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Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä 
tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 
muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä 
tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085 
– C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0085),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 33 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0097/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 14. helmikuuta 
2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön 
(A8-0342/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tähän päätöslauselmaan liitetyn Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen 
lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä 
lopullisen säädöksen kanssa;

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman, joka 
julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen 



kanssa;

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



P8_TC1-COD(2018)0040

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi 
asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin 
tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan 
siirtymäkauden pidentämiseksi

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/632.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti ja neuvosto suhtautuvat myönteisesti Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen nro 26/2018 ”Mikä on viivästyttänyt tullin 

tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?” ja muihin viimeaikaisiin tullialaa koskeviin 

kertomuksiin, joista lainsäätäjät ovat saaneet paremman yleiskuvan unionin tullioperaatioiden 

parantamisen kannalta välttämättömien tietoteknisten järjestelmien täytäntöönpanon 

viivästymisen syistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

mahdolliset tulevat tarkastukset, joissa arvioidaan komission unionin tullikoodeksin 

278 a artiklan perusteella laatimia kertomuksia, voisivat auttaa välttämään lisäviiveitä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan tällaiset 

tarkastukset kaikilta osin huomioon.



Komission lausuma

Komissio on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen 

ehdotuksesta, jolla pidennettäisiin unionin tullikoodeksissa säädettyä muiden menetelmien 

kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien siirtymäkautta.

Komissio panee merkille Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman, jossa 

todetaan, että jos Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi komission unionin tullikoodeksin 

278 a artiklan perusteella laatimia kertomuksia, tämä voisi auttaa välttämään lisäviivästyksiä.

Jos tilintarkastustuomioistuin päättää arvioida komission kertomuksia, komissio toimii 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti täydessä 

yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja ottaa sen havainnot täysin 

huomioon.


