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Ændringsforslag 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Regelefterlevende og pålidelige 
økonomiske operatører bør som 
"autoriserede økonomiske operatører" 
kunne få størst mulig fordel af den 
udbredte anvendelse af forenkling og nyde 
godt af mindre toldkontrol, dog under 
hensyntagen til sikkerheds- og 
sikringsaspekter. De kan således tildeles 
status som autoriseret økonomisk operatør 
med tilladelse til at udnytte forenklede 
toldbestemmelser eller status som 
autoriseret økonomisk operatør med 
tilladelse til at udnytte sikkerheds- og 
sikringsrelaterede lettelser. De kan tildeles 
den ene eller den anden status eller begge 
på en gang.

(19) Regelefterlevende og pålidelige 
økonomiske operatører, som bidrager til at 
sikre toldbehandlingskæden og Den 
Europæiske Unions finansielle interesser,
bør som "autoriserede økonomiske 
operatører" kunne få størst mulig fordel af 
den udbredte anvendelse af forenkling og 
nyde godt af praktiske fordele, herunder 
mindre toldkontrol, dog under hensyntagen 
til sikkerheds- og sikringsaspekter. De kan 
således tildeles status som autoriseret 
økonomisk operatør med tilladelse til at 
udnytte forenklede toldbestemmelser eller 
status som autoriseret økonomisk operatør 
med tilladelse til at udnytte sikkerheds- og 
sikringsrelaterede lettelser. De kan tildeles 
den ene eller den anden status eller begge 
på en gang.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt, at det fremgår mere tydeligt af EU-toldkodeksen, at autoriserede 
økonomiske operatører vil få en mere fordelagtig behandling.

Ændringsforslag 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "angivelse til midlertidig oplagring": 
den handling, hvorved en person i behørig 

11. "angivelse til midlertidig opbevaring": 
den handling, hvorved en person i behørig 
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form og efter de foreskrevne regler 
tilkendegiver, at varer henføres eller skal 
henføres under den pågældende 
procedure

form og efter de foreskrevne regler 
tilkendegiver, at varer er anbragt eller skal 
anbringes under midlertidig opbevaring

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. "midlertidig opbevaring": en 
situation, hvori ikke-EU-varer 
midlertidigt opbevares under toldtilsyn, 
fra de frembydes for toldmyndighederne, 
og til de henføres under en toldprocedure

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 31 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den person, som frembyder de varer, 
der anses for at være henført under 

udgår
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proceduren for midlertidig opbevaring, 
indtil angivelsen til midlertidig 
opbevaring er indgivet, eller den person, 
på hvis vegne varerne frembydes

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 5 – nr. 31 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den person, som indgiver angivelsen til 
proceduren for midlertidig opbevaring, 
eller på hvis vegne den pågældende 
angivelse indgives

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 44
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse til stk. 1 at 

udgår
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anvende andre midler til udveksling og 
lagring af data end edb.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, stk. 3, giver mulighed for en undtagelse fra det ubetingede princip om elektronisk 
dataudveksling. Dette undergraver grundprincippet om en modernisering af toldlovgivningen 
i Europa. Det giver ligeledes mulighed for en fortolkning, der kan medføre manglende 
juridisk sikkerhed og forudsigelighed.

Ændringsforslag 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse til stk. 1 at 
anvende andre midler til udveksling og 
lagring af data end edb.

3. Kommissionen kan i behørigt 
begrundede tilfælde vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse fra stk. 1 at 
anvende andre midler til udveksling og 
lagring af data end edb. Den nævnte 
undtagelse berører ikke udvikling, 
vedligeholdelse og benyttelse af 
elektroniske systemer til den i stk. 1 
omhandlede udveksling af data.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at EU-toldkodeksen gennemføres og anvendes på samme måde 
i alle 27 medlemsstater. Der kan dog være tilfælde, hvor der undtagelsesvis kan tillades 
dispensation for en eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 46
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse til stk. 1 at 
anvende andre midler til udveksling og 
lagring af data end edb.

3. Kommissionen kan i velbegrundede 
tilfælde og for en begrænset tidsperiode 
vedtage afgørelser, hvorved den tillader en 
eller flere medlemsstater som undtagelse til 
stk. 1 at anvende andre midler til 
udveksling og lagring af data end edb.

Or. el

Begrundelse

Undtagelsen er nødt til at være for en begrænset periode og begrundet ud fra reel 
nødvendighed.

Ændringsforslag 47
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse til stk. 1 at 
anvende andre midler til udveksling og 
lagring af data end edb.

3. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse fra stk. 1 at 
anvende andre midler til udveksling og 
lagring af data end edb. Kommissionen 
opfordrer imidlertid de medlemsstater, der 
endnu ikke har udviklet tilstrækkelig edb, 
til at gøre dette.

Or. en

Ændringsforslag 48
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
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Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243, der 
præciserer kriterierne for indrømmelse af 
den i artikel 6, stk. 3, omhandlede 
undtagelse. 

Or. el

Begrundelse

Ud fra målet om en reel toldunion skal alle undtagelser/dispensationer være midlertidige, 
reelt nødvendige/begrundede og underlagt specifikke kriterier. Kriterierne for indrømmelse af 
den i artikel 6, stk. 3, omhandlede undtagelse skal følgelig præciseres i delegerede retsakter.

Ændringsforslag 49
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til i 
en begrænset periode at afprøve 
forenklinger i anvendelsen af 
toldlovgivningen ved hjælp af edb.

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
en eller flere medlemsstater give denne 
eller disse tilladelse til i en begrænset 
periode at afprøve yderligere forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen. Sådanne 
afprøvninger kan benyttes af alle 
medlemsstater. Disse forenklinger ved 
hjælp af edb omfatter ikke-væsentlige 
elementer i denne forordning forbundet 
med:
a) ansøgninger og bevillinger vedrørende 
en toldprocedure eller status som 
autoriseret økonomisk operatør
b) ansøgninger og særlige afgørelser 
truffet i overensstemmelse med artikel 32



AM\916428DA.doc 9/116 PE498.017v01-00

DA

c) fælles risikoforvaltning som omhandlet 
i artikel 39
d) standarder for form og indhold af de 
data, der skal registreres
e) ajourføring af disse data foretaget af 
medlemsstaternes toldmyndigheder
f) de regler, der skal gælde for adgangen 
til disse data for:
i) økonomiske operatører

ii) andre kompetente myndigheder.
Når fristen for afprøvningen er udløbet, 
foretager Kommissionen en evaluering 
med henblik på at fastlægge fordelene ved 
disse forenklinger.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at (pilot-)afprøvningerne af forenklinger bør være tilgængelige for alle 
de medlemsstater, der ønsker at deltage.

Ændringsforslag 50
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til i en 
begrænset periode at afprøve forenklinger 
i anvendelsen af toldlovgivningen ved 
hjælp af edb.

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til at 
afprøve ændringer og forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen  
Pilotafprøvninger af denne type gøres 
efter anmodning tilgængelige for alle 
medlemsstater og evalueres regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Det kunne være nyttigt at afprøve ændringer og forenklinger i toldtilsynet, risikoanalyser og 
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toldkontrollen, og de bedste teknikker, der er tilgængelige på det pågældende tidspunkt, kan 
anvendes – dvs. ikke blot edb.

Ændringsforslag 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til i en 
begrænset periode at afprøve forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen ved hjælp 
af edb.

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til i en 
begrænset periode at afprøve forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen.  Sådanne 
pilotafprøvninger er tilgængelige for alle 
medlemsstater og evalueres regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Det bør tydeliggøres, at (pilot-)afprøvningerne af forenklinger bør være tilgængelige for alle 
de medlemsstater, der ønsker at deltage.

Ændringsforslag 52
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til i en 
begrænset periode at afprøve forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen ved hjælp 
af edb.

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
medlemsstaterne give dem tilladelse til i en 
begrænset periode at afprøve yderligere 
forenklinger i anvendelsen af 
toldlovgivningen ved hjælp af edb.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kunne give de medlemsstater, der allerede har velfungerende edb, 
tilladelse til at afprøve yderligere forenklinger i anvendelsen af toldlovgivningen.
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Ændringsforslag 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan i visse tilfælde dispenseres fra 
denne forpligtelse.

Der kan dispenseres fra denne forpligtelse i 
de tilfælde, hvor:
a) toldrepræsentanten handler på vegne 
af personer, som ikke skal være etableret 
inden for Unionens toldområde, 
medmindre andet er fastsat, eller
b) der er indgået aftaler med tredjelande, i 
henhold til hvilke personer, der er 
etableret i sådanne lande, kan fungere 
som toldrepræsentanter.

Or. en

Begrundelse

Der er visse tilfælde, hvor toldrepræsentanten ikke behøver at være etableret i EU.

Ændringsforslag 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 2 er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne kan anvende de 
betingelser, som de har fastlagt i henhold 
til stk. 3, første punktum, over for en 
toldrepræsentant, der ikke er etableret 
inden for Unionens toldområde.

Or. en
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Begrundelse

Der er visse tilfælde, hvor toldrepræsentanten ikke behøver at være etableret i EU.

Ændringsforslag 55
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 20 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de tilfælde, hvor der dispenseres fra 
forpligtelsen i artikel 18, stk. 2, første 
afsnit

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 7.

Ændringsforslag 56
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gives i princippet følgende 
forenklinger til en autoriseret økonomisk 
operatør:
a) fritagelse fra indgivelse af en 
summarisk udpassageangivelse og en 
summarisk indpassageangivelse, 
herunder i tilfælde af forbud, når det er 
muligt at anvende en generel licens, eller 
når varerne er velkendte 
b) lokal toldbehandling ved import uden 
anmeldelse, herunder i tilfælde af forbud, 
når det er muligt at anvende en generel 
licens, eller når varerne er velkendte; 
anvendelse af en generel angivelse for en 
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fastsat periode på højst en måned
c) centraliserede 
toldbehandlingsprocedurer og procedurer 
for egenberegning.

Or. en

Begrundelse

Der er indtil videre ikke planlagt nogen væsentlige forenklinger i EU's toldkodeks, end ikke 
for autoriserede økonomiske operatører. Mindre intensive og færre kontroller er i sig selv 
ikke udtryk for effektive lettelser. I henhold til betragtning 19 bør pålidelige økonomiske 
operatører få størst mulig fordel af forenklingerne. Følgelig bør der indføres konkrete 
forenklinger direkte ved hjælp af artikel 21 i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Indehavere af den i stk. 2 omhandlede 
status som autoriseret økonomisk 
operatør nyder godt af en mere 
fordelagtig behandling, som bygger på 
den type af certifikat, der er opnået, i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) og 
b).

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt, at det fremgår mere tydeligt af EU-toldkodeksen, at autoriserede 
økonomiske operatører vil få en mere fordelagtig behandling.

