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Förslag till förordning (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Övergången till en fullständig 
användning av elektroniska system för 
samverkan mellan ekonomiska aktörer 
och tullmyndigheter, och mellan olika 
tullmyndigheter, kommer att möjliggöra 
att de förenklingar som föreskrivs i 
kodexen verkligen genomförs, vilket 
kommer att leda till ett förbättrat 
informationsutbyte mellan olika aktörer, 
en mer effektiv registrering av införsel, 
transitering och utförsel av varor, 
centraliserad tullklarering och 
harmoniserade tullkontroller i hela 
unionen, vilket minskar de administrativa 
kostnaderna, byråkratin, omedvetna eller 
medvetna felaktigheter i 
tulldeklarationerna och det skadliga 
agerande som består i att aktörerna väljer 
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den hamn som har fördelaktigast villkor.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att inrätta alla nödvändiga 
elektroniska system senast 2020 innebär 
många utmaningar både för 
kommissionen och för medlemsstaterna. 
För det första kräver i vissa fall 
harmonisering av uppgifter på grundval av 
internationellt godkända datamodeller 
enligt kodexen en fullständig 
omprogrammering av befintliga 
elektroniska system och investeringar, både 
i ekonomiska termer och i form av tid, som 
är större än vad som förutsågs vid 
tidpunkten för antagandet av kodexen. 
För det andra är det viktigt att införa dem i 
rätt ordningsföljd, eftersom de 
elektroniska systemen är nära 
sammanlänkade. Förseningar i 
utvecklingen av ett system kommer därför 
oundvikligen leda till förseningar i 
utvecklingen av andra. För det tredje 
antogs kodexen 2013 (inbegripet 
slutdatumet för övergångsåtgärder som 
fastställdes till den 31 december 2020), 
medan de regler som kompletterar och 
genomför den, dvs. kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/244610, 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/244711 och kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/34112 
antogs först 2015 respektive 2016. 
Diskussionerna om dessa regler varade 
mycket längre än väntat och detta har 
orsakat en försening av de funktionella och 
tekniska specifikationer som krävs för att 
utveckla de elektroniska systemen.

(6) Inrättandet av de elektroniska 
systemen kräver att kommissionen och 
medlemsstaterna harmoniserar uppgifter 
på grundval av internationellt godkända 
datamodeller enligt kodexen, i vissa fall 
fullständigt omprogrammerar befintliga 
elektroniska system och gör investeringar, 
både i ekonomiska termer och i form av 
tid. Medlemsstaterna prioriterar 
anpassningen på olika sätt, vilket har lett 
till tidsskillnader i genomförandet av 
systemen i medlemsstaterna. Eftersom de 
elektroniska systemen är nära 
sammanlänkade, är det viktigt att införa 
dem i rätt ordningsföljd. Förseningar i 
utvecklingen av ett system kommer därför 
oundvikligen leda till förseningar i 
utvecklingen av andra. Kodexen antogs 
2013 (inbegripet slutdatumet för 
övergångsåtgärder som fastställdes till den 
31 december 2020), medan de regler som 
kompletterar och genomför den, dvs. 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/244610, kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 
2015/244711 och kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/34112 
antogs först 2015 respektive 2016, vilket 
har orsakat en försening av de funktionella 
och tekniska specifikationer som krävs för 
att utveckla de elektroniska systemen.

_________________ _________________
10 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om 
komplettering av Europaparlamentets och 

10 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad 
gäller närmare regler avseende vissa 
bestämmelser i unionens tullkodex (EUT 
L 343, 29.12.2015, s. 1). 

rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad 
gäller närmare regler avseende vissa 
bestämmelser i unionens tullkodex (EUT 
L 343, 29.12.2015, s. 1).

11 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/2447 
av den 24 november 2015 om närmare 
regler för genomförande av vissa 
bestämmelser i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 
fastställande av en tullkodex för unionen 
(EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

11 Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/2447 
av den 24 november 2015 om närmare 
regler för genomförande av vissa 
bestämmelser i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 
fastställande av en tullkodex för unionen 
(EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

12 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/341 av den 17 december 2015 
om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller övergångsregler för vissa 
bestämmelser i unionens tullkodex i de fall 
de relevanta elektroniska systemen ännu 
inte är i funktion, och om ändring av 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, 
s. 1).

12 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/341 av den 17 december 2015 
om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller övergångsregler för vissa 
bestämmelser i unionens tullkodex i de fall 
de relevanta elektroniska systemen ännu 
inte är i funktion, och om ändring av 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det har blivit uppenbart att de flesta 
system kommer att inrättas senast 2020, 
medan andra kan vara endast delvis 
genomförda vid detta datum.

(7) Även om artikel 278 i kodexen 
fastställer den 31 december 2020 som 
enda slutdatum för inrättandet av alla 
elektroniska system som avses i den 
artikeln, och trots alla ansträngningar för 
att slutföra arbetet inom den angivna 
tidsfristen som hittills gjorts, på 
budgetnivå och driftsnivå, av unionen och 
av vissa medlemsstater, har det blivit 
uppenbart att vissa system endast delvis 
kommer att kunna vara i bruk det 
datumet, vilket innebär att icke-
elektroniska system kommer att fortsätta 
att användas efter den tidpunkten, och om 
det inte görs lagändringar som förlänger 
tidsfristen kommer företag och 
tullmyndigheter inte att kunna uppfylla 
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sina uppgifter och rättsliga skyldigheter 
avseende tullverksamheten.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att göra det möjligt för 
Europaparlamentet och rådet att övervaka 
införandet av alla de elektroniska system 
som krävs för tillämpning av de 
bestämmelser i kodexen som avses i 
artikel 278 i kodexen, bör kommissionen 
regelbundet rapportera om de framsteg 
som gjorts och om uppnåendet av delmål 
inom den planerade tidsplanen, och 
därför bör berörda myndigheter i 
medlemsstaterna regelbundet sända 
information om detta till kommissionen. 
När alla elektroniska system är i drift bör 
kommissionen bedöma om de fyller sitt 
syfte, genom att göra en kontroll av 
ändamålsenligheten inom ett år från och 
med det datum då systemen tagits i drift.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
 Förordning (EU) nr 952/2013
Artikel 278 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Andra metoder för utbyte och lagring 
av information än elektronisk 
databehandlingsteknik enligt artikel 6.1 får 
användas på övergångsbasis, till och med 
senast den 31 december 2025, när de 
elektroniska system som krävs för 
tillämpningen av följande bestämmelser i 
kodexen ännu inte är i funktion:

2. Till och med den 31 december 2023, 
men inte längre, får andra metoder för 
utbyte och lagring av information än 
elektronisk databehandlingsteknik enligt 
artikel 6.1 användas på övergångsbasis, när 
de elektroniska system som krävs för 
tillämpningen av kodexens bestämmelser 
ännu inte är i funktion.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 952/2013
Artikel 278 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast ett år efter ikraftträdandet av 
förordning (EU) 2018[XXX]+, och 
därefter varje år fram till den dag då de 
elektroniska system som avses i punkterna 
1 och 2 i denna artikel tagits helt i drift, 
ska kommissionen lägga fram en 
årsrapport till Europaparlamentet och 
rådet om framstegen i utvecklingen av 
dessa elektroniska system. För detta 
ändamål ska medlemsstaterna i god tid 
förse kommissionen med uppdaterad 
information.
_______________
+ EUT: Vänligen för in numret på denna 
ändringsförordning i texten, och titel, 
datum och EUT-hänvisning för denna 
ändringsförordning i fotnoten.


