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VERORDENING (EG) Nr.     /2000 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                     

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad

tot vaststelling van het communautair douanewetboek

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op de artikelen 26, 95 en

133,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 228 van 21.7.1998, blz. 8.
2 PB C 101 van 12.4.1999, blz. 6.
3 Advies van het Europees Parlement op 12 maart 1999 (PB C 175 van 21.6.1999, blz. 420),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van        (nog niet verschenen in het PB) en besluit
van het Europees Parlement van        (nog niet verschenen in het PB).
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overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 253, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot

vaststelling van het communautair douanewetboek 1 is bepaald dat de Raad, vóór 1 januari 1998,

op grond van een van voorstellen vergezeld gaand verslag van de Commissie, het douane-

wetboek opnieuw zal bezien om daarin de wijzigingen aan te brengen die, met name in het licht

van de totstandkoming van de interne markt, nodig mochten blijken.

(2) Elke herziening van het douanewetboek moet, zonder daarmee een belemmering voor de

internationale handel te creëren, worden beschouwd als een gelegenheid om instrumenten en

procedures op te zetten waarmee fraude kan worden voorkomen, aangezien fraudepreventie

de beste vorm van bescherming van het geld van de belastingbetaler is, zoals wordt onder-

streept in de conclusies van de Raad van 19 mei 1998.

(3) Er moet rekening worden gehouden met de Resolutie van de Raad van 25 oktober 1996 over

de vereenvoudiging en rationalisatie van de douanewetgeving en -procedures van de Gemeen-

schap 2.

(4) De bevoegdheden van de verschillende autoriteiten op het gebied van de bepaling van de

wisselkoersen na de invoering van de euro zijn nog niet vastgesteld.

(5) Het is wenselijk in de mogelijkheid te voorzien dat douaneaangiften die door middel van auto-

matische gegevensverwerking worden ingediend, niet van bepaalde documenten vergezeld gaan.

                                                
1 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 955/99 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1).
2 PB C 332 van 17.11.1996, blz. 1.
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(6) De voorschriften voor het gebruik van de regelingen actieve veredeling, behandeling onder

douanetoezicht en tijdelijke invoer dienen verder te worden versoepeld zodat het gemakkelijker

wordt van deze regelingen gebruik te maken.

(7) Overeenkomstig de procedure van het Comité moet worden voorzien in bijkomende gevallen

waarin de in het kader van de regeling passieve veredeling toepasselijke heffing wordt berekend

door de kosten van de veredelingswerkzaamheden als grondslag te nemen.

(8) Het kan dienstig zijn toe te staan dat in bepaalde vrije zones de formaliteiten betreffende het

stelsel van douane-entrepots worden vervuld en de controles door de douaneautoriteiten over-

eenkomstig genoemd stelsel worden verricht.

(9) In bepaalde omstandigheden dient de gunstige tariefbehandeling vanwege de aard of de

bijzondere bestemming van goederen en vanwege de differentiële heffing op grond van de

regeling passieve veredeling eveneens van toepassing te zijn wanneer een douaneschuld ontstaat

om andere redenen dan het in het vrije verkeer brengen.

(10) De bepalingen betreffende de plaats waar een douaneschuld ontstaat dienen te voorzien in bij-

zondere voorschriften voor de bijzondere gevallen waarin de douaneschuld lager is dan een

bepaald bedrag.
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(11) Voor het bijzondere geval van de preferentiële regelingen moeten de begrippen "vergissing van

de douaneautoriteiten" en "goede trouw van de belastingschuldige" gedefinieerd worden; de

belastingschuldige moet niet verantwoordelijk worden gesteld voor een gebrek in het systeem

dat is veroorzaakt door een vergissing van de autoriteiten van een derde land; de afgifte van een

onjuist certificaat door die autoriteiten moet evenwel niet als een vergissing worden beschouwd

als het certificaat is gebaseerd op een verzoek dat onjuiste informatie bevat; de onjuistheid van

de door de exporteur in zijn verzoek verstrekte informatie moet worden beoordeeld op basis van

alle in dat verzoek vermelde feiten; de belastingschuldige kan zijn goede trouw inroepen

wanneer deze kan aantonen dat hij blijk heeft gegeven van zorgvuldigheid, behalve wanneer in

het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een bericht is bekendgemaakt volgens

hetwelk gegronde twijfel bestaat.

(12) De financiële belangen van de Gemeenschap en de rechten van de belastingschuldige dienen te

worden beschermd tegen buitensporig langdurige gerechtelijke procedures.