Ændringsforslag 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Ansøgninger fra autoriserede 
økonomiske operatører behandles først.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt, at det fremgår mere tydeligt af EU-toldkodeksen, at autoriserede 
økonomiske operatører vil få en prioriteret behandling.

Ændringsforslag 59
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Økonomiske operatører, som anerkendes 
som autoriserede økonomiske operatører, 
kan efter anmodning og ved angivelse af 
den økonomiske operatørs registrerings-
og identifikationsnummer 
(EORI-nummer) anvende 
proceduremæssige forenklinger:
1. fritagelse for den autoriserede operatør 
fra forpligtelsen til at indgive en 
udpassageangivelse, herunder i tilfælde, 
hvor der gælder forbud og restriktioner, 
hvis det er muligt at anvende en generel 
tilladelse, eller hvis produkterne er 
velkendte for toldmyndigheden
2. fritagelse for den autoriserede operatør 
fra forpligtelsen til at indgive en 
indpassageangivelse, herunder i tilfælde, 
hvor der gælder forbud og restriktioner, 
hvis det er muligt at anvende en generel 
tilladelse, eller hvis produkterne er 
velkendte for toldmyndigheden



AM\916428DA.doc 15/116 PE498.017v01-00

DA

3. muligheden for at indgive en 
toldangivelse uden en formel angivelse
4. anerkendelse af en angivelse på et 
ledsagende dokument som tilstrækkelig 
for toldangivelsen
5. toldklarering for import uden angivelse, 
herunder i tilfælde af forbud eller 
restriktioner, hvis det er muligt at anvende 
en generel tilladelse, eller hvis 
produkterne er velkendte for 
toldmyndigheden. Der gives tilladelse på 
betingelse af, at en global angivelse 
indgives for en nærmere specificeret 
periode.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til en EU-toldkodeks indeholder ingen bindende regler om proceduremæssige 
forenklinger, der giver faktiske lettelser for de virksomheder, der med succes har fuldført den 
besværlige certificeringsprocedure for at opnå status som autoriserede økonomiske 
operatører. Dette bringer de økonomiske operatørers accept af status som autoriseret 
økonomiske operatør i fare. Reglerne om forenkling af toldprocedurerne i forbindelse med 
global handel har stor økonomisk betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. 

Ændringsforslag 60
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 23 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 1 til artikel 21a (nyt).
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Ændringsforslag 61
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 23 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) reglerne for indrømmelse af status som 
autoriseret økonomisk operatør, jf. artikel 
21

a) de tilfælde, hvor status som autoriseret 
økonomisk operatør skal efterprøves

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 1 til artikel 21a (nyt).

Ændringsforslag 62
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 23 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) reglerne for indrømmelse af status som 
autoriseret økonomisk operatør , jf. artikel 
21

udgår

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør beskrives 
tilstrækkeligt i basisretsakten i overensstemmelse med de ændringer, som ordføreren har 
foreslået. 

Ændringsforslag 63
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
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Artikel 23 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de tilfælde, hvor der gives dispensation 
fra en autoriseret økonomisk operatørs 
forpligtelse til at være etableret i 
Unionens toldområde efter 
bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, andet 
afsnit

b) fastsættelse af, hvilken toldmyndighed 
der er kompetent til at indrømme denne 
status og disse autorisationer

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 1 til artikel 21a (nyt).

Ændringsforslag 64
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 23 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de tilfælde, hvor der gives dispensation 
fra en autoriseret økonomisk operatørs 
forpligtelse til at være etableret i 
Unionens toldområde efter 
bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, andet 
afsnit

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 65
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
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Artikel 23 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) samråd med og tilvejebringelse af 
oplysninger til andre toldmyndigheder

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 1 til artikel 21a (nyt).

Ændringsforslag 66
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 23 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) betingelserne for suspension og 
tilbagekaldelse af status som autoriseret 
økonomisk aktør

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 1 til artikel 21a (nyt).

Ændringsforslag 67
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 23 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) betingelserne for, hvornår der kan 
dispenseres fra kravet om at være 
etableret i EU's toldområde for visse 
kategorier af autoriserede økonomiske 
operatører
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Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 1 til artikel 21a (nyt).

Ændringsforslag 68
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en operatør med status som 
autoriseret økonomisk operatør indgiver 
en ansøgning om anvendelse af 
forenklede toldbestemmelser, skal 
toldmyndighederne ikke undersøge de 
fælles kriterier igen. I forbindelse med 
alle sådanne ansøgninger undersøges kun 
de specifikke kriterier, der vedrører den 
ansøgning om autorisation, som den 
økonomiske operatør har indgivet. 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at højne status som autoriseret økonomisk operatør ved 
at forenkle ansøgningerne om autorisation og procedurekontrollerne for autoriserede 
økonomiske operatører samt fremskynde forædlingsprocesser. Denne status bør fungere som 
referencepunkt for alle toldtilladelser.

Ændringsforslag 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ikke er muligt for 
toldmyndighederne at overholde denne 

Fristen for at træffe afgørelse, som fastsat 
i toldlovgivningen, tæller fra den dato, 
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tidsfrist, skal de underrette ansøgeren 
herom inden udløbet af fristen og angive 
årsagerne hertil samt oplyse, hvilken ny
frist de skønner nødvendig for at træffe 
afgørelse.

hvor ansøgningen modtages.

Hvis det ikke er muligt for 
toldmyndighederne at overholde fristen for 
at træffe afgørelse, som fastsat i 
toldlovgivningen, skal de underrette 
ansøgeren herom inden fristens udløb og 
angive årsagerne hertil samt oplyse, 
hvilken ny frist de skønner nødvendig for 
at træffe afgørelse. Denne yderligere 
periode må ikke overskride 30 dage.
Den besluttende toldmyndighed kan, uden 
at dette berører bestemmelserne i tredje 
afsnit, forlænge fristen for at træffe 
afgørelse (som fastsat i toldlovgivningen), 
når ansøgeren anmoder om en sådan 
forlængelse for at kunne foretage 
justeringer med henblik på at sørge for, at 
betingelserne og kriterierne opfyldes. 
Disse justeringer og den yderligere 
tidsperiode, der er nødvendig for at 
foretage justeringerne, meddeles den 
besluttende toldmyndighed, som træffer 
afgørelse om forlængelsen.

Or. en

Begrundelse

For at fastlægge denne vigtige artikel om fristerne for at træffe afgørelse i selve 
EU-toldkodeksen og sikre, at der er juridisk sammenhæng i toldlovgivningen ved at undgå at 
opdele lovgivningen i forskellige retsakter, fastsættes alle bestemmelserne vedrørende frister 
for at træffe afgørelse i denne artikel. Af disse årsager samles artikel 24, stk. 2, i 
EU-toldkodeksen og artikel 124-2-08 i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede 
toldkodeks.

Ændringsforslag 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I visse tilfælde finder første afsnit ikke 
anvendelse.

Første afsnit finder ikke anvendelse i 
følgende tilfælde:
a) når ansøgningen om en afgørelse, 
herunder om tildeling af en økonomisk 
operatørs registrerings- og 
identifikationsnummer (EORI-nummer), 
ikke kan godkendes
b) når den vedrører en af de i artikel 32, 
stk. 1, omhandlede afgørelser
c) når en toldkontingentfordel afvises, når 
den specificerede mængde for 
toldkontingentet er nået som omhandlet i 
artikel 49, stk. 4, første afsnit
d) når dette kræves på grund af arten eller 
niveauet af den pågældende trussel mod 
Unionens og dens borgeres sikring og 
sikkerhed, mod folke-, dyre- eller 
plantesundheden, mod miljøet eller mod 
forbrugerne
e) når afgørelsen har til formål at sikre, at 
en anden afgørelse, hvori dette stykke er 
bragt i anvendelse, gennemføres, uden at 
dette berører lovgivningen i den berørte 
medlemsstat
f) i tilfælde af, at der udføres 
risikoanalyser på grundlag af den 
summariske indpassageangivelse eller den 
toldangivelse, der træder i stedet for 
denne
g) i tilfælde af, at det ville påvirke 
undersøgelser, der er indledt for at 
bekæmpe svig
h) i forbindelse med Kommissionens 
afgørelser om, hvorvidt godtgørelse eller 
fritagelse er begrundet.

Or. en
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Begrundelse

Undtagelserne fra retten til at blive hørt i artikel 124-1-03 i gennemførelsesbestemmelserne 
til den moderniserede toldkodeks flyttes til EU-toldkodeksen. Henvisningerne til artikler i 
EU-toldkodeksen og gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks er så 
vidt muligt blevet ajourført. Stykke 4, litra h), henviser til artikel 333-26, stk. 2, i 
gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af afgørelsen skal opfylde de 
forpligtelser, der følger af afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom artikel 124-2-11 i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks 
indeholder væsentlige elementer, navnlig forpligtelserne for indehaveren af afgørelsen, er det 
hensigtsmæssigt at indføre disse bestemmelser i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 5 - afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indehaveren af afgørelsen underretter 
straks den besluttende toldmyndighed om 
alle forhold, der opstår, efter at afgørelsen 
er truffet, og som kan påvirke 
videreførelsen eller indholdet af denne.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom artikel 124-2-11 i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks 
indeholder væsentlige elementer, navnlig forpligtelserne for indehaveren af afgørelsen, er det 
hensigtsmæssigt at indføre disse bestemmelser i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. I visse tilfælde skal toldmyndighederne: 8. Toldmyndighederne overvåger, at de 
forpligtelser, der følger af afgørelsen, 
opfyldes, og tager en afgørelse op til 
fornyet vurdering eller suspenderer en 
afgørelse i de tilfælde, der er angivet i 
toldlovgivningen. 

a) overvåge overholdelsen af en afgørelse
b) tage en afgørelse op til fornyet 
vurdering
c) suspendere en afgørelse, som ikke skal 
annulleres, tilbagekaldes eller ændres.

Or. en

Begrundelse

"I visse tilfælde" er blevet slettet.

Ændringsforslag 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Foruden fra de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 32, stk. 8, kan 
Kommissionen træffe afgørelser, hvori 

udgår
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medlemsstaterne anmodes om at træffe, 
suspendere, annullere, ændre eller 
tilbagekalde en afgørelse som nævnt i 
artikel 24 for at sikre en ensartet 
anvendelse af toldlovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243, som 
præciserer reglerne for overvågning, 
fornyet vurdering og suspension af 
afgørelser i overensstemmelse med artikel 
24, stk. 8.

a) procedurereglerne for, hvordan der 
træffes afgørelser som omhandlet i artikel 
24
b) de tilfælde, hvor ansøgeren ikke gives 
mulighed for at fremsætte sine 
synspunkter i medfør af artikel 24, stk. 4, 
første afsnit
c) reglerne for overvågning, fornyet 
vurdering og suspension af afgørelser i 
medfør af artikel 24, stk. 8.

