
II. 

(Nezakonodavni akti) 

UREDBE 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/698 

оd 8. travnja 2016. 

o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog 
zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane 

uredbe Komisije (EU) 2015/2446 

EUROPSKA KOMISIJA, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom 
zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 279., 

budući da: 

(1)  Nakon donošenja Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 (2) u tri su obrasca u dijelu o pojednostavnjenjima 
Priloga 12. toj Delegiranoj uredbi otkrivene određene nedosljednosti sa sustavima uspostavljenima Carinskim 
zakonikom Unije, uključujući upućivanja na postupke koji se više ne primjenjuju. Te nedosljednosti utječu na 
pravnu jasnoću i trebale bi se ispraviti. 

(2)  Nadalje, utvrđeno je da su u dijelu o pojednostavnjenjima Priloga 12. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 greškom 
izostavljeni i određeni obrasci. 

(3)  Delegiranu uredbu (EU) 2016/341 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. 

(4)  Odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati od 1. svibnja 2016. kako bi se omogućila puna primjena 
Carinskog zakonika, 

DONIJELA JE OVU UREDBU: 

Članak 1. 

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2016/341 

Prilog 12. Delegirane uredbe (EU) 2016/341 ispravlja se kako slijedi:  

1. Obrasci „Zahtjev za odobrenje za uporabu pojednostavnjene deklaracije i unos u evidenciju deklaranta”, „Zahtjev za 
odobrenje za uporabu pojednostavnjenih postupaka, Dodatni obrazac – UVOZ” i „Objašnjenja različitih polja obrasca 
zahtjeva” zamjenjuju se obrascima iz Priloga I. ovoj Uredbi;  

2. Dodaju se obrasci iz Priloga II. ovoj Uredbi. 
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(1) Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, SL L 269, 10.10.2013., 
str. 1. 

(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u 
pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o 
izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, SL L 69, 15.3.2016., str. 1. 



Članak 2. 

Stupanje na snagu 

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije. 

Primjenjuje se od 1. svibnja 2016. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. 

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2016. 

Za Komisiju 

Predsjednik 
Jean-Claude JUNCKER  
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