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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af 

Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at hvis 

udtrædelsesaftalen
1
 ikke ratificeres, ophører Unionens primære og afledte ret med at finde 

anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen"). Det 

Forenede Kongerige vil derefter blive et tredjeland. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-

toldkodeksen ("kodeksen") tillægger i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF) Kommissionen beføjelser til at udbygge visse ikke-væsentlige 

bestemmelser i kodeksen i henhold til artikel 290 i TEUF. Kommissionen har gjort brug af 

disse beføjelser, idet den vedtog Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 den 

28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 

med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen. Kommissionens 

delegerede forordning fastsætter almindelige bestemmelser til supplering af kodeksen i 

overensstemmelse med Kommissionens delegerede beføjelser og sikrer en klar og korrekt 

anvendelse af kodeksens bestemmelser. 

Hvis udtrædelsesaftalen ikke er ratificeret, vil det fra udtrædelsesdatoen betyde, at der for 

varer, som ankommer til Unionens toldområde fra Det Forenede Kongerige, skal indgives en 

summarisk indpassageangivelse, og at der for varer, som forlader Unionens toldområde til et 

bestemmelsessted i Det Forenede Kongerige, skal indgives en angivelse forud for afgang. 

Disse angivelser skal indgives inden for en frist, der giver medlemsstaternes toldmyndigheder 

tilstrækkelig tid til at udføre passende risikoanalyse af sikkerheds- og sikringshensyn forud 

for henholdsvis varernes ankomst og varernes afgang, uden at det medfører betydelige 

forstyrrelser af de økonomiske operatørers logistiske strømme og processer. 

I overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 er der p.t. 

fastsat specifikke frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser 

forud for afgang for transport af containergods mellem Unionens toldområde og alle havne 

ved Nordsøen. Når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland, bør de samme frister finde 

anvendelse på varer, der som containergods transporteres til søs til eller fra havne i Det 

Forenede Kongerige, som ikke er beliggende ved Nordsøen. Nærværende delegerede retsakt 

udvider derfor anvendelsen af de frister, der er fastsat for havne ved Nordsøen, til at gælde for 

alle havne i Det Forenede Kongerige og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man. 

Kommissionens meddelelse "Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den 

Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan"
2
 indeholder de 

nødforanstaltninger, som den agter at træffe, hvis der ikke træder en udtrædelsesaftale i kraft 

på udtrædelsesdatoen. I meddelelsen oplister Kommissionen de foranstaltninger, den betragter 

som nødvendige, og minder om, at der kan blive behov for at træffe yderligere 

foranstaltninger på et senere tidspunkt. 

Det Europæiske Råd (artikel 50) gentog sin opfordring den 13. december 2018 om at fortsætte 

arbejdet med på alle niveauer at forberede sig på konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges 

udtræden og tage højde for alle mulige udfald. Nærværende retsakt er del af en pakke af 

foranstaltninger, som Kommissionen vedtager som reaktion på denne opfordring. 

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf. 

2
 COM(2018) 880 final af 13.11.2018. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
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2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE 

Kommissionen har foretaget en skriftlig høring af medlemsstaterne.  

3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT 

Retsgrundlaget for denne forordning er indeholdt i delegationen af beføjelser i kodeksens 

artikel 131, litra b), og artikel 265, litra a). 

Nærhedsprincippet 

Forslaget henhører under Unionens enekompetence, jf. artikel 3, stk. 1, litra e), i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde.  

Proportionalitetsprincippet 

Med hensyn til proportionalitet respekterer denne forordning begrænsningerne i de beføjelser, 

som medlovgiverne tildeler, og vedrører kun elementer til en bedre tilpasning af de 

eksisterende retlige bestemmelser til kravene i forbindelse med det daglige arbejde, som 

udføres af toldmyndigheder og økonomiske operatører. 

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET 

Eftersom denne forordning udelukkende har til formål at tilpasse de gældende retlige 

bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2015/2446 i forhold til deres tilsigtede 

målsætninger set i lyset af, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union og 

bliver et tredjeland, og eftersom der ikke forventes væsentlige ændringer, har denne 

forordning ingen direkte budgetmæssige virkninger. 
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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… 

af 19.12.2018 

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for 

indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser forud for afgang i 

forbindelse med søtransport mellem Unionens toldområde og Det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. 

oktober 2013 om EU-toldkodeksen
3
, særlig artikel 131, litra b), og artikel 265, litra a), og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af 

Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne 

ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen 

for udtrædelsesaftalen eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter meddelelsen, 

dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det 

Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode. 

(2) Når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland, og hvis der ikke findes en 

udtrædelsesaftale, skal der for varer, som ankommer til Unionens toldområde fra Det 

Forenede Kongerige, indgives en summarisk indpassageangivelse, ligesom der for 

varer, som forlader Unionens toldområde til et bestemmelsessted i Det Forenede 

Kongerige, skal indgives en angivelse forud for afgang. Disse angivelser skal indgives 

inden for en frist, der giver medlemsstaternes toldmyndigheder tilstrækkelig tid til at 

udføre passende risikoanalyse af sikkerheds- og sikringshensyn forud for henholdsvis 

varernes ankomst og varernes afgang, uden at det medfører betydelige forstyrrelser af 

de økonomiske operatørers logistiske strømme og processer. 

(3) I overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446
4
 er 

der p.t. fastsat specifikke frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser 

eller angivelser forud for afgang for transport af containergods mellem Unionens 

toldområde og alle havne ved Nordsøen. Når Det Forenede Kongerige er blevet et 

tredjeland, bør de samme frister finde anvendelse på varer, der som containergods 

transporteres til søs til eller fra havne i Det Forenede Kongerige, som ikke er 

beliggende ved Nordsøen. Anvendelsen af de frister, der er fastsat for havne ved 

Nordsøen, bør derfor gælde for alle havne i Det Forenede Kongerige og Nordirland 

samt Kanaløerne og øen Man. 

(4) Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og finde anvendelse fra dagen efter 

den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede 

                                                 
3
 EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.  

4
 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse 

bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1). 
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Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige er trådt i 

kraft på denne dato — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer: 

(1) I artikel 105, litra c), indsættes følgende nr.: 

"vi) alle havne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og 

øen Man". 

(2) Artikel 244, stk. 1, litra a), nr. ii), affattes således: 

"ii) for transport af containergods mellem Unionens toldområde og Grønland, Færøerne, 

Island eller havne ved Østersøen, Nordsøen, Sortehavet eller Middelhavet, alle havne i 

Marokko og alle havne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt 

Kanaløerne og øen Man: senest 2 timer inden afgang fra en havn i Unionens toldområde".  

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

Den anvendes fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på 

Det Forenede Kongerige, jf. artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. 

Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med 

Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Union er trådt i kraft på denne dato 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 19.12.2018. 

 På Kommissionens vegne 

 Formand 

 Jean-Claude JUNCKER 
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