(13) Uitstel van de verplichting tot betaling van de douaneschuld dient mogelijk te worden gemaakt in

de gevallen waarin die schuld is ontstaan omdat goederen aan het douanetoezicht zijn onttrokken

en wanneer er meer dan een schuldenaar is, om de douaneautoriteiten in staat te stellen de

invorderingsprocedure bij voorrang bij een bepaalde schuldenaar in te stellen in plaats van bij

andere schuldenaren.

(14) De voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 vereiste maatregelen worden vast-

gesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling

van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-

bevoegdheden. 1

(15) Verordening (EEG) nr. 2913/92 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2913/92 wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 4, punt 24, wordt vervangen door:

"24) de procedure van het comité: de procedure bedoeld in de artikelen 247 en 247 bis, of in de

artikelen 248 en 248 bis";

2) artikel 35, eerste alinea, komt als volgt te luiden:

"Wanneer elementen aan de hand waarvan de douanewaarde van goederen wordt vastgesteld, in

een andere valuta zijn uitgedrukt dan in die van de lidstaat waar deze waarde wordt bepaald,

wordt de wisselkoers toegepast die de ter zake bevoegde autoriteiten naar behoren hebben

bekendgemaakt.";

3) in artikel 77 wordt de huidige tekst lid 1 en wordt het volgende lid 2 toegevoegd:

"2. Wanneer de douaneaangifte met gebruikmaking van automatische gegevensverwerking

wordt gedaan, kunnen de douaneautoriteiten toestaan dat de begeleidende bescheiden als

bedoeld in artikel 62, lid 2, niet samen met de aangifte worden overgelegd. In dat geval

worden de documenten ter beschikking van de douaneautoriteiten gehouden.";
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4) artikel 115, lid 4, komt als volgt te luiden:

"4. Maatregelen met als doel het verbieden van, het opleggen van voorwaarden voor, of het

vergemakkelijken van een beroep op lid 1 kunnen volgens de procedure van het Comité worden

vastgesteld.";

5) in artikel 117, onder c), wordt de volgende tweede zin toegevoegd:

"Volgens de procedure van het Comité kunnen de gevallen worden vastgesteld waarin aan de

economische voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan.";

6) artikel 124 komt als volgt te luiden:

"Artikel 124

1. Het terugbetalingsysteem kan worden toegepast voor alle goederen. Het mag echter niet

worden toegepast indien op het tijdstip van aanvaarding van de aangifte tot het in het vrije

verkeer brengen:

- de invoergoederen aan kwantitatieve invoerbeperkingen zijn onderworpen,

- in het kader van een contingent een tariefmaatregel op de invoergoederen wordt toegepast,

- de invoergoederen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de over-

legging van een in- of uitvoervergunning of -certificaat zijn onderworpen, of

- een uitvoerrestitutie of -heffing is vastgesteld voor de veredelingsproducten.
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2. Daarnaast mogen in het kader van het terugbetalingssysteem geen rechten bij invoer worden

terugbetaald indien op het tijdstip van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer van de

veredelingsproducten, die producten aan de overlegging van een in- of uitvoervergunning of

-certificaat zijn onderworpen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, of daar-

voor een uitvoerrestitutie of -heffing is vastgesteld.

3. In afwijkingen van de leden 1 en 2 kan volgens de procedure van het Comité worden voor-

zien.";

7) artikel 131 komt als volgt te luiden:

"Artikel 131

De gevallen waarin en de voorwaarden waaronder van de regeling behandeling onder douane-

toezicht gebruik kan worden gemaakt, worden volgens de procedure van het Comité vast-

gesteld.";

8) in artikel 133, onder e), wordt de volgende zin toegevoegd:

"Volgens de procedure van het Comité kunnen de gevallen worden vastgesteld waarin aan de

economische voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan.";
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9) artikel 142 komt als volgt te luiden:

"Artikel 142

1. Gebruikmaking van de regeling tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrijstelling van de rechten

bij invoer wordt toegestaan voor goederen die niet in de overeenkomstig artikel 141 vastgestelde

bepalingen zijn genoemd, of die weliswaar daarin zijn genoemd, doch niet aan alle, in die

bepalingen voor het verlenen van toestemming tot tijdelijke invoer met volledige vrijstelling

gestelde voorwaarden voldoen.