Or. de

Begrundelse

Retten til at blive hørt er et grundlæggende forfatningsmæssigt princip. Regler der vedrører 
denne ret – navnlig restriktioner for den – bør udelukkende fastsættes ved lov.

Ændringsforslag 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1-8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldmyndighederne træffer efter 
ansøgning  afgørelser vedrørende bindende 
tariferingsoplysninger ("BTO-afgørelser") 
eller afgørelser vedrørende bindende 
oprindelsesoplysninger ("BOO-
afgørelser").

1. Toldmyndighederne træffer efter 
ansøgning afgørelser vedrørende bindende 
tariferingsoplysninger ("BTO-afgørelser") 
eller afgørelser vedrørende bindende 
oprindelsesoplysninger ("BOO-afgørelser") 
samt afgørelser om bindende oplysninger 
om varers toldværdi ("BVO-afgørelser").

En sådan ansøgning  antages ikke  i 
følgende tilfælde:

En sådan ansøgning antages ikke i 
følgende tilfælde:

a) hvis ansøgningen  indgives eller allerede 
er indgivet til det samme eller et andet 
toldsted af eller på vegne af indehaveren af 
en afgørelse vedrørende de samme varer, 
og for BOO-afgørelsers vedkommende 
under de samme omstændigheder, der er 
bestemmende for opnåelsen af 
oprindelsesstatus

a) hvis ansøgningen indgives eller allerede 
er indgivet til det samme eller et andet 
toldsted af eller på vegne af indehaveren af 
en afgørelse vedrørende de samme varer, 
og for BOO-afgørelsers vedkommende 
under de samme omstændigheder, der er 
bestemmende for opnåelsen af 
oprindelsesstatus

b) hvis ansøgningen ikke vedrører en 
planlagt anvendelse af BTO- eller BOO-
afgørelsen eller en planlagt anvendelse af 
en toldprocedure.

b) hvis ansøgningen ikke vedrører en 
planlagt anvendelse af BTO-, BVO- eller 
BOO-afgørelsen eller en planlagt 
anvendelse af en toldprocedure.

2. BTO- eller BOO-afgørelser er kun 
bindende hvad angår tariferingen af en vare 
eller bestemmelsen af en vares oprindelse.

2. BTO-, BVO- eller BOO-afgørelser er 
kun bindende hvad angår tariferingen af en 
vare eller bestemmelsen af en vares 
oprindelse eller toldværdi. 

Disse afgørelser er kun bindende for 
toldmyndighederne over for indehaveren af 
afgørelsen og kun for så vidt angår varer, 
for hvilke toldformaliteterne afsluttes efter 
den dato, fra hvilken afgørelsen har 
virkning.

Disse afgørelser er kun bindende for 
toldmyndighederne over for indehaveren af 
afgørelsen og kun for så vidt angår varer, 
for hvilke toldformaliteterne afsluttes efter 
den dato, fra hvilken afgørelsen har 
virkning.

Afgørelserne er først bindende for 
indehaveren af afgørelsen over for 
toldmyndighederne fra den dato, hvor han 
modtager eller må antages at have 
modtaget meddelelsen om afgørelsen.

Afgørelserne er først bindende for 
indehaveren af afgørelsen over for 
toldmyndighederne fra den dato, hvor han 
modtager eller må antages at have 
modtaget meddelelsen om afgørelsen.

3. BTO- og BOO-afgørelser er gyldige i 
tre år regnet fra den dato, fra hvilken 

3. BTO-, BOO- og BVO-afgørelser er 
gyldige i tre år regnet fra den dato, fra 
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afgørelsen har virkning. hvilken afgørelsen har virkning.
En BTO- eller BOO-afgørelse ophører i 
visse tilfælde med at være gyldig før 
udløbet af nævnte periode.

En BTO-, BOO- eller BVO-afgørelse
ophører i visse tilfælde med at være gyldig 
før udløbet af nævnte periode.

I så tilfælde kan BTO- eller BOO-
afgørelsen fortsat anvendes i forbindelse 
med bindende kontrakter, der er baseret på 
afgørelsen og indgået, inden dens 
gyldighed udløber.

I så tilfælde kan BTO-, BOO- eller 
BVO-afgørelsen fortsat anvendes i 
forbindelse med bindende kontrakter, der 
er baseret på afgørelsen og indgået, inden 
dens gyldighed udløber.

4. For at kunne anvende en BTO- eller 
BOO-afgørelse i forbindelse med en 
bestemt toldprocedure skal indehaveren af 
afgørelsen kunne godtgøre:

4. For at kunne anvende en BTO-, BOO-
eller BVO-afgørelse i forbindelse med en 
bestemt toldprocedure skal indehaveren af 
afgørelsen kunne godtgøre:

a) hvis det drejer sig om en BTO-afgørelse, 
at de angivne varer på alle måder svarer til 
de i afgørelsen beskrevne varer

a) hvis det drejer sig om en BTO-afgørelse, 
at de angivne varer på alle måder svarer til 
de i afgørelsen beskrevne varer

b) hvis det drejer sig om en BOO-
afgørelse, at de pågældende varer og de 
omstændigheder, der er bestemmende for 
opnåelsen af oprindelsesstatus, på alle 
måder svarer til de i afgørelsen beskrevne 
varer og omstændigheder.

b) hvis det drejer sig om en 
BOO-afgørelse, at de pågældende varer og 
de omstændigheder, der er bestemmende 
for opnåelsen af oprindelsesstatus, på alle 
måder svarer til de i afgørelsen beskrevne 
varer og omstændigheder.

c) hvis det drejer sig om en 
BVO-afgørelse, at de pågældende varer 
og de omstændigheder, der er 
bestemmende for meddelelse af 
toldværdien, på alle måder svarer til de i 
afgørelsen beskrevne varer og 
omstændigheder.

5. Uanset artikel 24, stk. 6, og artikel 28 
annulleres BTO- og BOO-afgørelser, hvis 
de bygger på urigtige eller ufuldstændige 
oplysninger fra ansøgerne.

5. Uanset artikel 24, stk. 6, og artikel 28 
annulleres BTO-, BOO- og BVO-
afgørelser, hvis de bygger på urigtige eller 
ufuldstændige oplysninger fra ansøgerne.

6. BTO- og BOO-afgørelser tilbagekaldes i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 6, 
og artikel 29.

6. BTO-, BVO- og BOO-afgørelser 
tilbagekaldes i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 6, og artikel 29.

De kan ikke ændres. De kan ikke ændres.
7. Kommissionen kan underrette 
medlemsstaterne om følgende:

7. Kommissionen kan underrette 
medlemsstaterne om følgende:

a) at vedtagelsen af BTO- og BOO-
afgørelser for varer, for hvilke der ikke er 
sikret en ensartet tarifering eller 
oprindelsesbestemmelse, suspenderes

a) at vedtagelsen af BTO-, BOO- og 
BVO-afgørelser for varer, for hvilke der 
ikke er sikret en ensartet tarifering,
oprindelsesbestemmelse eller betingelser 
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for den meddelte toldværdi, suspenderes
b) at den under litra a) omhandlede 
suspension tilbagekaldes.

b) at den under litra a) omhandlede 
suspension tilbagekaldes.

8. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvori medlemsstater anmodes om at 
tilbagekalde BTO- eller BOO-afgørelser
for at sikre en ensartet tarifering eller 
ensartet bestemmelse af varers oprindelse.

8. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvori en eller flere medlemsstater anmodes 
om at tilbagekalde BTO-, BOO- eller 
BVO-afgørelser for at sikre en ensartet 
tarifering eller ensartet bestemmelse af 
varers oprindelse eller anvendelse af 
toldværdien.

Or. de

Begrundelse

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert  
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Ændringsforslag 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 33 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de tilfælde, hvor en BTO- eller BOO-
afgørelse ophører med at være gyldig i 
overensstemmelse med artikel 32, stk. 3, 
andet afsnit

a) de tilfælde, hvor en BTO-, BOO- eller 
BVO-afgørelse ophører med at være gyldig 
i overensstemmelse med artikel 32, stk. 3, 
andet afsnit

Or. de
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Begrundelse

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Ændringsforslag 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 33 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) reglerne for anvendelse af en BTO- eller 
BOO-afgørelse, efter at den ophører med 
at være gyldig i overensstemmelse med 
artikel 32, stk. 3, andet afsnit

b) reglerne for anvendelse af en BTO-, 
BOO- eller BVO-afgørelse, efter at den 
ophører med at være gyldig i 
overensstemmelse med artikel 32, stk. 3, 
andet afsnit

Or. de

Begrundelse

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.
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Ændringsforslag 79
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer det sted, hvor der opfyldes 
formaliteter og foretages kontrol for 
håndbagage og indchecket bagage i 
henhold til artikel 42.

Or. en

Begrundelse

Angivelse af stedet for kontrol af bagage supplerer ikke grundforordningen, men er nærmere 
et spørgsmål om gennemførelse af denne. Det er nødvendigt, at der er ensartede betingelser 
for kontrolstedet. Artikel 43 bør slettes, og artikel 44 bør udvides til også at omfatte 
gennemførelsesbeføjelser for stedet for kontrol af bagage.

Ændringsforslag 80
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger, 
som præciserer det sted, hvor der opfyldes 
formaliteter og foretages kontrol af 
håndbagage og indchecket bagage i 
henhold til artikel 42.

Or. en
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Begrundelse

Angivelse af stedet for kontrol af bagage supplerer ikke grundforordningen, men er nærmere 
et spørgsmål om gennemførelse af denne. Det er nødvendigt, at der er ensartede betingelser 
for kontrolstedet. Artikel 43 bør slettes, og artikel 44 bør udvides til også at omfatte 
gennemførelsesbeføjelser for stedet for kontrol af bagage.

Ændringsforslag 81
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Varer, ved hvis fremstilling der er 
involveret mere end et land eller område, 
anses for at have oprindelse i det land eller 
område, hvor den sidste væsentlige 
bearbejdning har fundet sted.

2. En vare, ved hvis fremstilling der er 
involveret to eller flere lande, anses for at 
have oprindelse i det land, hvor den sidste 
væsentlige og økonomisk motiverede
bearbejdning eller forarbejdning har 
fundet sted, når denne er foretaget i en 
dertil udstyret virksomhed og har ført til 
fremstilling af et nyt produkt eller udgør 
et vigtigt trin i fremstillingen.

Or. de

Begrundelse

Grundlaget for at træffe afgørelse om et bestemt oprindelsesland for en vare har i årtier 
været "den sidste væsentlige bearbejdning" af en vare i et bestemt land.  Kriterierne for denne 
afgørelse er hverken en ændring i toldpositionen eller merværdien. Denne tilgang har altid 
været vellykket i forbindelse med toldspørgsmål, og den er let at anvende i praksis. Den bør 
derfor bevares.

