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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.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sprejetju Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o 
carinskem sodelovanju pri varnosti dobavne verige
(COM(2012)0144 – C7-0000/2012 – 2012/0073(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2012)0144),

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o carinskem 
sodelovanju pri varnosti dobavne verige (0000/2012),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom 
člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2012),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter Kanade.
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OBRAZLOŽITEV

Carinski odnosi med Evropsko unijo in Kanado temeljijo na Sporazumu o carinskem 
sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (CMAA) iz leta 1998. Leta 2005 je 
Kanada izrazila zanimanje za tesnejše sodelovanje z EU glede celovite varnosti dobavne 
verige in obvladovanja tveganj. 

Osnutek Sporazuma o carinskem sodelovanju pri varnosti dobavne verige, o katerem se 
Komisija pogaja od maja 2011, temelji na sporazumu CMAA iz leta 1998 in ga razširja, kar 
slednji tudi omogoča. 

Cilj novega sporazuma je okrepiti carinske vidike zavarovanja logistične verige mednarodne 
trgovine – vključno z varnostjo zabojnikov – in sočasno olajšati zakonito trgovino.

Sporazum vzpostavlja pravno podlago za povečano carinsko sodelovanje med EU in Kanado 
pri zadevah, kot so standardi tveganj, varnostni pregledi, minimalni standardi tehnik za 
obvladovanje tveganja, izmenjava informacij in podatkov, strateška partnerstva na področju 
pregleda tovora, pa tudi sodelovanje v večstranskih forumih, kot je Svetovna carinska 
organizacija (WCO).

Omogoča pa tudi sporazume o vzajemnem priznanju glede carinske varnosti, vključno z 
vzajemnim priznanjem posameznih programov trgovinskega partnerstva z enakovrednimi 
ukrepi za olajševanje trgovine, to sta program EU „pooblaščeni gospodarski subjekt“ in 
program Kanade „partnerji pri zaščiti“. Program pooblaščenih gospodarskih subjektov je od 
leta 2008 eden od stebrov politike EU glede varnosti dobavne verige in carinskim organom 
omogoča osredotočanje redkih sredstev na pošiljke z visokim tveganjem. Čez 10.000 
evropskih podjetij je že bilo odobrenih kot varnih trgovcev.

EU je že zaključila pogajanja o vzajemnem priznanju pooblaščenih gospodarskih subjektov z 
Japonsko in ZDA in se dogovorila za to priznanje. Sporazum med EU in Kanado o varnosti 
dobavne verige bo omogočil pogajanja o takšnem sporazumu tudi s Kanado. 

Sporazum bo upravljal Skupni odbor za carinsko sodelovanje EU in Kanade, ki lahko sprejme 
izvedbene sklepe, med drugim tudi o vzajemnem priznanju. Sporazum CMAA iz leta 1998 bo 
ostal splošni okvir za carinsko sodelovanje med EU in Kanado. Novi sporazum se bo oprl tudi 
na osrednje elemente okvira standardov za zaščito in olajševanje svetovne trgovine SAFE, ki 
jih je pripravila Svetovna carinska organizacija. 

Sporazum ne vpliva na proračun Unije.

Za sklenitev tega sporazuma je potrebno soglasje Evropskega parlamenta.

Ugotovitve poročevalca

Sporazum med EU in Kanado je del širšega procesa in povečane dejavnosti v zadnjem 
desetletju na področju varnosti dobavne verige in obvladovanja tveganj. Dogodki 
11. septembra 2001 so spodbudili začetek mnogih pobud in razvoj politik na tem področju. 
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Ob priznavanju svetovnih varnostnih izzivov in potrebe po zagotavljanju dobavnih verig z 
učinkovitimi ukrepi je bila osnova mednarodnega sodelovanja EU na tem področju 
spodbujanje svetovnih varnostnih standardov, zlasti okvira standardov SAFE, ki ga je 
pripravila Svetovna carinska organizacija, izmenjave informacij in podatkov, pa tudi 
vzajemnega priznavanja zanesljivih trgovcev. V globaliziranem svetu nobena država ne more 
sama zagotoviti varnosti dobavne verige; pomembni so mednarodno sodelovanje in standardi. 

Vizija in politika EU za okrepitev varnosti svetovne dobavne verige temeljita na razširjeni in 
večplastni analizi tveganj in upravljanju za opredelitev in pregled potencialno nevarnega 
tovora. Poročevalec pozdravlja ta pristop za zagotovitev svetovnih dobavnih verig, ki temelji 
na tveganju in ki omogoča nemoten potek zakonite mednarodne trgovine brez nepotrebnega 
ekonomskega bremena za organe in trgovce. Zato spodbuja EU, naj začne postopek za 
ustrezen sporazum o vzajemnem priznanju tudi s Kanado. 

Novi sporazum o carinskem sodelovanju s Kanado temelji na carinskem sodelovanju med 
razvitima partnerjema in širi to sodelovanje. Poleg tega bo dopolnjeval celoviti gospodarski in 
trgovinski sporazum, o katerem pogajanja še potekajo.

Na podlagi teh premislekov poročevalec meni, da bi moral Evropski parlament podati soglasje 
k sporazumu.