2. De lijst van goederen welke van de mogelijkheid tot tijdelijke invoer met gedeeltelijke vrij-

stelling van de rechten bij invoer zijn uitgesloten, alsmede de voorwaarden waaronder goederen

wel onder deze regeling kunnen worden geplaatst, worden volgens de procedure van het Comité

vastgesteld.";

10) in artikel 153 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"In afwijking van artikel 151 kunnen volgens de procedure van het Comité worden vast-

gesteld de gevallen waarin en de bijzondere voorwaarden waaronder goederen na passieve

veredeling in het vrije verkeer kunnen worden gebracht door de kosten van de veredelings-

werkzaamheden als heffingsgrondslag te nemen voor de toepassing van het gemeen-

schappelijk douanetarief.";
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11) artikel 167, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Met uitzondering van de overeenkomstig artikel 168 bis aangewezen vrije zones, zijn de vrije

zones afgesloten. De lidstaten stellen de in- en uitgangen van elke vrije zone of vrij entrepot

vast.";

12) artikel 168, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De grenzen en de in- en uitgangen van de vrije zones, behalve de overeenkomstig

artikel 168 bis aangewezen vrije zones, en van de vrije entrepots, staan onder toezicht van de

douaneautoriteiten.";

13) het volgende artikel wordt ingevoegd tussen artikel 168 en titel B ("Binnenkomst van goederen

in vrije zones of vrije entrepots"):

"Artikel 168 bis

1. De douaneautoriteiten kunnen vrije zones aanwijzen waarbinnen de douanecontroles en

-formaliteiten worden verricht en de bepalingen inzake de douaneschuld worden toegepast over-

eenkomstig de bepalingen inzake het stelsel van douane-entrepots.

De artikelen 170, 176 en 180 zijn niet van toepassing op de aldus aangewezen vrije zones.

2. De verwijzingen naar vrije zones in de artikelen 37, 38 en 205 gelden niet voor de in lid 1

bedoelde vrije zones.";
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14) artikel 212 bis wordt vervangen door:

"Artikel 212 bis

Wanneer de douanewetgeving in een gunstige tariefbehandeling van bepaalde goederen uit

hoofde van hun aard of bijzondere bestemming of in een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van

de in- of uitvoerrechten krachtens de artikelen 21, 82, 145 of 184 tot en met 187 voorziet, is deze

gunstige behandeling of vrijstelling eveneens van toepassing in de gevallen waarin uit hoofde

van de artikelen 202 tot en met 205, 210 of 211 een douaneschuld ontstaat, indien het gedrag van

de belanghebbende niet van frauduleus handelen of van manifeste nalatigheid getuigt en deze

laatste aantoont dat aan de overige voorwaarden voor de toekenning van de gunstige

tariefbehandeling of de vrijstelling is voldaan.";

15) in artikel 215 wordt het volgende lid toegevoegd:

"4. Indien een douaneautoriteit vaststelt dat krachtens artikel 202 in een andere lidstaat een

douaneschuld is ontstaan, wordt deze geacht te zijn ontstaan in de lidstaat waarin het ontstaan

van die schuld is vastgesteld indien het bedrag ervan geringer is dan 5000 EUR.";
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16) artikel 220, lid 2, onder b), wordt vervangen door:

"b) het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt, ten gevolge van een

vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet

kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en

aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft vol-

daan.

Wanneer de preferentiële status van de goederen aan de hand van een systeem van

administratieve samenwerking wordt vastgesteld waarbij instanties van een derde land

betrokken zijn, wordt de afgifte door deze instanties van een onjuist certificaat aan-

gemerkt als een vergissing, in de in de eerste alinea bedoelde zin, die redelijkerwijze

niet kon worden ontdekt.

De afgifte van een onjuist certificaat wordt echter niet als een vergissing aangemerkt,

wanneer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste weergave van de feiten door de

exporteur, behalve indien met name de instanties die het certificaat afgaven klaar-

blijkelijk wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële

behandeling in aanmerking kwamen.

De goede trouw van de belastingschuldige kan worden ingeroepen wanneer deze kan

aantonen dat hij er zich gedurende de periode van de betrokken handelstransacties zorg-

vuldig van heeft vergewist dat alle voorwaarden voor preferentiële behandeling geëer-

biedigd werden.