Ændringsforslag 82
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Varer, ved hvis fremstilling der er 
involveret mere end et land eller område, 

2. Varer, ved hvis fremstilling der er 
involveret mere end et land, anses for at 
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anses for at have oprindelse i det land eller 
område, hvor den sidste væsentlige 
bearbejdning har fundet sted.

have oprindelse i det land, hvor den sidste 
væsentlige og økonomisk motiverede
bearbejdning eller forarbejdning har 
fundet sted, når denne er foretaget i en 
dertil udstyret virksomhed og har ført til 
fremstilling af et nyt produkt eller udgør 
et vigtigt trin i fremstillingen.

Or. en

Begrundelse

Artikel 9, stk. 2, litra c), nr. iii, første led i WTO's aftale om oprindelsesregler er endnu ikke 
blevet sat i kraft. Derfor kan den ikke anvendes nu. Den foreslåede EU-toldkodeks indeholder 
ikke tilstrækkelige retningslinjer for ikke-præferenceoprindelse, som er et reguleringsområde 
for sig selv i toldlovgivningen. 

Ændringsforslag 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Varer, ved hvis fremstilling der er 
involveret mere end et land eller område, 
anses for at have oprindelse i det land eller 
område, hvor den sidste væsentlige 
bearbejdning har fundet sted.

2. Varer, ved hvis fremstilling der er 
involveret mere end et land eller område, 
anses for at have oprindelse i det land eller 
område, hvor den sidste væsentlige 
bearbejdning har fundet sted. Den sidste 
væsentlige bearbejdning af en vare 
defineres ud fra kriteriet om ændring af 
tarifering, udtrykket "væsentlig 
bearbejdning", ud fra en procentdel af 
værdien eller en fremstillings- eller 
forædlingsproces.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet gav i sin beslutning af 1. december 2011 udtryk for, at de hidtil 
gældende oprindelseskriterier, navnlig kriteriet om den sidste væsentlige bearbejdning, ikke 
bør ændres. Gennemførelsen og håndhævelsen af EU's instrumenter til beskyttelse af 
handelen kan lettes ved hjælp af specifikke oprindelseskriterier. Det er tilstrækkeligt at give 
Kommissionen begrænsede beføjelser i henhold til artikel 55 til at håndtere sådanne tilfælde.
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Ændringsforslag 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, uanset 
bestemmelserne i nærværende artikels stk. 
2, med henblik på at bestemme inden for 
hvilke varesektorer, 
oprindelsesbetegnelserne henviser til det 
sted, hvor de fleste fremstillingsprocesser 
blev udført.

Or. it

Ændringsforslag 85
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 55 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243, som
supplerer kravene om bevis for varernes 
oprindelse som anført i artikel 54.

Or. en

Begrundelse

Reglerne for ikke-præferenceoprindelse er meget vigtige for toldspørgsmål såvel som for 
handelspolitiske og økonomiske aspekter. Derfor bør EU-toldkodeksen give klare 
retningslinjer i form af regler om, hvordan oprindelse defineres, som giver mulighed for 
ordentlige resultater og er lette at anvende. Der bør kun gives beføjelse vedrørende bevis for 
oprindelse.
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Ændringsforslag 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 55 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer: 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243:

Or. en

Begrundelse

Dette giver Kommissionen den fornødne beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at 
indføre bindende bestemmelser om det upræcise juridiske begreb "sidste væsentlige 
bearbejdning", men kun i de tilfælde, hvor usikkerhed omkring fortolkningen af dette begreb 
kunne have konsekvenser for Unionens interesser, for eksempel i forbindelse med anvendelsen 
af instrumenter til beskyttelse af handelen og andre omtvistede spørgsmål.

Ændringsforslag 87
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 55 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) reglerne for, hvornår varer anses for at 
være fuldt ud fremstillet i et enkelt land 
eller område eller for at have undergået 
den sidste væsentlige bearbejdning i et 
land eller område, i overensstemmelse 
med artikel 53

udgår

Or. en

Begrundelse

Reglerne for ikke-præferenceoprindelse er meget vigtige for toldspørgsmål såvel som for 
handelspolitiske og økonomiske aspekter. EU-toldkodeksen bør derfor give klare 
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retningslinjer i form af regler for, hvordan en vares oprindelse defineres, som giver mulighed 
for ordentlige resultater og er lette at anvende. Der bør kun gives beføjelse vedrørende bevis 
for oprindelse.

Ændringsforslag 88
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 55 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) reglerne for, hvornår varer anses for at 
være fuldt ud fremstillet i et enkelt land 
eller område eller for at have undergået 
den sidste væsentlige bearbejdning i et 
land eller område, i overensstemmelse 
med artikel 53

udgår

Or. de

Begrundelse

Grundlaget for at træffe afgørelse et bestemt oprindelsesland for en vare har i årtier været 
"den sidste væsentlige bearbejdning" af en vare i et bestemt land.  Kriterierne for denne 
afgørelse er hverken en ændring i toldpositionen eller merværdien. Denne tilgang har altid 
været vellykket i forbindelse med toldspørgsmål, og den er let at anvende i praksis. Den bør 
derfor bevares.

Ændringsforslag 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 55 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) reglerne for, hvornår varer anses for at 
være fuldt ud fremstillet i et enkelt land 
eller område eller for at have undergået 
den sidste væsentlige bearbejdning i et 
land eller område, i overensstemmelse 
med artikel 53

a) reglerne for, hvornår varer anses for at 
være fuldt ud fremstillet i et enkelt land 
eller område, med henblik på bindende at 
fastlægge en vares oprindelse i de tilfælde, 
hvor de involverede parter ikke ved 
enighed kan fastlægge varens oprindelse i 
henhold til artikel 53. Disse delegerede 
retsakter anvendes udelukkende i tilfælde 



AM\916428DA.doc 35/116 PE498.017v01-00

DA

af uenighed og må ikke være i strid med 
principperne i artikel 53

Or. en

Begrundelse

Dette giver Kommissionen den fornødne beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at 
indføre bindende bestemmelser om det upræcise juridiske begreb "sidste væsentlige 
bearbejdning", men kun i de tilfælde, hvor usikkerhed omkring fortolkningen af dette begreb 
kunne have konsekvenser for Unionens interesser, for eksempel i forbindelse med anvendelsen 
af instrumenter til beskyttelse af handelen og andre omtvistede spørgsmål.

Ændringsforslag 90
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 55 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene vedrørende det bevis for 
oprindelse, der er omhandlet i artikel 54.

udgår

Or. en

Begrundelse

Reglerne for ikke-præferenceoprindelse er meget vigtige for toldspørgsmål såvel som for 
handelspolitiske og økonomiske aspekter. Derfor bør EU-toldkodeksen give klare 
retningslinjer i form af regler om, hvordan oprindelse defineres, som giver mulighed for 
ordentlige resultater og er lette at anvende. Der bør kun gives beføjelse til bevis for 
oprindelse.

Ændringsforslag 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 55 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene vedrørende det bevis for 
oprindelse, der er omhandlet i artikel 54.

b) som specificerer kravene vedrørende det 
bevis for oprindelse, der er omhandlet i 
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artikel 54.

Or. en

Begrundelse

Dette giver Kommissionen den fornødne beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at 
indføre bindende bestemmelser om det upræcise juridiske begreb "sidste væsentlige 
bearbejdning", men kun i de tilfælde, hvor usikkerhed omkring fortolkningen af dette begreb 
kunne have konsekvenser for Unionens interesser, for eksempel i forbindelse med anvendelsen 
af instrumenter til beskyttelse af handelen og andre omtvistede spørgsmål.

Ændringsforslag 92
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det primære grundlag for varers 
toldværdi er transaktionsværdien, dvs. den 
pris, som faktisk er betalt eller skal betales 
for varerne ved salg til eksport til Unionens 
toldområde, om nødvendigt justeret.

1. Det primære grundlag for varers 
toldværdi er transaktionsværdien, dvs. den 
pris, som faktisk er betalt eller skal betales 
for varerne ved salg til eksport til Unionens 
toldområde, om nødvendigt justeret i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 93
Andreas Schwab

Forslag til forordning
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Artikel 62 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Ingen del af provenuet ved senere 
videresalg, overdragelse eller anvendelse af 
varerne fra købers side tilfalder direkte 
eller indirekte sælgeren, medmindre der 
kan foretages en passende justering .

c) Ingen del af provenuet ved senere 
videresalg, overdragelse eller anvendelse af 
varerne fra købers side tilfalder direkte 
eller indirekte sælgeren, medmindre der 
kan foretages en passende justering i 
overensstemmelse med stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 94
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der gælder særlige regler for 
ansættelsen af varers toldværdi på 
grundlag af transaktionsværdien.

4. Ved ansættelsen af transaktionsværdien i 
henhold til stk. 1 og 2 lægges følgende til 
den pris, der faktisk er betalt eller skal 
betales for de indførte varer:
a) følgende elementer i det omfang, de 
afholdes af køberen, men ikke er 
indbefattet i den pris, der faktisk er betalt 
eller skal betales for varerne:
i) provisioner og mæglerhonorarer, 
bortset fra indkøbsprovisioner
ii) prisen for beholdere, som ved 
toldbehandling betragtes som udgørende 
en del af selve varen
iii) omkostninger i forbindelse med 
emballage, herunder såvel arbejdsløn som 
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materialer
iv) teknik, udvikling, kunst- og 
designarbejde, tegninger og skitser, som 
udføres uden for Unionen, og som er 
nødvendige for fremstillingen af de 
indførte varer
b) royalties og licensafgifter i forbindelse 
med varer, der skal værdiansættes, som 
køberen er forpligtet til at betale direkte 
eller indirekte som betingelse for salget af 
de varer, der skal værdiansættes, for så 
vidt sådanne royalties eller licensafgifter 
ikke er indbefattet i den pris, der er betalt 
eller skal betales
c) værdien af enhver del af provenuet ved 
senere videresalg, overdragelse eller 
anvendelse af de indførte varer, som 
direkte eller indirekte tilfalder sælgeren
d) transport- og forsikringsomkostninger 
for de indførte varer, og
e) omkostninger ved lastning og 
håndtering i forbindelse med transporten 
af de indførte varer frem til varernes 
indførselssted i Unionens toldområde.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 95
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der gælder særlige regler for 4. Toldværdien ansættes efter 
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ansættelsen af varers toldværdi på 
grundlag af transaktionsværdien.

transaktionsværdimetoden, når varerne er 
blevet solgt med henblik på udførsel til 
Unionens toldområde, ved 
antagelsestidspunktet for toldangivelsen
om overgang til fri omsætning.

Or. en

Begrundelse

Eftersom dette er et afgørende element i toldlovgivningen, er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
artikel 230-02, stk. 1, fra gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks i 
selve EU-toldkodeksen. Denne bestemmelse hænger sammen med artikel 147 i 
EF-toldkodeksen. Mange økonomiske operatører og medlemsstater går ind for at bevare den 
såkaldte førstesalgsregel for ansættelse af varers toldværdi.

