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UREDBA (EU) št. 528/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 12. junija 2013
o spremembi Uredbe (ES) št. 450/2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski
zakonik) glede datuma začetka njene uporabe
negotovost glede carinske zakonodaje, ki se dejansko
uporablja od navedenega datuma dalje, ter bi oviralo
ohranitev celovitega in doslednega pravnega okvira
Unije za carinske zadeve, dokler ne bi bila sprejeta pred
lagana uredba.

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
členov 33, 114 in 207 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim
parlamentom,

(3)

Da se preprečijo take resne težave glede carinske zako
nodaje Unije in da bosta imela Evropski parlament in
Svet dovolj časa za zaključek postopka za sprejetje
prenovitve carinskega zakonika Unije, bi bilo treba odlo
žiti končni datum začetka uporabe Uredbe (ES) št.
450/2008, kakor je določen v drugem pododstavku
člena 188(2) navedene uredbe. Novi datum začetka
uporabe, ki se zdi primeren za ta namen, je 1. november
2013.

(4)

Zaradi nujnih razlogov bi bilo treba uporabiti izjemo od
roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi
nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen
Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske
unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za
atomsko energijo.

(5)

Uredbo (ES) št. 450/2008 bi bilo zato treba ustrezno
spremeniti –

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Namen Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku
Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (3) je nadome
stiti Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra
1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4). Uredba (ES) št.
450/2008 je začela veljati 24. junija 2008, vendar se bo
v skladu z njenim členom 188(2) začela uporabljati šele
takrat, ko se bodo začele uporabljati njene izvedbene
določbe, najpozneje pa 24. junija 2013.
Komisija je 20. februarja 2012 Evropskemu parlamentu
in Svetu predložila predlog uredbe o carinskem zakoniku
Unije v obliki prenovitve Uredbe (ES) št. 450/2008, da bi
se ta nadomestila pred končnim datumom začetka njene
uporabe 24. junija 2013. Vendar rednega zakonodajnega
postopka ni mogoče pravočasno zaključiti za sprejetje in
začetek veljavnosti predlagane uredbe pred navedenim
datumom. Ob odsotnosti kakršnega koli korektivnega
zakonodajnega ukrepa, bi se Uredba (ES) št. 450/2008
tako začela uporabljati 24. junija 2013, Uredba (EGS) št.
2913/92 pa bi bila razveljavljena. To bi ustvarilo pravno

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
V drugem pododstavku člena 188(2) Uredbe (ES) št. 450/2008
se datum „24. junija 2013“ nadomesti z datumom „1. novembra
2013“.
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 Strasbourgu, 12. junija 2013

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednica

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

(1) Mnenje z dne 22. maja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2013 (še ni obja
vljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 10. junija 2013.
(3) UL L 145, 4.6.2008, str. 1.
(4) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