De belastingschuldige kan evenwel geen goede trouw inroepen wanneer de Commissie

een bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen heeft bekend-

gemaakt volgens hetwelk er gegronde twijfel bestaat ten aanzien van de juiste toe-

passing van de preferentiële regeling door het begunstigde land;";



6995/1/00 REV 1 bm 12
DG C II   NL

17) artikel 221, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De mededeling aan de schuldenaar moet plaatsvinden binnen drie jaar nadat de douane-

schuld is ontstaan. Deze termijn wordt geschorst door het instellen van een beroep in de zin

van artikel 243 voor de duur van de procedure van beroep.

4. Wanneer de douaneschuld is ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij werd

verricht vervolgbaar was, mag de mededeling van de wettelijk verschuldigde bedragen, overeen-

komstig de in de geldende bepalingen daartoe gestelde voorwaarden, nog na het verstrijken van

de in lid 3 bedoelde termijn aan de schuldenaar worden gedaan.";

18) artikel 222, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de verplichting van de schuldenaar om de

rechten te voldoen wordt opgeschort, kunnen volgens de procedure van het comité worden vast-

gesteld:

- wanneer overeenkomstig de artikel 236, 238 of 239 een verzoek om kwijtschelding van de

rechten wordt ingediend;
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of

- wanneer overeenkomstig artikel 233, onder c), tweede streepje, of onder d), goederen in

beslag worden genomen met het oog op latere verbeurdverklaring;

of

- wanneer de douaneschuld op grond van artikel 203 is ontstaan en er meer dan één

schuldenaar is.";

19) de artikelen 247, 248 en 249 worden vervangen door:

"Artikel 247

De voor de uitvoering van deze code vereiste maatregelen, met inbegrip van de maatregelen die

vereist zijn voor de uitvoering van de in artikel 184 bedoelde verordening, met uitzondering van

titel VIII en behoudens de artikelen 9 en 10 van Verordening (EEG) nr. 2658/87 1, en artikel 248

van deze verordening, worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in

artikel 247 bis, lid 2, met inachtneming van de door de Gemeenschap aangegane internationale

verbintenissen;

                                                
1 PB nr. 256 van 7.9.1987, blz. 1.
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Artikel 247 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité douanewetboek (hierna: "het comité").

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De termijn bedoeld in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.";

Artikel 248

De voor de uitvoering van de artikelen 11, 12 en 21 vereiste maatregelen worden vastgesteld

volgens de beheersprocedure als bedoeld in artikel 248 bis, lid 2, vastgesteld.

Artikel 248 bis

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité douanewetboek (hierna "het comité").

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Artikel 249

Het comité kan elke kwestie in verband met de douaneregelgeving die door zijn voorzitter of

door een vertegenwoordiger van een lidstaat wordt aangekaart, in behandeling nemen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de 7e dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement, voor de Raad,

de Voorzitster de Voorzitter

_________________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 12 juni 1998 een op de artikelen 26 (ex artikel 28), 95

(ex artikel 100 A) en 133 (ex artikel 113) van het verdrag gebaseerd voorstel ingediend 1 tot

wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het

communautair douanewetboek.

2. Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben hun advies uitgebracht

op respectievelijk 12 maart 1999 2 en 27 januari 1999 3.

3. In het licht van deze adviezen heeft de Commissie, overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het

verdrag, op 3 juni 1999 een gewijzigd voorstel ingediend 4.

4. De Raad heeft, overeenkomstig artikel 251 van het verdrag, in zijn zitting van ... zijn gemeen-

schappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLING

5. Het voorstel van de Commissie vormt het tweede gedeelte van een belangrijke herziening van

het communautair douanewetboek dat in 1994 van kracht geworden is; het eerste deel

betreffende de hervorming van het extern communautair douanevervoer is in april 1999

aangenomen.

Dit voorstel heeft hoofdzakelijk ten doel in het communautair douanewetboek wijzigingen op

te nemen waarin rekening wordt gehouden met twee vereisten, namelijk bevordering van de

handel via vereenvoudiging van de douaneregels en -procedures en het creëren van juridische

instrumenten waarmee fraude kan worden voorkomen of bestreden en de economische

subjecten tegelijkertijd een grotere veiligheid kan worden geboden.

                                                
1 PB C 228 van 21.7.1998, blz. 8.
2 PB C 175 van 21.6.1999, blz. 420.
3 PB C 101 van 12.4.1999, blz. 6.
4 Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

6. De Raad heeft amendement 1 van het Europees Parlement tot schrapping van de door de

Commissie voor artikel 5, lid 2, tweede alinea, voorgestelde tekst overgenomen. De Raad

heeft amendement 15 van het Parlement tot wijziging van artikel 13 niet overgenomen. Dit

eveneens door de Commissie verworpen amendement beoogde het treffen van controlemaat-

regelen door de douaneautoriteiten. De Raad is van oordeel dat de invoering van controle-

maatregelen thuishoort onder fraudebestrijding, en bijgevolg buiten het kader van het

communautair douanewetboek moet worden behandeld.