Ændringsforslag 96
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der gælder særlige regler for 
ansættelsen af varers toldværdi på 
grundlag af transaktionsværdien.

4. Ved ansættelse af toldværdi i 
overensstemmelse med kodeksens 
artikel 62, stk. 1, betragtes den 
omstændighed, at de varer, som har været 
genstand for et salg, angives til fri 
omsætning, som tilstrækkelig 
tilkendegivelse af, at de er blevet solgt 
med henblik på udførsel til Fællesskabets 
toldområde. Dette gælder i forbindelse 
med successive salg inden vurderingen 
vedrørende sidste salg, som førte til, at 
varerne blev indført i EU's toldområde, 
eller hvis et salg blev foretaget inden for 
EU's toldområde, inden varerne blev 
henført til fri omsætning. Når prisen fra 
et salg inden det sidste salg, som førte til, 
at varerne blev indført i EU's toldområde, 
registreres, skal toldmyndighederne have 
bevis for, at salget blev gennemført 
specifikt med henblik på dette område.

Or. de
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Begrundelse

Toldværdien er meget vigtig for omkostningerne i forbindelse med eventuel yderligere 
forarbejdning eller aktiv forædling i EU. Eftersom toldværdien har en umiddelbar indvirkning 
på den indgivelse, der skal ske, er den også direkte relevant for EU-budgettet. Disse aspekter 
bør derfor reguleres gennem de lovgivende institutioner i selve EU-kodeksen. Der hersker 
fortsat tvivl om, hvorvidt Kommissionens forslag er foreneligt med GATT's toldværdikodeks.

Ændringsforslag 97
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der gælder særlige regler for ansættelsen 
af varers toldværdi på grundlag af 
transaktionsværdien.

4. Såfremt der angives en pris, som 
vedrører et salg, der er gået forud for det 
sidste salg, som medførte, at varerne blev 
indført i Unionens toldområde, skal det 
dokumenteres på en for 
toldmyndighederne tilfredsstillende måde, 
at det pågældende salg fandt sted med 
henblik på varernes udførsel til Unionens 
toldområde. Denne pris skal anvendes 
som grundlag for toldværdien. Der gælder 
desuden særlige regler for ansættelsen af 
varers toldværdi på grundlag af 
transaktionsværdien.

Or. en

Begrundelse

Toldværdien er et væsentligt element for fastsættelsen af toldskyld eller et sikkerhedsaspekt, 
og den har direkte indvirkning på de afgifter, der skal opkræves, og dermed også på 
EU-budgettet. Dette forhold beviser i sig selv, at reglerne for toldværdi udgør væsentlige 
elementer i EU-toldkodeksen. Det ville især have meget negative virkninger på EU's økonomi, 
hvis "førstesalgsreglen"(dvs. muligheden for at anvende prisen fra første transaktion i en 
global forsyningskæde) blev ophævet. Det er nødvendigt at sikre, at denne fordel fortsat er 
tilgængelig i fremtiden.

Ændringsforslag 98
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tillæg til den pris, som faktisk er 
betalt eller skal betales, indregnes i 
medfør at denne artikel udelukkende på 
grundlag af objektive og kvantificerbare 
data.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 99
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved successive salg inden 
værdiansættelsen anses denne 
omstændighed kun for tilstrækkelig, når 
det drejer sig om det sidste salg, som 
medførte, at varerne blev ført ind i 
Unionens toldområde, eller når det drejer 
sig om et salg, der finder sted inden for 
Unionens toldområde, inden varerne 
overgår til fri omsætning.  
Såfremt der angives en pris, som vedrører 
et salg, der er gået forud for det sidste 
salg, som medførte, at varerne blev indført 
i Unionens toldområde, skal det 
dokumenteres på en for 
toldmyndighederne tilfredsstillende måde, 
at det pågældende salg fandt sted med 
henblik på varernes udførsel til Unionens 
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toldområde.

Or. en

Begrundelse

Eftersom dette er et afgørende element i toldlovgivningen, er det hensigtsmæssigt at fastsætte 
artikel 230-02, stk. 1, fra gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks i 
selve EU-toldkodeksen. Denne bestemmelse hænger sammen med artikel 147 i 
EF-toldkodeksen. Mange økonomiske operatører og medlemsstater går ind for at bevare den 
såkaldte førstesalgsregel for ansættelse af varers toldværdi.

Ændringsforslag 100
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på stk. 1 skal der tages 
hensyn til reglerne for ansættelse af 
toldværdien i henhold til WTO-aftalen om 
gennemførelse af artikel VII i den 
almindelige overenskomst om told og 
udenrigshandel (GATT) af 1994 og 
efterfølgende aftaler, som WTO har 
vedtaget.

Or. de

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 5 til artikel 62, stk. 4.

Ændringsforslag 101
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 62 - stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Ved fastsættelsen af toldværdien må 
der kun indregnes tillæg til den pris, der 
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faktisk er betalt eller skal betales, hvis de 
er foreskrevet i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 102
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 62 - stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Toldværdien kan ligeledes fastsættes 
efter transaktionsværdimetoden på 
grundlag af et salg, der finder sted, mens 
varerne er henført under en af de særlige 
procedurer, der er anført i artikel 180, 
litra a), b) eller c).

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse, som er kopieret fra artikel 230-02, stk. 2, i 
gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks, erstatter stk. 4 i forslaget til 
EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 103
Andreas Schwab

Forslag til forordning
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Artikel 62 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. I dette kapitel forstås ved 
"indkøbsprovision" beløb, som en 
importør betaler sin agent for en 
tjenesteydelse bestående i, at denne har 
repræsenteret importøren ved indkøb af 
de varer, der skal værdiansættes.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 104
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. Uanset stk. 4c gælder følgende:
a) omkostninger i forbindelse med retten 
til at reproducere de indførte varer i 
Unionen lægges ikke til den pris, der 
faktisk er betalt eller skal betales for de 
indførte varer, ved fastsættelsen af 
toldværdien og
b) betalinger, der foretages af køberen til 
gengæld for retten til at forhandle eller 
videresælge de indførte varer, lægges ikke 
til den pris, der faktisk er betalt eller skal 
betales for de indførte varer, såfremt disse 
betalinger ikke er en betingelse for salget 
til udførsel af varerne til Unionen.

Or. en
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Begrundelse

Medtagelse af artikel 32 fra EF-toldkodeksen (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92), som i 
øjeblikket er gældende, og som blandt andet sikrer, at royalties og licensafgifter, som køberen 
af importerede varer skal betale til tredjemands-udstedere af licenser, kun kan indregnes i 
toldværdien, såfremt de udgør en salgsbetingelse, i tråd med WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse (jf. artikel 8 heri) og international praksis.

Ændringsforslag 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243 med 
henblik på at indføre mere detaljerede 
regler om proceduren for beregning af det 
import- eller eksportafgiftsbeløb, der skal 
gælde for varer, som har fremkaldt en 
toldskyld i forbindelse med en særlig 
procedure, og præcisere:

a) reglerne for beregning af import- eller 
eksportafgiftsbeløbet for en vare, for 
hvilken der er opstået toldskyld inden for 
rammerne af en særlig procedure, som 
supplement til bestemmelserne i artikel 73 
og 74

a) reglerne for beregning af 
importafgiftsbeløbet for en vare, der er 
henført under proceduren for aktiv 
forædling

b) de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
74, stk. 3, andet afsnit

b) reglerne for beregning af 
importafgiftsbeløbet for en vare, der er 
henført under proceduren for aktiv 
forædling, i de tilfælde, hvor der anmodes 
om proceduren for særligt 
anvendelsesformål.

c) den tidsfrist, der er omhandlet i artikel 
75, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Denne beføjelse udgør retsgrundlaget for (dele af) artikel 313-1-01 og 313-1-02 i 
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gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks. Eftersom foranstaltninger 
vedrørende tidsfrister, som i princippet bør fastsættes i gennemførelsesretsakter, er inkluderet 
i lovgivningen for at sikre en ensartet anvendelse af toldlovgivningen, flyttes litra c) til en ny 
artikel 76a om tildeling af gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76a
Tildeling af gennemførelsesbeføjelser
Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
vedrørende den i artikel 75, stk. 2, 
omhandlede tidsfrist for at sikre en 
ensartet anvendelse af toldlovgivningen. 
De pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 244, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Eftersom foranstaltninger vedrørende tidsfrister, som i princippet bør fastsættes i 
gennemførelsesretsakter, er inkluderet i lovgivningen for at sikre en ensartet anvendelse af 
toldlovgivningen, flyttes artikel 76, litra c) til en ny artikel 76a om tildeling af 
gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De opfylder kriterierne i artikel 22, litra 
a).

b) De opfylder kriterierne i artikel 22, litra 
a), i det omfang, dette er relevant for 
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tilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) De anvender regelmæssigt de 
pågældende toldprocedurer eller opfylder 
kriterierne i artikel 22, litra d) .

c) De anvender regelmæssigt de 
pågældende toldprocedurer eller opfylder 
kriterierne i artikel 22, litra d), i det 
omfang, dette er relevant for tilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skal der stilles en samlet sikkerhed for 
toldskyld og andre afgifter, der kan opstå, 
kan en økonomisk operatør få tilladelse til 
at anvende en samlet sikkerhedsstillelse 
med et nedsat beløb eller opnå fritagelse 
for sikkerhedsstillelse, forudsat at han 
opfylder kriterier ne i artikel 22, litra b) og 
c).

2. En økonomisk operatør kan få tilladelse 
til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse 
med et nedsat beløb eller opnå fritagelse 
for sikkerhedsstillelse, forudsat at 
operatøren opfylder kriterierne i artikel 22, 
litra b) og c).

Or. en

Begrundelse

Virksomheder med status som autoriserede økonomiske operatører bør kunne anvende én 
samlet sikkerhedsstillelse, som eventuelt kan være omfattet af en fritagelse på 100 % for alle 
toldprocedurer.
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Ændringsforslag 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Skal der stilles en samlet sikkerhed for 
toldskyld og andre afgifter, der kan opstå, 
kan en økonomisk operatør få tilladelse til 
at anvende en samlet sikkerhedsstillelse 
med et nedsat beløb eller opnå fritagelse 
for sikkerhedsstillelse, forudsat at han 
opfylder kriterier ne i artikel 22, litra b) og 
c) .

