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_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Overgangen til fuld anvendelse af 
elektroniske systemer til interaktion 
mellem erhvervsdrivende og 
toldmyndigheder og mellem 
toldmyndighederne indbyrdes vil gøre det 
muligt at udnytte de forenklinger, der er 
fastsat i kodeksen, fuldt ud, hvilket vil føre 
til en mere effektiv udveksling af 
oplysninger mellem aktørerne, en mere 
effektiv registrering af ankomst, transit og 
udførsel af varer, en centraliseret 
toldbehandling og harmoniseret 
toldkontrol i hele Unionens toldområde, 
hvorved de administrative omkostninger, 
bureaukratiet, svindel med toldangivelser 
og skadelig "shoppen rundt mellem 
havne" mindskes.

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er mange udfordringer i 
forbindelse med udviklingen af de 
nødvendige elektroniske systemer senest i 
2020 for både Kommissionen og for 
medlemsstaterne. For det første indebærer 
en harmonisering af dataelementerne på 
grundlag af internationalt anerkendte 
datamodeller som krævet i kodeksen en 
fuldstændig omprogrammering af 
eksisterende elektroniske systemer og 
investeringer – både i tidsmæssig og 
økonomisk henseende – der er større end 
forudset på tidspunktet for vedtagelsen af 
kodeksen. For det andet er de elektroniske 
systemer tæt forbundet, og det er derfor 
vigtigt at indføre dem i den rigtige 
rækkefølge. Forsinkelser i udviklingen af 
et system vil derfor uundgåeligt føre til 
forsinkelser i udviklingen af andre 
systemer. For det tredje blev kodeksen 
(herunder slutdatoen for 
overgangsforanstaltningerne den 31. 
december 2020) vedtaget i 2013, hvorimod 
de regler, der supplerer og gennemfører 
kodeksen, nemlig Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2015/244610, 
Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2015/244711 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/34112 
først blev vedtaget i 2015 og 2016. 
Drøftelserne om disse regler tog meget 
længere tid end forventet, og dette har 
medført forsinkelser i fastlæggelsen af de 
funktionelle og tekniske specifikationer, 
der er nødvendige for udviklingen af de 
elektroniske systemer.

(6) Etablering af elektroniske systemer 
kræver, at Kommissionen og 
medlemsstaterne harmoniserer 
dataelementerne på grundlag af 
internationalt anerkendte datamodeller som 
krævet i kodeksen, at de eksisterende 
elektroniske systemer i visse tilfælde helt 
omprogrammeres, og at der foretages 
investeringer både i tidsmæssig og 
økonomisk henseende. Tilpasningen 
prioriteres forskelligt af medlemsstaterne, 
hvilket har ført til forskelle i tidsplanen 
for gennemførelsen af systemerne i 
medlemsstaterne. De elektroniske 
systemer er tæt forbundet, og det er derfor 
vigtigt at indføre dem i den rigtige 
rækkefølge. Forsinkelser i udviklingen af 
et system vil derfor uundgåeligt føre til 
forsinkelser i udviklingen af andre 
systemer. Kodeksen (herunder slutdatoen 
for overgangsforanstaltningerne den 
31. december 2020) blev vedtaget i 2013, 
hvorimod de regler, der supplerer og 
gennemfører kodeksen, nemlig 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2015/244610, Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 
2015/244711 og Kommissionens delegerede 
forordning (EU) 2016/34112 først blev 
vedtaget i 2015 og 2016, og dette har 
medført forsinkelser i fastlæggelsen af de 
funktionelle og tekniske specifikationer, 
der er nødvendige for udviklingen af de 
elektroniske systemer.

_________________ _________________
10 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 

10 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 
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343 af 29.12.2015, s. 1). 343 af 29.12.2015, s. 1).
11 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 
af 24. november 2015 om 
gennemførelsesbestemmelser til visse 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om 
EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 
29.12.2015, s. 558).

11 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 
af 24. november 2015 om 
gennemførelsesbestemmelser til visse 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om 
EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 
29.12.2015, s. 558).

12 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/341 af 17. december 2015 til 
supplering af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med 
overgangsregler angående visse 
bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de 
relevante elektroniske systemer endnu ikke 
er operationelle, og om ændring af 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, 
s. 1).

12 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/341 af 17. december 2015 til 
supplering af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med 
overgangsregler angående visse 
bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de 
relevante elektroniske systemer endnu ikke 
er operationelle, og om ændring af 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det står nu klart, at selv om de fleste 
systemer vil blive indført senest i 2020, vil 
andre kun være delvist gennemført inden 
denne frist.

(7) Selv om artikel 278 i kodeksen 
fastsætter en enkelt frist til den 31. 
december 2020 for indførelse af alle de 
systemer, der er omhandlet i nævnte 
artikel, og på trods af den indsats, som 
Unionen og nogle af medlemsstaterne har 
udfoldet på det budgetmæssige og 
operationelle niveau for at færdiggøre 
arbejdet inden for den fastsatte frist, er 
det blevet klart , at nogle systemer kun kan 
anvendes delvis inden denne dato, hvilket 
indebærer, at ikke-elektroniske systemer 
fortsat vil blive anvendt efter denne dato, 
og at virksomheder og toldmyndigheder i 
mangel af lovgivningsmæssige ændringer, 
der forlænger denne frist, ikke vil være i 
stand til at opfylde deres forpligtelser og 
retlige forpligtelser i forbindelse med 
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toldoperationer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at gøre det muligt for Europa-
Parlamentet og Rådet at overvåge 
indførelsen af alle de elektroniske 
systemer, der er nødvendige for 
anvendelsen af de bestemmelser i 
kodeksen, der er omhandlet i kodeksens 
artikel 278, bør Kommissionen 
regelmæssigt aflægge rapport om de 
fremskridt, der er gjort, og om 
gennemførelsen af de foreløbige 
målsætninger inden for den planlagte 
tidsplan, med henblik på hvilken de 
relevante myndigheder i medlemsstaterne 
regelmæssigt skal lette fremsendelse af de 
relevante oplysninger til Kommissionen. 
Når alle elektroniske systemer er 
operationelle, bør Kommissionen vurdere, 
om de er egnede til formålet, ved hjælp af 
en kvalitetskontrol, der skal gennemføres 
senest et år efter den første dato, hvor de 
alle er operationelle.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
 Forordning (EU) nr. 952/2013
Artikel 278 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Andre midler end edb som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan anvendes 
midlertidigt indtil senest den 31. december 
2025, hvis de elektroniske systemer, der er 
nødvendige for anvendelse af kodeksens 

2. Andre midler til udveksling og 
lagring af oplysninger end edb som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan anvendes 
midlertidigt indtil senest den 31. december 
2023, hvis de elektroniske systemer, der er 
nødvendige for anvendelse af kodeksens 
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bestemmelser, endnu ikke er operationelle: bestemmelser, endnu ikke er operationelle.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. æ1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 952/2013
Artikel 278 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest et år efter ikrafttrædelsen af 
forordning (EU) nr. 2018 [XXX] + og 
hvert år indtil den dato, hvor de 
elektroniske systemer, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2, bliver fuldt operationelle, 
forelægger Kommissionen en årlig 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om de fremskridt, der er gjort med hensyn 
til udviklingen af disse elektroniske 
systemer. Med henblik herpå fremsender 
medlemsstaterne rettidigt ajourførte 
oplysninger til Kommissionen.
_______________
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på 
denne ændringsforordning i teksten og 
titel, dato og publikationsnummer for 
denne ændringsforordning i fodnoten.