7. De Raad heeft amendement 2 van het Parlement, tot schrapping van het nieuwe lid 3 van

artikel 62 overgenomen, hetgeen overigens door de Commissie in haar gewijzigd voorstel is

aanvaard.

8. Voor de amendementen  3 en 14 met betrekking tot douaneaangiften met gebruikmaking van

automatische gegevensverwerking, heeft de Raad, wat de inhoud betreft, in zeer ruime mate

het amendement van het Parlement tot wijziging van artikel 77 door toevoeging van nieuwe

alinea's, overgenomen. De Raad nam evenwel niet de door het Europees Parlement voor-

gestelde tweede alinea over. Hij was namelijk van oordeel dat wanneer in de tekst staat dat de

"bescheiden ter beschikking van de autoriteiten worden gehouden", zulks volstaat om te

garanderen dat een a posteriori-controle mogelijk is bij de ondernemingen die deze vorm van

aangiften hebben mogen gebruiken en die uit hoofde van de algemene bepalingen van de

artikelen 14 en 16 van het wetboek de documenten dienen te bewaren.

9. Wat betreft de amendementen 4, 5, 6, 7 en 8, tot schrapping van de door de Commissie

voorgestelde bepalingen met betrekking tot de invoering van een comitologieprocedure in de

onderstaande artikelen, was de reactie van de Raad als volgt:

- met betrekking tot amendement 4 inzake artikel 115, lid 4, heeft de Raad het nieuwe

lid 4 overgenomen uit het ingevolge het advies van het Parlement gewijzigde voorstel

van de Commissie;
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- met betrekking tot amendement 5 inzake artikel 117, onder c), en amendement 7 inzake

artikel 133, heeft hij de teksten zoals die oorspronkelijk door de Commissie zijn voor-

gesteld overgenomen, aangezien deze wijzigingen in overeenstemming zijn met het

beoogde doel van vereenvoudiging van de huidige regels;

- met betrekking tot amendement 6 inzake artikel 118, lid 4, heeft hij de tekst van het

Parlement overgenomen. Deze tekst was overigens reeds in het gewijzigde voorstel van

de Commissie opgenomen;

- met betrekking tot amendement 8 inzake artikel 152, achtte hij het tot slot dienstig het

oorspronkelijke voorstel van de Commissie in wezen over te nemen, maar de inhoud

daarvan over te hevelen naar artikel 153.

10. Wat betreft amendement 13 inzake de wijziging van artikel 220, lid 2, onder b), met

betrekking tot het probleem van "goede trouw" van de economische subjecten, dat een zeer

ernstig struikelblok had gevormd tijdens de besprekingen over de herziening van het wetboek,

heeft de Raad een nieuwe tekst ingevoegd die in zeer ruime mate overeenstemt met de aanpak

van het amendement van het Parlement, maar tevens een aanvulling daarop vormt, doordat

wordt voorzien in een nauwkeuriger definitie van de term "vergissing" van de douane-

autoriteiten, en van de in artikel 220, lid 2, onder b, eerste alinea gebruikte woorden "goede

trouw" van de belastingschuldige.

11. Met betrekking tot amendement 10 inzake artikel 221, lid 3, heeft de Raad niet het Europees

Parlement gevolgd, dat dit lid wenste te schrappen, maar voor een nieuwe tekst gekozen

waarin de periode van drie jaar als uiterste termijn voor de mededeling van het bedrag van de

rechten aan de schuldenaar, wordt gehandhaafd.