2. Skal der stilles en samlet sikkerhed for 
toldskyld og andre afgifter, der kan opstå, 
kan en økonomisk operatør få tilladelse til 
at anvende en samlet sikkerhedsstillelse 
med et nedsat beløb eller opnå fritagelse 
for sikkerhedsstillelse, forudsat at han 
opfylder kriterierne i artikel 22, litra b) og 
c), i det omfang, dette er relevant for 
tilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er toldskylden opstået på grund af en 
handling, der på det tidspunkt, hvor den 
blev begået, kunne give anledning til 
strafferetlig forfølgning, forlænges den 
treårsperiode, der er fastsat i stk. 1, til en 
tiårsperiode.

2. Er toldskylden opstået på grund af en 
handling, der på det tidspunkt, hvor den 
blev begået, kunne give anledning til 
strafferetlig forfølgning, forlænges den 
treårsperiode, der er fastsat i stk. 1, til en 
femårsperiode.

Or. fr

Begrundelse

Den tiårsperiode, der er fastsat i artikel 91, stk. 2, er i strid med forslagets artikel 45, i 
henhold til hvilken operatører pålægges at bevare dokumenter, der er forbundet med 
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toldbehandling, i en meget kortere periode end 10 år ("mindst tre kalenderår"). Fem år er 
den periode, der er fastsat i svigskonventionen, som blev vedtaget i 1995.

Ændringsforslag 112
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indgives der en klage i henhold til artikel 
37, suspenderes de i stk. 1 og 2 i 
nærværende artikel fastsatte perioder under 
hele klageproceduren fra den dato, hvor 
klagen indgives.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
suspenderes i den periode, der er angivet i 
artikel 24, stk. 4. Indgives der en klage i 
henhold til artikel 37, suspenderes de i stk. 
1 og 2 i nærværende artikel fastsatte 
perioder under hele klageproceduren fra 
den dato, hvor klagen indgives.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod gennemførelsen af proceduren for retten til at blive hørt, i 
en periode svarende til den, der er nødvendig for behandling af denne procedure. Det er 
nødvendigt at indføre denne justering for at beskytte de finansielle interesser, der er 
forbundet med de traditionelle egne indtægter og de nationale midler, når inddrivelsen af 
disse er i fare. Dette kunne være tilfældet, når proceduren for retten til at blive hørt skal 
gennemføres tidsmæssigt tæt på udgangen af de perioder, i hvilke der i henhold til artikel 91, 
stk. 1 og 2, i EU-toldkodeksen kan meddeles toldskyld.

Ændringsforslag 113
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indgives der en klage i henhold til artikel 
37, suspenderes de i stk. 1 og 2 i 
nærværende artikel fastsatte perioder under 
hele klageproceduren fra den dato, hvor 
klagen indgives.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede tidsfrister 
suspenderes i den periode, der er angivet i 
artikel 14, stk. 4. Indgives der en klage i 
henhold til artikel 37, suspenderes de i stk. 
1 og 2 i nærværende artikel fastsatte 
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perioder under hele klageproceduren fra 
den dato, hvor klagen indgives.

Or. el

Begrundelse

Denne tilføjelse sigter mod at udvide tidsfristen for betaling af toldskyld i overensstemmelse 
med ansøgernes ret til at blive hørt. Da det ikke altid er så ligetil for toldmyndigheden at 
konstatere tilstedeværelsen af fordringer, anses den lovbestemte treårsperiode i mange 
tilfælde for at være utilstrækkelig. 

Ændringsforslag 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I visse tilfælde, hvor den kompetente 
myndighed finder, at der bør indrømmes 
godtgørelse eller fritagelse, forlægger den 
pågældende myndighed sagen for 
Kommissionen, for at der kan træffes 
afgørelse.

2. Når toldmyndighederne finder, at der 
bør indrømmes godtgørelse eller fritagelse, 
forelægger den pågældende myndighed 
sagen for Kommissionen i følgende 
tilfælde:

a) når toldmyndighederne finder, at en 
særlig situation enten udelukkende er en 
følge af, at Kommissionen ikke har 
opfyldt sine forpligtelser, eller at den 
særlige situation er en følge af manglende 
opfyldelse fra såvel toldmyndighedernes 
som fra Kommissionens side 
b) når toldmyndighederne finder, at 
Kommissionen har begået en fejl i 
henhold til stk. 1, litra c), samt
c) når sagens omstændigheder er 
forbundet med resultaterne af en 
EU-undersøgelse, der er udført i henhold 
til Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 
13. marts 1997 om gensidig bistand 
mellem medlemsstaternes administrative 
myndigheder og om samarbejde mellem 
disse og Kommissionen med henblik på at 
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sikre den rette anvendelse af told- og 
landbrugsbestemmelserne1, eller i 
henhold til enhver anden EU-lovgivning 
eller aftale indgået af Unionen med lande 
eller grupper af lande, hvor der er fastlagt 
bestemmelser for udførelsen af sådanne 
EU-undersøgelser
d) når beløbet, som den berørte person 
kan hæfte for i forbindelse med en eller 
flere import- eller eksportaktiviteter, som 
følge af en fejltagelse eller særlige 
omstændigheder udgør 500 000 EUR eller 
derover.
________
1 EUT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Hvilke sager, der bør forelægges Kommissionen, udgør et væsentligt element i 
toldlovgivningen. Vi foreslår derfor at flytte artikel 332-23 fra gennemførelsesbestemmelserne 
til den moderniserede toldkodeks til disse to stykker.

Ændringsforslag 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De i stk. 1 omhandlede tilfælde 
forelægges ikke i nogen af følgende 
situationer:
a) når Kommissionen allerede har 
vedtaget en afgørelse i henhold til den i 
denne afdeling omhandlede procedure, 
om en sag, hvor lignende faktiske og 
retlige forhold gør sig gældende 
b) når Kommissionen allerede behandler 
en sag, hvor lignende faktiske og retlige 
forhold gør sig gældende.
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Or. en

Begrundelse

Hvilke sager, der bør forelægges Kommissionen, udgør et væsentligt element i 
toldlovgivningen. Vi foreslår derfor at flytte artikel 332-23 fra gennemførelsesbestemmelserne 
til den moderniserede toldkodeks til disse to stykker.

Ændringsforslag 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den kompetente myndighed med 
urette har indrømmet godtgørelse eller 
fritagelse, genindføres den oprindelige 
toldskyld, for så vidt opkrævningen af den 
ikke er forældet i henhold til artikel 91. 

6. Hvis toldmyndighederne med urette har 
indrømmet godtgørelse eller fritagelse, 
fastsættes den oprindelige toldskyld i 
overensstemmelse med artikel 91.

Or. en

Begrundelse

"Den kompetente myndighed" ændres til "toldmyndighederne", jf. stk. 1, litra c).

Ændringsforslag 117
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) for varer, der importeres af en 
autoriseret økonomisk operatør

Or. de

Begrundelse

Der er ingen planer om regler for undtagelser fra den summariske angivelse, som ville 
udgøre en forenkling for autoriserede økonomiske operatører. Der bør fastsættes regler i 
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forslaget.

Ændringsforslag 118
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) for varer, der indføres af en 
autoriseret økonomisk operatør.

Or. en

Begrundelse

I fremtiden vil status som autoriseret økonomisk operatør spille en afgørende rolle, og det er 
derfor meget vigtigt, at der findes egentlige forenklinger. Regelefterlevende og pålidelige 
økonomiske operatører bør som "autoriserede økonomiske operatører" kunne få størst mulig 
fordel af forenklinger. Derfor er fritagelserne for autoriserede økonomiske operatører i 
forbindelse med summariske indpassageangivelser afgørende, og de bør klassificeres som 
væsentlige elementer og fremgå tydeligt af basisretsakten.

Ændringsforslag 119
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den ansvarlige person skal inden for en 
specifik frist indgive den summariske 
indpassageangivelse på det kompetente 
toldsted, inden varerne føres ind i 
Unionens toldområde

3. Den summariske indpassageangivelse
indgives af den person, som fører varerne 
ind i Unionens toldområde, eller som har 
ansvaret for transporten af varerne ind i 
dette område.

Or. en

Begrundelse

Den person, der er forpligtet til at indgive den summariske indpassageangivelse, er et 
væsentligt element i toldlovgivningen. Dette bør derfor medtages i EU-toldkodeksen på 
samme måde, som det var medtaget i den moderniserede toldkodeks. Vi foreslår derfor, at 
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artikel 88, stk. 2 og 3, af den moderniserede toldkodeks indføjes her.

Ændringsforslag 120
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at dette berører forpligtelserne 
for den i stk. 3 nævnte person, kan den 
summariske indpassageangivelse i stedet 
indgives af en af følgende personer:
a) importøren eller modtageren eller en 
anden person, i hvis navn eller på hvis 
vegne den i stk. 3 nævnte person handler
b) enhver person, som kan frembyde de 
pågældende varer eller få dem frembudt 
for den kompetente toldmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Den person, der er forpligtet til at indgive den summariske indpassageangivelse, udgør et 
væsentligt element i toldlovgivningen. Dette bør derfor medtages i EU-toldkodeksen på 
samme måde, som det var medtaget i den moderniserede toldkodeks. Vi foreslår derfor, at 
artikel 88, stk. 2 og 3, af den moderniserede toldkodeks indføjes her.

Ændringsforslag 121
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 114 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Den summariske angivelse skal 
indgives til toldstedet for første 
indpassage. Toldmyndighederne kan 
tillade, at den summariske angivelse 
indgives til et andet toldsted, forudsat at 
dette toldsted straks videreformidler de 
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nødvendige oplysninger til toldstedet for 
første indpassage eller gør dem 
tilgængelige for sidstnævnte i elektronisk 
form.

Or. en

Begrundelse

Det kompetente toldsted, hvor den summariske indpassageangivelse indgives, tydeliggøres i 
denne bestemmelse.

Ændringsforslag 122
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 - afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er dog ikke muligt at foretage 
sådanne ændringer, når der er sket 
følgende:
a) toldmyndighederne har meddelt den 
person, der indgav den summariske 
indpassageangivelse, at de agter at 
undersøge varerne
b) toldmyndighederne har fastslået, at de 
pågældende oplysninger ikke er korrekte, 
eller
c) toldmyndighederne har givet tilladelse 
til, at varerne fjernes fra det sted, hvor de 
blev frembudt.

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår, at artikel 89, stk. 1, i den moderniserede toldkodeks bevares uændret, og at de 
tilfælde, hvor det i henhold til den moderniserede toldkodeks ikke er muligt at foretage 
ændringer i den summariske indpassageangivelse, inkluderes.
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Ændringsforslag 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det kompetente toldsted kan dispensere 
fra indgivelse af en summarisk 
indpassageangivelse for varer, for hvilke 
der inden udløbet af fristen for indgivelse 
af denne angivelse er indgivet en 
angivelse til midlertidig opbevaring. 
Angivelsen til midlertidig opbevaring skal 
da mindst indeholde de oplysninger, der 
er nødvendige for den summariske 
indpassageangivelse. Indtil de angivne 
varer frembydes for toldmyndighederne i 
overensstemmelse med artikel 124, har 
angivelsen til midlertidig opbevaring 
samme status som den summariske 
indpassageangivelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 118 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for udførelsen af risikoanalysen 
og de nødvendige foranstaltninger, der 
skal træffes, jf. artikel 115

b) fristen for indgivelse af en summarisk 
indpassageangivelse

Or. en
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Begrundelse

Hvad angår regler for en ensartet anvendelse af toldlovgivningen, er beføjelsesbestemmelsen 
inddelt i en beføjelse til Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter (jf. artikel 118), og 
en beføjelse til Kommissionen til at vedtage gennemførelsesretsakter (jf. artikel 118a). 
Sidstnævnte omfatter de tidsfrister, som toldmyndighederne skal anvende.

