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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
1.

PREDMET UREJANJA PREDLOGA

Ta predlog se nanaša na sklep o določitvi stališča, ki naj se v imenu Unije zastopa v Skupnem
odboru za carinsko sodelovanje Evropska unija-Nova Zelandija v zvezi s predvidenim
sklepom o sprejetju poslovnika Skupnega odbora.
2.

OZADJE PREDLOGA

2.1.

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in medsebojni
upravni pomoči v carinskih zadevah

Namen Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in medsebojni
upravni pomoči v carinskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je olajšati zakonito
trgovino med pogodbenicama z oblikovanjem varnejšega in trgovini prijaznejšega okolja, saj
si bodo carinski organi pogodbenic izmenjali več informacij za zagotovitev pravilne uporabe
carinske zakonodaje v okviru Sporazuma. Sporazum je začel veljati 1. maja 2018.
2.2.

Skupni odbor za carinsko sodelovanje

Skupni odbor za carinsko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor), ustanovljen na
podlagi člena 20(1) Sporazuma, zagotavlja pravilno delovanje in izvajanje Sporazuma. V ta
namen lahko sprejema ukrepe in sklepe o zadevah, opredeljenih v členu 20 Sporazuma.
Skupni odbor v skladu s členom 20(2)(e) Sporazuma sprejme svoj poslovnik.
2.3.

Predvideni akt Skupnega odbora za carinsko sodelovanje

Skupni odbor naj bi na drugi seji v prvem tednu marca 2020 in v skladu s postopkom
odločanja EU sprejel sklep o svojem poslovniku (v nadaljnjem besedilu: predvideni akt).
Namen predvidenega akta je določiti delovne ureditve Skupnega odbora, da bi se podprlo
njegovo delo za izvajanje Sporazuma v skladu s členom 20 Sporazuma. Vsebina poslovnika
Skupnega odbora v Prilogi k temu sklepu je zelo podobna vsebini poslovnikov, ki so jih
sprejeli skupni odbori, ustanovljeni na podlagi drugih sporazumov o carinskem sodelovanju in
trgovinskih sporazumov. Sprejetje tega dokumenta je bistveno za nemoteno delovanje in
izvajanje Sporazuma.
Komisija se je med 17. decembrom 2019 in 8. januarjem 2020 o predvidenem aktu
neformalno posvetovala z oddelkom za mednarodne carinske zadeve znotraj skupine
strokovnjakov za carino. Komisija je upoštevala prejete pripombe.
3.

STALIŠČE, KI SE ZASTOPA V IMENU UNIJE

Ta predlog sklepa Sveta določa stališče, ki naj se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru za
carinsko sodelovanje, ustanovljenem s Sporazumom, v zvezi s sprejetjem poslovnika
Skupnega odbora.
Pogodbenici Sporazuma sta se dogovorili, da bosta sprejeli osnutek dokumenta, ki je v Prilogi
k Sklepu.
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4.

PRAVNA PODLAGA

4.1.

Postopkovna pravna podlaga

4.1.1.

Načela

Člen 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) ureja sklepe
o določitvi „stališč, ki naj se v imenu Unije zastopajo v organu, ustanovljenem s sporazumom,
kadar ta organ sprejema akte s pravnim učinkom, razen aktov o spremembah ali dopolnitvah
institucionalnega okvira sporazuma“.
Pojem „akti s pravnim učinkom“ vključuje tudi akte, ki imajo pravni učinek zaradi pravil
mednarodnega prava, ki veljajo za zadevni organ. Vključuje tudi instrumente, ki nimajo
zavezujočega učinka v mednarodnem pravu, a lahko „odločilno vpliva[jo] na vsebino
ureditve, ki jo [sprejme] zakonodajalec Unije“1.
4.1.2.

Uporaba v obravnavanem primeru

Skupni odbor za carinsko sodelovanje je organ, ustanovljen s sporazumom, in sicer
Sporazumom med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in medsebojni upravni
pomoči v carinskih zadevah.
Akt, ki naj bi ga Skupni odbor sprejel, je akt s pravnim učinkom. Predvideni akt bo zavezujoč
v mednarodnem pravu v skladu s členom 20(2)(e) Sporazuma, saj bo poslovnik vplival na
način sprejemanja odločitev znotraj Skupnega odbora.
Predvideni akt ne dopolnjuje ali spreminja institucionalnega okvira Sporazuma.
Postopkovna pravna podlaga za predlagani sklep je zato člen 218(9) PDEU.
4.2.

Materialna pravna podlaga

4.2.1.

Načela

Materialna pravna podlaga za sklep po členu 218(9) PDEU je odvisna predvsem od cilja in
vsebine predvidenega akta, glede katerega naj bi se v imenu Unije zastopalo stališče. Če ima
predvideni akt dva cilja ali elementa in je eden od teh ciljev ali elementov glavni, drugi pa
postranski, mora sklep po členu 218(9) PDEU temeljiti na samo eni materialni pravni podlagi,
in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj ali element.
4.2.2.

Uporaba v obravnavanem primeru

Glavni cilj in vsebina predvidenega akta se nanašata na skupno trgovinsko politiko.
Materialna pravna podlaga za predlagani sklep je zato člen 207 PDEU.
4.3.

Zaključek

Pravna podlaga predlaganega sklepa bi moral biti člen 207 PDEU v povezavi s členom 218(9)
PDEU.
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Sodba Sodišča z dne 7. oktobra 2014, Nemčija/Svet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, točke 61 do 64.
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SKLEP SVETA
o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za carinsko
sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo
Zelandijo o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah, glede
sprejetja poslovnika Skupnega odbora za carinsko sodelovanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 v povezavi s členom
218(9) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Unija je s Sklepom Sveta2 sklenila Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o
sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum), ki je začel veljati 1. maja 2018.

(2)

V skladu s členom 20(2)(e) Sporazuma Skupni odbor za carinsko sodelovanje,
ustanovljen na podlagi člena 20(1) Sporazuma, sprejme svoj poslovnik.

(3)

Primerno je določiti stališče, ki naj se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru za
carinsko sodelovanje, saj bo sklep za Unijo zavezujoč –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru za carinsko sodelovanje,
ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju
in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah, glede sprejetja njegovega poslovnika,
temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora za carinsko sodelovanje, ki je priložen temu
sklepu.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na Komisijo.
V Bruslju,

Za Svet
Predsednik
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UL L 101, 20.4.2018, str. 5.
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