12. Met betrekking tot amendement 11 inzake de inwerkingtreding van de verordening, heeft de

Raad gekozen voor de gebruikelijke formulering waarbij de inwerkingtreding wordt

gekoppeld aan de bekendmaking van de teksten in het Publicatieblad van de Gemeen-

schappen.
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13. Ten aanzien van de tekst van het Commissievoorstel heeft de Raad na de ingevolge het advies

van het Europees Parlement aangebrachte wijzigingen, een aantal tekstaanpassingen door-

gevoerd, waarvan de meeste vooral van technische aard waren. Deze wijzigingen hebben

betrekking op de volgende punten:

- de overwegingen werden aangepast aan het dispositief van de verordening;

- punt 1: de huidige tekst van artikel 5, lid 2, tweede alinea, van het wetboek blijft

ongewijzigd, aangezien de door de Commissie voorgestelde tekst niet werd aanvaard;

- punt 3: artikel 49, lid 1, van het wetboek blijft ongewijzigd, aangezien de door de

Commissie voorgestelde tekst niet werd aanvaard;

- punt 8: het nieuwe artikel 124 wijkt enigszins af van de door de Commissie voor-

gestelde tekst; het werd gewijzigd teneinde meer duidelijkheid te scheppen in de

bepalingen met betrekking tot het terugbetalingssysteem. Deze nieuwe bepalingen

bevatten een mogelijkheid om af te wijken van de procedure van het Comité;

- punt 9: artikel 128, lid 1, tweede streepje, van het wetboek, blijft ongewijzigd,

aangezien het voorstel van de Commissie niet werd aanvaard;

- punt 13: artikel 144 van het wetboek blijft ongewijzigd, aangezien het Commissie-

voorstel niet werd aanvaard;

- punten 16, 17 en 18: inzake vrije zones werd een nieuwe formulering gekozen; deze

wijzigingen gelden voor de eerste zin van artikel 167, lid 3, voor artikel 168, lid 1, en

voor de tekst van het nieuwe artikel 168 bis;

- punt 19: het nieuwe artikel 212 bis stemt overeen met het Commissievoorstel, maar

bevat bovendien ook een verwijzing naar artikel 82 van het wetboek;
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- punt 20: het nieuwe lid 4 werd aan artikel 215 1 toegevoegd, hetgeen wil zeggen dat het

Commissievoorstel werd gevolgd; de Raad heeft daarentegen niet het gedeelte van het

Commissievoorstel overgenomen dat ertoe strekt een nieuw lid toe te voegen met betrekking

tot de plaats waar de schuld in sommige bijzondere gevallen ontstaat, aangezien een

dergelijke toevoeging een complicatie zou kunnen betekenen van de parallelle toepassing van

de douaneregelingen en de momenteel op belastinggebied toepasselijke regels;

- punt 21: artikel 220, lid 1, van het wetboek blijft ongewijzigd, aangezien het voorstel van de

Commissie om twee nieuwe alinea's toe te voegen, niet werd aanvaard;

- punt 22: artikel 221 werd als volgt gewijzigd

= een nieuwe tekst voor lid 3, die overeenstemt met het Commissievoorstel, maar waarbij

de termijn van drie jaar als bedoeld in de huidige tekst van het wetboek, wordt gehand-

haafd,

= toevoeging van een nieuw lid 4; deze nieuwe tekst stemt qua inhoud overeen met het

door de Commissie voorgestelde lid 5; het door de Commissie voorgestelde lid 4 werd

evenwel niet aanvaard;

- punt 23: het nieuwe lid 2 van artikel 222 stemt overeen met het Commissievoorstel, evenwel

met schrapping van het laatste streepje waarin werd verwezen naar artikel 220, lid 1, tweede

alinea.

____________________

                                                
1 De tekst van artikel 215 werd gewijzigd in het kader van de hervorming van de regeling

extern communautair douanevervoer (zie Verordening (EG) nr. 955/1999 van het Europees
Parlement en de Raad van 13 april 1999 - PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1).
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1998/0134 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van
Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Verordening (EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek

1. ACHTERGROND

Datum verzending van het voorstel aan het
Europees Parlement en de Raad (COM (1998) 226
definitief - 1998/0134 (COD):

8 juni 19981

Datum van het advies van het Europees Parlement
in eerste lezing:

12 maart 19992

Datum verzending aan de Raad van het gewijzigde
voorstel (COM (1999) 236 definitief):

2 juni 1999

Datum vaststelling van het gemeenschappelijke
standpunt (eenparigheid):

25 mei 2000

Datum van het advies van het Economisch en
Sociaal Comité:

27/28 januari 19993

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Vereenvoudiging van de formaliteiten (papierloze aangifte), grotere flexibiliteit van
de regelgeving, verbetering van de procedure voor de invordering van de rechten en,
overeenkomstig het gewijzigd voorstel, een betere basis voor de toepassing van het
beginsel van "goede trouw" in het kader van invoer tegen een preferentieel tarief.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

