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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att tullar är en viktig del av EU:s traditionella egna medel, 
som tillsammans med sockeravgifter uppgår till 16 777 100 000 euro under 2011. 
Ett effektivt tullsystem är av grundläggande betydelse för skyddet av EU:s ekonomiska 
intressen. Parlamentet framhåller att en korrekt tullhantering får direkta konsekvenser för 
beräkningen av mervärdesskatten, som är en annan viktig källa till EU:s budgetinkomster.

2. Europaparlamentet betonar att effektivt förebyggande av oriktigheter och bedrägerier på 
tullområdet genom ordentliga kontroller inte bara säkerställer skyddet av unionens 
ekonomiska intressen, utan också får viktiga konsekvenser för den inre marknaden genom 
att undanröja de orättvisa fördelar som de ekonomiska aktörer som betalar för lite tull eller 
anger för låga deklarerade tullvärden har gentemot de ekonomiska aktörer som inte gör det.

3. Europaparlamentet erinrar om att kommissionens mål är att få de nationella 
tullförvaltningarna att fungera som om de vore en enda genom att säkerställa kontroller 
med likvärdiga resultat oberoende av var de genomförs i unionens tullområde1. Detta kan 
inte uppnås utan driftskompatibla system för kommunikations- och informationsutbyte 
inom medlemsstaterna och kommissionen, och parlamentet beklagar den mycket 
långsamma utvecklingen på detta område. Parlamentet påpekar att kontrollerna måste
grunda sig på gemensamt överenskomna normer och tillförlitliga riskbedömningskriterier 
för urvalet av varor och ekonomiska aktörer.

4. Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete och ett aktivare utbyte av information 
och god praxis med de behöriga myndigheterna i EU:s grannländer när det gäller 
moderniseringen av tullen och kampen mot smuggling och korruption inom tullväsendet.

5. Som en av de centrala delarna i EU:s tullpolitik framhåller Europaparlamentet den 
omfattande användningen av förenklade tullförfaranden för import, som bidrar till att 
minska tullformaliteterna och tullkontrollerna före frigörandet av varor. Parlamentet 
påminner om att mer än 70 procent av alla tullförfaranden är förenklade, men beklagar att 
dessa förfaranden har lett till omotiverat stora förluster för unionens budget och till brott 
mot EU:s handelspolitik.

6. För att minska riskerna för förluster av traditionella egna medel uppmanar Europarlamentet 
kommissionen att på medlemsstatsnivå säkerställa goda systemrevisioner av aktörer innan 
tillstånd ges att använda sig av förenklade tullförfaranden samt tillräckliga 
efterhandsrevisioner.

7. Europaparlamentet påpekar att det i många medlemsstater framför allt är små och 
medelstora företag som utnyttjar den möjlighet till så kallad muntlig tulldeklaration för 
import och export av varor under tröskelvärdet 1 000 euro som anges i tullkodexen. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor 
i gemenskapen (Tull 2013), EUT L 154, 14.6.2007, s. 25.
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Ett borttagande av detta förenklade förfarande skulle leda till en betydande administrativ 
och ekonomisk börda, särskilt för de små och medelstora företagen, och skulle således inte 
vara i linje med EU:s mål om att förenkla administrationen. Parlamentet insisterar på att 
möjligheten till muntlig tulldeklaration bör finnas kvar i genomförandebestämmelserna till 
den moderniserade tullkodexen.

8. Europaparlamentet erinrar om att tullkontrollerna bör baseras på en riskanalys med 
användning av bland annat automatiserad databehandling1 och påpekar att endast 
automatiserade riskprofiler som integreras i behandlingen av tulldeklarationer kan ge 
ett tillräckligt skydd av EU:s ekonomiska och handelspolitiska intressen, detta enligt 
Europeiska revisionsrätten. Parlamentet beklagar att mycket få medlemsstater har 
automatiserade riskprofiler som inbegriper traditionella egna medel och frågor rörande den 
gemensamma handelspolitiken. Kommissionen uppmanas att vidta de åtgärder som behövs 
för att ta itu med denna situation.

9. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om revisionsrättens särskilda rapport 
”Kontrolleras de förenklade förfarandena för import på ett ändamålsenligt sätt?” som 
framfördes i slutsatserna i del III i parlamentets resolution av den 10 maj 2011 om 
revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen 
för 2009.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av 
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, EUT L 117, 4.5.2005, 
s. 13.
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