Ændringsforslag 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 118 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fristen for indgivelse af en summarisk 
indpassageangivelse

Or. en

Begrundelse

Hvad angår regler for en ensartet anvendelse af toldlovgivningen, er beføjelsesbestemmelsen 
inddelt i en beføjelse til Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter (jf. artikel 118), og 
en beføjelse til Kommissionen til at vedtage gennemførelsesretsakter (jf. artikel 118a). 
Sidstnævnte omfatter de tidsfrister, som toldmyndighederne skal anvende.

Ændringsforslag 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 118 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den i artikel 116, stk. 2, omhandlede 
frist for, hvornår en summarisk 
indpassageangivelse ikke anses for at 
være indgivet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvad angår regler for en ensartet anvendelse af toldlovgivningen, er beføjelsesbestemmelsen 
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inddelt i en beføjelse til Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter (jf. artikel 118), og 
en beføjelse til Kommissionen til at vedtage gennemførelsesretsakter (jf. artikel 118a). 
Sidstnævnte omfatter de tidsfrister, som toldmyndighederne skal anvende.

Ændringsforslag 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 118 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118a
Tildeling af gennemførelsesbeføjelser

For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af toldlovgivningen 
vedtager Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
vedrørende:
a) fristen for udførelsen af risikoanalysen 
og de nødvendige foranstaltninger, der 
skal træffes, jf. artikel 115
b) den i artikel 116, stk. 2, omhandlede 
frist for, hvornår en summarisk 
indpassageangivelse ikke anses for at 
være indgivet.
De pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 244, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår regler for en ensartet anvendelse af toldlovgivningen, er beføjelsesbestemmelsen 
inddelt i en beføjelse til Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter (jf. artikel 118), og 
en beføjelse til Kommissionen til at vedtage gennemførelsesretsakter (jf. artikel 118a). 
Sidstnævnte omfatter de tidsfrister, som toldmyndighederne skal anvende.

Ændringsforslag 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den person, der frembyder varerne, skal 
henvise til den summariske 
indpassageangivelse eller den 
toldangivelse, der er indgivet for varerne, 
medmindre der ikke kræves indgivelse af 
en sådan angivelse.

3. Den person, der frembyder varerne, skal 
henvise til den summariske 
indpassageangivelse eller den toldangivelse 
eller en angivelse til midlertidig 
opbevaring, der er indgivet for varerne, 
medmindre der ikke kræves indgivelse af 
en summarisk indpassageangivelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når ikke-EU-varer, som er frembudt for 
toldmyndighederne, ikke er omfattet af en 
summarisk indpassageangivelse, skal 
ihændehaveren af varerne øjeblikkeligt 
indgive en sådan angivelse, medmindre 
der ikke kræves indgivelse af en sådan 
angivelse.

4. Når ikke-EU-varer, som er frembudt for 
toldmyndighederne, ikke er omfattet af en 
summarisk indpassageangivelse, skal en af 
de i artikel 114 nævnte personer
øjeblikkeligt indgive en summarisk 
indpassageangivelse eller en toldangivelse 
eller en angivelse til midlertidig 
opbevaring, som erstatter den summariske 
indpassageangivelse, medmindre der ikke 
kræves indgivelse af en sådan angivelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
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før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 125 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125a
Midlertidig opbevaring af varer

Medmindre ikke-EU-varer er henført 
under en anden toldprocedure, opbevares 
de i følgende tilfælde under midlertidig 
opbevaring fra det tidspunkt, hvor de 
frembydes for toldmyndighederne:
a) når varer, som føres ind i Unionens 
toldområde, frembydes for 
toldmyndighederne umiddelbart efter 
deres ankomst i overensstemmelse med 
artikel 124
b) når varer frembydes for 
bestemmelsestoldstedet i Unionens 
toldområde i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for 
forsendelsesproceduren
c) når varer føres fra en frizone ind i en 
anden del af Unionens toldområde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
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Artikel 125 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125b
Angivelse til midlertidig opbevaring
1. Ikke-EU-varer, der frembydes for 
toldmyndighederne, omfattes af en 
angivelse til midlertidig opbevaring, som 
indeholder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for anvendelsen af 
bestemmelserne om midlertidig 
opbevaring. 
2. Angivelsen til midlertidig opbevaring 
indgives af en af de i artikel 124, stk. 1 
eller 2, nævnte personer senest ved 
frembydelsen af varerne for 
toldmyndighederne.
3. Angivelsen til midlertidig opbevaring 
skal indeholde en henvisning til enhver 
summarisk indpassageangivelse, der er 
indgivet for de varer, der frembydes for 
toldmyndighederne, medmindre de 
allerede er under midlertidig opbevaring 
eller er henført under en toldprocedure og 
ikke har forladt Unionens toldområde.
4. Angivelsen til midlertidig opbevaring 
kan ligeledes have form af:
a) en henvisning til enhver summarisk 
indpassageangivelse, der er indgivet for 
de pågældende varer, suppleret med 
oplysningerne i en angivelse til 
midlertidig opbevaring
b) et manifest eller et andet 
transportdokument, forudsat at det 
indeholder oplysningerne i en angivelse til 
midlertidig opbevaring, herunder en 
henvisning til enhver summarisk 
indpassageangivelse for de pågældende 
varer
c) forsendelsesangivelsen, når 
ikke-EU-varer, der er blevet transporteret 
under en forsendelsesprocedure, 
frembydes for toldmyndighederne på et 
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bestemmelsestoldsted inden for Unionens 
toldområde.
5. Toldmyndighederne kan acceptere, at 
der anvendes handels-, havne- eller 
forsendelsesinformationssystemer til 
indgivelse af en angivelse til midlertidig 
opbevaring, forudsat at de indeholder de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
sådan angivelse, og at disse oplysninger til 
tilgængelige i overensstemmelse med 
stk. 2.
6. Artikel 158-163 finder anvendelse ved 
kontrol af angivelsen til midlertidig 
opbevaring.
7. Angivelsen til midlertidig opbevaring 
kan ligeledes anvendes til:
a) underretning om ankomst, jf. 
artikel 119
b) frembydelsen af varerne for 
toldmyndighederne, jf. artikel 124, 
såfremt den opfylder betingelserne i de 
nævnte bestemmelser. 
8. Der kræves ikke nogen angivelse til 
midlertidig opbevaring, når varernes 
toldmæssige status som EU-varer senest 
ved frembydelsen af dem fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 130-133.
9. Angivelsen til midlertidig opbevaring 
opbevares af toldmyndighederne med 
henblik på kontrol af, at de varer, som 
den vedrører, efterfølgende henføres 
under en toldprocedure i 
overensstemmelse med artikel 126.

Or. en

Ændringsforslag 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning



AM\916428DA.doc 63/116 PE498.017v01-00

DA

Artikel 125 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125c
Ændring og ugyldiggørelse af en 

angivelse til midlertidig opbevaring
1. Klarereren kan efter ansøgning 
få tilladelse til at ændre en eller flere 
oplysninger i angivelsen til midlertidig 
opbevaring, efter at denne er indgivet.
Det er dog ikke muligt at foretage 
ændringer, når der er sket et af følgende:
a) toldmyndighederne har meddelt den 
person, der indgav angivelsen, at de agter 
at undersøge varerne
b) toldmyndighederne har fastslået, at 
oplysningerne i angivelsen ikke er 
korrekte
c) varerne er blevet frembudt for 
toldmyndighederne.
2. Såfremt de varer, for hvilke der er 
indgivet en angivelse til midlertidig 
opbevaring, ikke frembydes for 
toldmyndighederne, gør 
toldmyndighederne den pågældende 
angivelse ugyldig:
a) efter anmodning fra klarereren og
b) inden en bestemt tidsfrist, efter at 
angivelsen er indgivet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Artikel 125 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125d
Betingelser og ansvar for midlertidig 

opbevaring af varer
1. Varer under midlertidig opbevaring 
opbevares udelukkende i lagerfaciliteter 
til midlertidig opbevaring i 
overensstemmelse med artikel 125e eller, 
hvor dette er begrundet, på andre steder, 
der er udpeget eller godkendt af 
toldmyndighederne.
2. Varer under midlertidig opbevaring må 
kun underkastes håndtering, der tjener til 
at bevare dem i uændret stand, uden at 
deres udseende eller tekniske egenskaber 
ændres, jf. dog artikel 120, stk. 2.
3. Den person, der i overensstemmelse 
med artikel 124, stk. 1 og 2, frembyder 
varerne, er ansvarlig for følgende:
a) for at sikre, at varer under midlertidig 
opbevaring ikke fjernes fra toldtilsynet
b) for at opfylde de betingelser, der følger 
af opbevaringen af varer under 
midlertidig opbevaring.
Indehaveren af den i artikel 125e 
omhandlede bevilling er i henhold til 
stk. 1 ansvarlig for varer, der opbevares i 
lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring.
4. Såfremt varer af en eller anden grund 
ikke kan bevares under midlertidig 
opbevaring, træffer toldmyndighederne 
straks alle nødvendige foranstaltninger 
for at regulere varernes situation i 
overensstemmelse med artikel 167, 168 og 
169.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 125 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125e
Bevilling til drift af lagerfaciliteter med 

henblik på midlertidig opbevaring

1. Der kræves en bevilling fra 
toldmyndighederne for at drive 
lagerfaciliteter med henblik på midlertidig 
opbevaring. En sådan bevilling kræves 
ikke, såfremt operatøren af 
lagerfaciliteten til midlertidig opbevaring 
er toldmyndighederne selv.
Betingelserne for bevillingen til at drive 
lagerfaciliteter med henblik på midlertidig 
opbevaring fastsættes i den pågældende 
bevilling.

2. Medmindre andet er fastsat, meddeles 
den i stk. 1 omhandlede bevilling kun til 
personer, der opfylder følgende 
betingelser:
a) de er etableret i Unionens toldområde
b) de yder den nødvendige sikkerhed for, 
at transaktionerne forløber korrekt

c) de stiller sikkerhed i overensstemmelse 
med artikel 77.