De Commissie merkt op dat een aantal amendementen van het Europees Parlement
in eerste lezing gericht is op het schrappen van meerdere bepalingen betreffende de

1 PB C 228 van 21.7.1998, blz. 8
2 PB C 175 van 21.6.1999, blz. 420
3 PB C 101 van 12.4.1999, blz. 6
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bevoegdheid van de Commissie toepassingsbepalingen vast te stellen volgens de
comitéprocedure. Deze amendementen hielden verband met de comitéprocédure, die
op het moment van de eerste lezing nog niet was opgelost. De Commissie hoopt dat
in het licht van de aanvaarding van het nieuwe besluit comitologie van 29 juni 1999
het Parlement nu in staat zal zijn de voorstellen van de Commissie die in het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn overgenomen te aanvaarden.

3.2 Verwerking van de amendementen van het Europees Parlement in eerste
lezing

a) Amendementen die zijn opgenomen in het gewijzigd voorstel en het
gemeenschappelijk standpunt

– Amendement nr. 2 van het EP (artikel 62).

– Amendement nrs. 3 en 14 van het EP (artikel 77): het gewijzigd
voorstel waarin op bondiger wijze bepaalde aspecten betreffende de
amendementen van het EP waren opgenomen is niet als zodanig in
het gemeenschappelijk standpunt overgenomen. Voor zover het
gemeenschappelijk standpunt voorziet in een "papierloze aangifte"
op integrale wijze, zonder differentiatiemogelijkheid op grond van
de toepassingsbepalingen, sluit het gemeenschappelijk standpunt in
feite aan bij het standpunt van het EP. Aangezien de standpunten
van het Parlement en de Raad inzake dit aspect van de kwestie
overeenstemmen, is de Commissie niet voornemens aan te dringen
op de genuanceerdere benadering die ten grondslag lag aan haar
eigen voorstel.

– Amendement nr. 6 van het EP (artikel 118 lid 4).

b) Amendementen die zijn overgenomen in het gewijzigde voorstel en
die in gewijzigde vorm zijn opgenomen in het gemeenschappelijk
standpunt

– Amendement nr. 4 van het EP (artikel 115): de delegatie van
bevoegdheden is nauwkeuriger omschreven wat betreft de
reikwijdte.

– Amendement nr. 13 van het EP (artikel 220, lid 2, onder b)): het
gemeenschappelijk standpunt neemt de tekst van het amendement
over, en voegt daarna een nauwkeuriger en vollediger omschrijving
toe van de voorwaarden waarop het beginsel van "goede trouw"
kan worden toegepast in het kader van preferentiële
tariefregelingen. Zo wordt een goed evenwicht gevonden tussen de
bescherming van de belangen van de economische subjecten die te
goeder trouw handelen en de bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschap; het amendement is dan ook
aanvaardbaar voor de Commissie.

c) Amendementen die niet door de Commissie zijn overgenomen, maar
wel in het gemeenschappelijk standpunt in overweging zijn
genomen:
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– Amendement nr. 1 (artikel 5, lid 2, tweede alinea) en nr. 10 (artikel
221, lid 3, eerste zin) van het EP: aangezien de Raad het eens is
met het Europees Parlement in het verwerpen van de voorstellen
van de Commissie betreffende deze punten, is de Commissie niet
van zins haar standpunt in het kader van de huidige
wetgevingsprocedure te handhaven.

– Amendement nr. 8 van het EP (artikel 152): de Commissie is niet
voornemens haar standpunt te handhaven; in het
gemeenschappelijk standpunt wordt deze fundamentele kwestie
bevredigend geregeld in het kader van artikel 153.

d) Amendementen die noch door de Commissie noch door de Raad
worden gevolgd:

– Amendement nr. 5 (artikel 117 c)) en nr. 7 (artikel 133 e)) van het
EP: aangezien de problemen in verband met de comitéprocedure
intussen zijn opgelost, hoopt de Commissie dat het EP zijn
standpunt zal kunnen herzien. De voorgestelde bepalingen zijn
noodzakelijk teneinde de hervorming van de economische
douaneregelingen, waarvan een van de doeleinden de afschaffing
van bepaalde bureaucratische formaliteiten is, tot een goed einde te
brengen.

– Amendement nr. 10 van het EP (artikel 221, lid 3, tweede zin): de
opschorting van de verjaringstermijn tijdens de duur van de
beroepsprocedure is een maatregel ten gunste van de bescherming
van de financiële belangen van de Gemeenschap.

