka člena 19(2) 
ne zahtevajo.

(c) primere, v katerih carinski organi 
dokazila iz prvega pododstavka člena 19(2) 
ne zahtevajo.

Obrazložitev

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
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hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos pooblastila črtano
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 243, 
ki določajo:
(a) pravila o postopku za sprejemanje 
odločb iz člena 24;
(b) primere, v katerih vlagatelj nima 
možnosti izraziti svojega stališča v skladu 
s prvim pododstavkom člena 24(4);
(c) pravila za spremljanje, ponovno 
ocenjevanje in zadržanje odločb v skladu s 
členom 24(8).

Obrazložitev

Gre za bistvene vidike carinskega zakonika Unije, ki bi jih bilo treba opredeliti v temeljnem 
aktu, ne pa v delegiranih aktih.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dokument, ki dokazuje poreklo, se lahko 
izda v Uniji , kadar tako zahtevajo potrebe 

3. Dokument, ki dokazuje poreklo, se lahko 
izda v Uniji, če se predložijo dokumenti, ki 
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trgovine. dokazujejo poreklo.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme ukrepe za 
določitev porekla blaga.

Komisija lahko sprejme ukrepe za 
določitev porekla in sledljivosti blaga. 

Obrazložitev

Za varstvo potrošnikov in proizvodnjo v Uniji je bistveno Komisiji dati možnost, da sprejme 
ukrepe za sledljivost in poreklo proizvodov, ki vstopijo na evropske carine iz tretjih držav, kot 
preprečevalni ukrep in boj proti ponarejanju. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če zavarovanje ni bilo sproščeno, se lahko 
v okviru zavarovanega zneska uporabi tudi 
za izterjavo zneskov uvozne ali izvozne 
dajatve in drugih dajatev, plačljivih po 
kontroli, ki sledi prepustitvi navedenega 
blaga.

Če eno zavarovanje ni bilo sproščeno, se 
lahko v okviru zavarovanega zneska 
uporabi tudi za izterjavo zneskov uvozne 
ali izvozne dajatve in drugih dajatev, 
plačljivih po kontroli, ki sledi prepustitvi 
navedenega blaga.

Obrazložitev

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
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operators to use exclusively single guarantees.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 181 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 196 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Uporaba elektronskih manifestov je popolnoma skladna z zahtevami elektronske deklaracije 
in za predstavitev; dejansko je popolnoma v skladu s konceptom deklaracije z vpisom v 
evidence, ki je eden od stebrov Posodobljenega carinskega zakonika. Nasilno vnašanje teh 
premikov v nov računalniški tranzitni sistem z zmanjšanimi nabori podatkov ali brez njih ne 
bo prineslo koristi ne za trgovino ne za carino in bo podjetjem v EU naložilo dodatne stroške.
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Predlog spremembe 16

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.

Predlog spremembe 17

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).

Obrazložitev

Ohranitev enotnih izvoznih pravil po vsej Uniji je bistvenega pomena za storitve Express in 
podjetja EU na splošno. 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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