Uradni list

L 111

Evropske unije
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

Zvezek 59

Zakonodaja

Slovenska izdaja

27. april 2016

Vsebina

II

Nezakonodajni akti

UREDBE
★

SL

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/651 z dne 5. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe
(EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije .......................

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/652 z dne 26. aprila 2016 o določitvi standardnih uvoznih
vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave .........................................

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/653 z dne 26. aprila 2016 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v
okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje
april 2016 .......................................................................................................................

5

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno
obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

27.4.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/1

II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/651
z dne 5. aprila 2016
o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika
Unije
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku
Unije (1) in zlasti člena 160 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Po objavi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2) sta bili odkriti dve napaki.

(2)

Prva napaka se nanaša na domnevo glede carinske deklaracije iz člena 139 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za
nekatere vrste blaga iz člena 136(1) navedene delegirane uredbe. Namen je bil, da bi ta domneva zajemala iste
vrste blaga kot so tiste, za katere se trenutno uporablja Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 (3), in sicer palete,
zabojnike in prevozna sredstva ter rezervne dele, dodatke in opremo za te palete, zabojnike in prevozna sredstva,
osebne predmete in blago za šport, material za razvedrilo pomorščakov, ki se uporablja na plovilu, ki pluje v
mednarodnem pomorskem prometu, medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, material za pomoč ob
nesrečah, ki se uporablja v povezavi z ukrepi, sprejetimi za odpravo posledic nesreč ali podobnih okoliščin, ki
prizadenejo carinsko območje Unije, in prenosna glasbila, ki jih potniki začasno uvozijo, ki se uporabijo kot
profesionalna oprema. Delegirana uredba (EU) 2015/2446 je bila dokončno oblikovana, vrstni red blaga,
naštetega v členu 136 je bil spremenjen, vendar sklicevanja na to blago iz člena 139 navedene delegirane uredbe
pomotoma niso bila posodobljena. Zato bi bilo treba sklicevanja popraviti.

(3)

Druga napaka se nanaša na člen 141(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Trenutno veljavni člen 233(1)(b)
Uredbe (EGS) št. 2454/93 predvideva možnost, da se v nekaterih omejenih in točno določenih primerih prehod
meje šteje kot deklaracija za začasni uvoz, izvoz ali ponovni izvoz. Ta določba pomotoma ni bila vključena v
Delegirano uredbo (EU) 2015/2446, zato ni možnosti, da bi se določeno blago prijavilo že s samim prestopom
meje carinskega območja Unije. Ob sprejetju Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 niso bile načrtovane nobene
spremembe določb, ki urejajo vrste dejanj, ki štejejo za carinsko deklaracijo. Zato bi bilo treba člen 141(1)
popraviti.

(4)

Delegirano uredbo (EU) 2015/2446 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(1) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).
(3) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku
Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).
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Določbe te uredbe bi se morale uporabljati od 1. maja 2016, da se omogoči uporaba zakonika v celoti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Popravki Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
Delegirana uredba (EU) 2015/2446 se popravi:
1. člen 139 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 139
1.
Če blago iz točk (a) do (d), točke (h) in točke (i) člena 136(1) ni prijavljeno drugače, se šteje, da je prijavljeno za
začasni uvoz v skladu s členom 141.
2.
Če blago iz točk (a) do (d), točke (h) in točke (i) člena 136(1) ni prijavljeno drugače, se šteje, da je prijavljeno za
ponovni izvoz v skladu s členom 141, s čimer se zaključi postopek začasnega uvoza.“;
2. v členu 141(1) se doda naslednja točka (d):
„(d) že sam prestop meje carinskega območja Unije v katerem koli od naslednjih primerov:
(i)

kadar se uporablja oprostitev od obveznosti prevoza blaga na ustrezen kraj v skladu s posebnimi pravili iz
člena 135(5) zakonika;

(ii) kadar se šteje, da je blago prijavljeno za ponovni izvoz v skladu s členom 139(2) te uredbe;
(iii) kadar se šteje, da je blago prijavljeno za izvoz v skladu s členom 140(1) te uredbe.“
Člen 2
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. maja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 5. aprila 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/652
z dne 26. aprila 2016
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79,
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),
ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti
člena 136(1) Izvedbene uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga
določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja
iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan
objave v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 26. aprila 2016
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretje države ( )

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

IL

268,0

MA

90,2

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0808 10 80

0808 30 90

1

ZZ

179,1

MA

81,5

TR

118,9

ZZ

100,2

MA

95,4

TR

129,7

ZZ

112,6

AR

115,8

EG

48,5

IL

79,3

MA

55,0

TR

39,9

ZZ

67,7

AR

88,6

BR

99,5

CL

128,9

CN

90,8

NZ

153,7

US

197,5

ZA

86,5

ZZ

120,8

AR

152,0

CL

126,8

CN

62,0

ZA

104,1

ZZ

111,2

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodablja
njem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/653
z dne 26. aprila 2016
o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU)
št. 1273/2011 za podobdobje april 2016
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79,
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 (2) je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih
tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s
Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

Za kvoto iz člena 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je drugo podobdobje mesec april.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s členom 8(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvoto
z zaporedno številko 09.4130, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2016 v skladu s
členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo količino, ki je večja od razpoložljive. Zato bi bilo treba v
skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3) z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil
za zahtevane količine za zadevno kvoto, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz navedenih sporočil izhaja tudi, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129,
predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2016 v skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU)
št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive.

(5)

V skladu s prvim pododstavkom člena 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 bi bilo treba določiti tudi skupno
razpoložljivo količino za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 in 09.4130 za naslednje
podobdobje.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj mora ta uredba začeti veljati takoj po
objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvote z zaporedno številko 09.4130 iz Izvedbene
uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2016, se izdajo dovoljenja za
zahtevano količino, ki se pomnoži koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.
(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za
uvoz riža in lomljenega riža (UL L 325, 8.12.2011, str. 6).
(3) Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske
proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).
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2.
Skupna razpoložljiva količina za naslednje podobdobje v okviru kvot z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 –
09.4129 in 09.4130 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je določena v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2016
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj
podeželja
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PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje april 2015, in razpoložljive količine za naslednje
podobdobje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011
Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene
uredbe (EU) št. 1273/2011:
Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje
april 2016

Skupna razpoložljiva količina za
podobdobje julij 2016 (v kg)

Združene države

09.4127

— (1)

26 292 488

Tajska

09.4128

— (1)

8 530 673

Avstralija

09.4129

— (1)

545 800

Drugo poreklo

09.4130

0,709066 %

0

Poreklo

(1) Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se upoštevajo.
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