– Amendement nr. 11 van het EP (laatste artikel): deze bepaling is
niet langer relevant.

– Amendement nr. 15 van het EP (artikel 13): de tekst voegt niets toe
aan hetgeen voortvloeit uit artikel 10 van het EG-Verdrag.

3.3 Nieuwe bepalingen die door de Raad zijn toegevoegd

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in de omzetting in het Communautair
Douanewetboek van het besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden 1999/468/EG)4. Hoewel het voorstel van de Commissie
niet als zodanig was bedoeld, lijkt dit een passende aanpak, aangezien het de meest
directe manier is om de nieuwe beginselen van de comitéprocedure operationeel te
maken, waarin met name wordt voorzien in het "recht van inzage" van het Europees
Parlement in het kader van de procedure voor de regelgeving.

3.4 Niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen voorstellen waarop
het EP in eerste lezing geen amendementen had ingediend:

4 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23
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a) Punten 3 en 13 (artikelen 49 en 144) van het voorstel van de
Commissie:

In de loop van de besprekingen binnen de Raad werden deze twee punten
geschrapt in een streven naar een algemeen compromis tussen de delegaties.
Aangezien zij van ondergeschikt economisch belang zijn, rechtvaardigen zij
volgens de Commissie niet het risico van een vertraging van de
wetgevingsprocedure in de eindfase. De Commissie zal dan ook niet
vasthouden aan deze punten.

b) De punten 20 en 21 (artikel 215, lid 6 en artikel 220, lid 1) van het
voorstel van de Commissie:

– Artikel 215, lid 6: het betreft een aspect dat van belang is voor de
deelnemers aan het economisch verkeer die profijt willen trekken
van de interne markt. Deze willen de invoerrechten betalen op de
plaats in de Gemeenschap waar de hoofdzetel van hun bedrijf zich
bevindt, waarbij de goederen in het vrije verkeer kunnen worden
gebracht in dezelfde lidstaat of in een andere. De huidige
bepalingen op het gebied van vereenvoudigde procedures
(vereenvoudigde aangifte) voldoen niet aan deze eis.

De Commissie is van mening dat het Europees Parlement het voorstel van
de Commissie zou moeten steunen; de verwerping ervan door bepaalde
delegaties binnen de Raad lijkt niet duidelijk gemotiveerd te zijn.

– Artikel 220, lid 1: dit voorstel is bedoeld om te voorkomen dat de
financiële belangen van de Gemeenschap geschaad worden
wanneer het onderzoek naar het bestaan van een douaneschuld niet
is afgerond en het tijdstip waarop de verjaringstermijn verstrijkt,
nadert. De Commissie stelt voor de douaneautoriteiten de
bevoegdheid te geven, in geval er twijfel bestaat over de
verenigbaarheid van een transactie met de regelgeving, een
voorlopige schuld vast te stellen.

De Commissie zou graag zien dat het Europees Parlement in tweede lezing
zijn steun aan dit voorstel verleent.

4. ALGEMENE CONCLUSIES

Met uitzondering van de twee punten onder punt 3.4.b) van deze mededeling, met
betrekking tot welke punten de Commissie haar aanvankelijke/gewijzigde voorstel
handhaaft, gaat de Commissie akkoord met het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad.
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BIJLAGE
Verklaring van de Commissie voor de notulen van de vergadering van de Raad

"Interne markt" van 16 maart 2000.

Betreft: Douanewetboek

De Commissie is verheugd dat de Raad met eenparigheid van stemmen een politiek akkoord
heeft bereikt over een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot haar voorstel tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het Communautair
Douanewetboek.

De Commissie kan zich vinden in het merendeel van de wijzigingen die de Raad op het
voorstel heeft aangebracht, met name de wijziging met betrekking tot artikel 220, lid 2, onder
b), zoals die zijn opgesteld door het Coreper op 3 maart 2000. Deze wijziging leidt tot een
goed evenwicht tussen de bescherming van de belangen van bona fide ondernemers en de
financiële belangen van de Gemeenschap.

Het Europees Parlement heeft in zijn eerste lezing twee elementen in het voorstel van de
Commissie gesteund die de Raad niet heeft overgenomen. Het betreft de artikelen 215, lid 6
(gecentraliseerde vereenvoudigde procedure) en artikel 220, lid 1 ("conservatoire
maatregelen"). De Commissie blijft van mening dat wat deze twee punten betreft haar eigen
voorstel, met ondersteuning van het Parlement, van groot belang blijft.


