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Osnutek stališča Evropskega parlamenta po pravno-jezikovni finalizaciji služb 

Parlamenta in Sveta se glasi: 

UREDBA(EU) 2016/... 

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne  

o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije kar zadeva blago, ki 

začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku 
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EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ‒ 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1, 

ob upoštevanju naslednjega: 

                                                 
1  Stališče Evropskega parlamenta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu) in 

odločitev Sveta z dne … 
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(1) Z namenom olajšanja trgovinskih tokov člen 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta1 izključuje uporabo nekaterih določb navedene 

uredbe za blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije, medtem ko se giblje 

med dvema pristaniščema ali letališčema Unije brez postanka zunaj Unije. Te 

določbe urejajo obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije, obveznost 

obveščanja o prihodu morskega plovila ali zrakoplova, obveznost prevoza blaga na 

določena mesta in predložitve blaga carinskim organom na mestu, kjer se raztovarja 

ali pretovarja, ter začasno hrambo. 

(2) Posledično zaradi navedene izključitve ni pravne podlage za zahtevo po predložitvi 

blaga, ki se raztovori ali pretovori, na mestu, kjer blago ponovno vstopi na carinsko 

območje Unije, potem ko ga je začasno zapustilo. Brez predložitve bi lahko bilo za 

carinske organ težje zagotoviti nadzor zadevnega blaga in obstaja tveganje, da 

uvozna dajatev in druge dajatve ne bodo pravilno obračunane ter da se nefiskalni 

ukrepi, kot sta veterinarski in fitosanitarni nadzor, ne bodo uporabljali pravilno. 

                                                 
1 Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o 

carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1). 
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(3) Člen 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 bi bilo zato treba spremeniti, da se upoštevajo 

različni položaji neunijskega in unijskega blaga.  

(4) Za zagotovitev učinkovitega carinskega nadzora neunijskega blaga bi se določbe, ki 

urejajo obveznost prevoza blaga na določeno mesto, predložitve blaga carini ob 

raztovarjanju ali pretovarjanju, čakanja na dovoljenje pred raztovarjanjem ali 

pretovarjanjem, ter določbe, ki urejajo začasno hrambo, morale še naprej uporabljati 

za neunijsko blago. Člen 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 bi zato bilo treba spremeniti, 

da bo določal, da so v zvezi z neunijskim blagom izključena samo pravila, ki urejajo 

obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije in obveznost obveščanja o prihodu 

morskega plovila ali zrakoplova. 

(5) Za zagotovitev učinkovitega nadzora unijskega blaga bi moral člen 136 Uredbe (EU) 

št. 952/2013 razlikovati med položajem unijskega blaga, katerega status je treba 

dokazati v skladu s členom 153(2) navedene uredbe, in unijskega blaga, ki je 

ohranilo svoj status na podlagi člena 155(2) navedene uredbe.  
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(6) Kar zadeva unijsko blago, katerega status je treba dokazati v skladu s členom 153(2) 

Uredbe (EU) št. 952/2013, bi bilo treba izključiti samo uporabo pravil, ki urejajo 

obveznost vložitve vstopne skupne deklaracije in obveznost obveščanja o prihodu 

morskega plovila ali zrakoplova, kar bi omogočilo ustrezen carinski nadzor. 

(7) Pravila iz člena 139 Uredbe (EU) št. 952/2013, ki urejajo obveznost predložitve 

blaga carini ob raztovarjanju ali pretovarjanju ter čakanja na dovoljenje pred 

raztovarjanjem ali pretovarjanjem blaga iz člena 140 navedene uredbe, se prav tako 

ne bi smela uporabljati za unijsko blago, ki je ohranilo svoj status na podlagi 

člena 155(2) navedene uredbe, ob upoštevanju dejstva, da čeprav je blago začasno 

zapustilo carinsko območje Unije, se njihov položaj ne spremeni in ga ni treba 

dokazati.  

(8) Sklicevanji v členu 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 na člen 135(1) in člen 137 

navedene uredbe bi bilo treba črtati, da se osebo, ki vnese blago na carinsko območje 

Unije, zaveže, da prepelje blago na mesto, ki ga določijo carinski organi, da lahko ti 

po potrebi preverijo, ali gre za unijsko ali neunijsko blago.  
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(9) Sklicevanje v členu 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 na člen 141 navedene uredbe bi 

bilo treba črtati, da se pojasni, da se člen 141(1) navedene uredbe, ki izključuje 

uporabo nekaterih določb za blago, ki se giblje v postopku tranzita, uporablja tudi, 

kadar blago ponovno vstopi na carinsko območje Unije, potem ko ga je začasno 

zapustilo neposredno po morju ali zraku. 

(10) Sklicevanje v členu 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 na člene 144 do 149 navedene 

uredbe o začasni hrambi bi bilo prav tako treba črtati. Medtem ko se pravila iz 

navedenih členov ne uporabljajo za unijsko blago, bi se morala uporabljati za 

neunijsko blago. Člen 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 bi bilo treba v zvezi s tem 

ustrezno spremeniti.  

(11) Ta uredba bi morala začeti veljati čim prej, da bi zagotovili učinkovit nadzor blaga 

brez nadaljnjega odlašanja ‒  

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
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Člen 1 

Člen 136 Uredbe (EU) št. 952/2013 se nadomesti z naslednjim:  

„Člen 136 

Blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku  

1.  Členi 127 do 130 in člen 133 se ne uporabljajo v primerih, kadar se neunijsko blago 

vnese na carinsko območje Unije, potem ko začasno zapusti navedeno območje po 

morju ali zraku ter prevoz poteka neposredno in brez postanka zunaj carinskega 

območja Unije. 

2.  Členi 127 do 130 in člen 133 se ne uporabljajo v primerih, kadar se unijsko blago, 

katerega carinski status unijskega blaga je treba dokazati v skladu s členom 153(2), 

vnese na carinsko območje Unije, potem ko začasno zapusti navedeno območje po 

morju ali zraku ter prevoz poteka neposredno in brez postanka zunaj carinskega 

območja Unije. 

3.  Členi 127 do 130 ter členi 133, 139 in 140 se ne uporabljajo v primerih, kadar se 

unijsko blago, ki se giblje, ne da bi spremenilo svoj carinski status v skladu s 

členom 155(2), vnese na carinsko območje Unije, potem ko začasno zapusti 

navedeno območje po morju ali zraku ter prevoz poteka neposredno in brez postanka 

zunaj carinskega območja Unije.“. 
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Člen 2 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

 

V …, 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 
 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