PE498.017v01-00 66/116 AM\916428DA.doc

DA

En autoriseret økonomisk operatør med 
tilladelse til at udnytte forenklede 
toldbestemmelser anses for at opfylde 
betingelserne i litra b) i første afsnit, 
såfremt der ved tildelingen af den 
pågældende bevilling er taget hensyn til 
driften af lagerfaciliteter til midlertidig 
opbevaring.
3. Den i stk. 1 omhandlede bevilling gives 
kun, såfremt toldmyndighederne er i 
stand til at foretage toldtilsyn, uden at der 
skal træffes administrative forholdsregler, 
som ikke står i rimeligt forhold til de 
økonomiske behov i forbindelse hermed.
4. Indehaveren af bevillingen skal føre 
behørigt regnskab i en af 
toldmyndighederne godkendt form.
Regnskabet skal indeholde de oplysninger 
og elementer, der gør det muligt for 
toldmyndighederne at føre tilsyn med 
driften af lagerfaciliteterne til midlertidig 
opbevaring, navnlig med hensyn til 
identifikation af varer under opbevaring, 
deres toldmæssige status og deres 
bevægelser.
En autoriseret økonomisk operatør med 
tilladelse til at udnytte forenklinger i 
toldbestemmelserne anses for at opfylde 
forpligtelserne i andet afsnit, såfremt 
operatørens regnskab er passende for 
midlertidig opbevaring.
5. Toldmyndighederne kan give tilladelse 
til, at indehaveren af en bevilling flytter 
varer under midlertidig opbevaring 
mellem forskellige lagerfaciliteter til 
midlertidig opbevaring på betingelse af, at 
en sådan flytning ikke øger risikoen for 
svig.
Når varer under midlertidig opbevaring 
flyttes til en lagerfacilitet til midlertidig 
opbevaring, som er omfattet af en anden 
bevilling, skal indehaveren af den 
pågældende bevilling indgive en ny 
angivelse til midlertidig opbevaring i 
overensstemmelse med artikel 125b og 
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blive ansvarlig for den midlertidige 
opbevaring af de pågældende varer i 
overensstemmelse med artikel 125d, stk. 3, 
andet afsnit.
Såfremt der er et økonomisk behov herfor, 
og det ikke går ud over toldtilsynet, kan 
toldmyndighederne tillade opbevaring af 
EU-varer i en lagerfacilitet til midlertidig 
opbevaring. Disse varer betragtes ikke 
som varer under midlertidig opbevaring.
6. Indehaveren af bevillingen skal opfylde 
sine forpligtelser, og toldmyndighederne 
skal føre tilsyn med opfyldelsen heraf.
7. Indehaveren af bevillingen skal 
underrette toldmyndighederne om alle 
forhold, der indtræder efter bevillingens 
meddelelse, og som kan formodes at have 
betydning for bevillingens opretholdelse 
eller indhold.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Overskrift 4 - kapitel 2 - afdeling 3 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formaliteter efter frembydelse Midlertidig opbevaring af varer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.
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Ændringsforslag 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 126 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at henføre ikke-EU-varer
under en toldprocedure

Forpligtelse til at henføre varer under 
midlertidig opbevaring under en 

toldprocedure

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 167,168 og 
169 henføres ikke-EU-varer, der er 
frembudt for toldmyndighederne, under en 
toldprocedure.

1. Ikke-EU-varer under midlertidig 
opbevaring henføres under en 
toldprocedure eller reeksporteres inden en 
bestemt tidsfrist.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre andet er fastsat, kan 
klarereren frit vælge, hvilken toldprocedure 
han ønsker at henføre varerne under, på de 
betingelser der gælder for denne procedure, 
uden hensyn til deres art eller mængde eller 
deres oprindelsesland, afsendelsesland eller 
bestemmelsesland.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 129 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den i artikel 126, stk. 1, omhandlede 
specifikke tidsfrist for reeksport.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
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Artikel 134 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For alle varer, som skal henføres under 
en toldprocedure, bortset fra 
frizoneproceduren og proceduren for 
midlertidig opbevaring , skal der indgives 
en toldangivelse, som passer til den særlige 
procedure.

1. For alle varer, som skal henføres under 
en toldprocedure, bortset fra 
frizoneproceduren, skal der indgives en 
toldangivelse, som passer til den særlige 
procedure.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 141
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 137

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137 udgår
Tildeling af gennemførelsesbeføjelser
Kommissionen vedtager de i artikel 135, 
stk. 2, omhandlede foranstaltninger 
vedrørende officielle åbningstider ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. De 
pågældende gennemførelsesretsakter
vedtages efter undersøgelses  proceduren i 
artikel 244, stk. 2.

Or. el

Begrundelse

Det foreslås at fjerne denne bestemmelse på baggrund af bestemmelserne i artikel 135, stk. 2, 
om Unionens internationale forpligtelser med hensyn til driften af toldsteder (officielle 
åbningstider under hensyntagen til trafikkens og varebevægelsernes art) samt 
proportionalitetsprincippet, ifølge hvilket afgørelser/bestemmelser skal vedtages på det mest 
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hensigtsmæssige niveau (de 27 medlemsstater er bedre informerede om de lokale geografiske, 
transport- og handelsmæssige vilkår).

Ændringsforslag 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldmyndighederne kan tillade, at en 
person til det toldsted, der er ansvarligt for 
det sted, hvor personen er etableret, 
indgiver en toldangivelse for varer, der 
frembydes for toldmyndighederne på et 
andet toldsted. I så fald anses toldskylden 
for at være opstået på det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet .

1. Toldmyndighederne kan tillade, at en 
autoriseret økonomisk operatør, der er 
autoriseret i henhold til artikel 21, stk. 2, 
litra a) og b), til det toldsted, der er 
ansvarligt for det sted, hvor operatøren er 
etableret, indgiver en toldangivelse for 
varer, der frembydes for 
toldmyndighederne på et andet toldsted. I 
så fald anses toldskylden for at være 
opstået på det toldsted, hvor toldangivelsen 
er indgivet.

Or. en

Ændringsforslag 143
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldmyndighederne kan tillade, at en 
person til det toldsted, der er ansvarligt for 
det sted, hvor personen er etableret, 
indgiver en toldangivelse for varer, der 
frembydes for toldmyndighederne på et 
andet toldsted. I så fald anses toldskylden 
for at være opstået på det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet .

1. Toldmyndighederne kan tillade, at en 
person til det toldsted, der er ansvarligt for 
det sted, hvor personen er etableret, 
indgiver en toldangivelse for varer, der 
frembydes for toldmyndighederne på et 
andet toldsted. I så fald anses toldskylden 
for at være opstået på det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet eller gjort 
tilgængelig.
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Or. en

Begrundelse

Eftersom centraliseret toldbehandling er beregnet til at bidrage til at forenkle 
toldprocedurerne, skal det tydeliggøres, at det er muligt såvel fysisk at forelægge de 
påkrævede dokumenter som at tilbyde (eksempelvis elektronisk) adgang til dem.

Ændringsforslag 144
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 138 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldmyndighederne kan tillade, at en 
person til det toldsted, der er ansvarligt for 
det sted, hvor personen er etableret, 
indgiver en toldangivelse for varer, der 
frembydes for toldmyndighederne på et 
andet toldsted. I så fald anses toldskylden 
for at være opstået på det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet.

1. Toldmyndighederne kan tillade, at en 
person til det toldsted, der er ansvarligt for 
det sted, hvor personen er etableret, 
indgiver en toldangivelse for varer, der 
frembydes for toldmyndighederne på et 
andet toldsted, eller gør den tilgængelig. I 
så fald anses toldskylden for at være 
opstået på det toldsted, hvor toldangivelsen 
er indgivet eller gjort tilgængelig. 

Or. el

Begrundelse

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, anbefales det, at den oprindelige ordlyd af 
artikel 106 i den moderniserede toldkodeks anvendes, i henhold til hvilken det toldsted, hvor 
toldangivelsen indgives, kan godkende eller afvise en ansøgning om frigivelse af varerne, 
mens det toldsted, hvor varerne frembydes, udelukkende udfører sikkerheds- og 
sikringsmæssig kontrol.

Ændringsforslag 145
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det toldsted, hvor toldangivelsen 2. Det toldsted, hvor toldangivelsen 
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indgives , skal opfylde formaliteterne i 
forbindelse med verifikation af angivelsen 
og inddrivelse af det import- eller 
eksportafgiftsbeløb, der svarer til en 
eventuel toldskyld.

indgives eller gøres tilgængelig, skal 
opfylde formaliteterne i forbindelse med 
verifikation af angivelsen, inddrivelse af 
det import- eller eksportafgiftsbeløb, der 
svarer til en eventuel toldskyld, og 
frigivelse af varerne. Oplysninger 
modtaget fra dette toldsted.

Or. en

Begrundelse

I forlængelse af ordførerens forslag om at vende tilbage til den oprindelige artikel (106) fra 
den moderniserede toldkodeks, ifølge hvilken det tilsynsførende toldsted giver tilladelse til 
eller afviser frigivelse af varer, og det toldsted, hvor varerne frembydes, kun foretager 
sikkerhedsundersøgelser, og eftersom centraliseret toldbehandling bør bidrage til at forenkle 
toldprocedurerne, skal det tydeliggøres, at det er muligt såvel fysisk at forelægge de krævede 
dokumenter som at tilbyde (eksempelvis elektronisk) adgang til dem. 

Ændringsforslag 146
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det toldsted, hvor toldangivelsen 
indgives, skal opfylde formaliteterne i 
forbindelse med verifikation af angivelsen 
og  inddrivelse af det import- eller 
eksportafgiftsbeløb, der svarer til en 
eventuel toldskyld.

2. Det toldsted, hvor toldangivelsen 
indgives eller gøres tilgængelig, skal 
opfylde formaliteterne i forbindelse med 
verifikation af angivelsen, inddrivelse af 
det import- eller eksportafgiftsbeløb, der 
svarer til en eventuel toldskyld, og 
frigivelse af varerne.

Or. el

Begrundelse

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, anbefales det, at den oprindelige ordlyd af 
artikel 106 i den moderniserede toldkodeks anvendes, i henhold til hvilken det toldsted, hvor 
toldangivelsen indgives, kan godkende eller afvise en ansøgning om frigivelse af varerne, 
mens det toldsted, hvor varerne frembydes, udelukkende udfører sikkerheds- og 
sikringsmæssig kontrol.
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Ændringsforslag 147
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det toldsted, hvor toldangivelsen 
indgives , skal opfylde formaliteterne i 
forbindelse med verifikation af angivelsen 
og inddrivelse af det import- eller 
eksportafgiftsbeløb, der svarer til en 
eventuel toldskyld.

2. Det toldsted, hvor toldangivelsen 
indgives, skal opfylde formaliteterne i 
forbindelse med verifikation af angivelsen 
og inddrivelse af det import- eller 
eksportafgiftsbeløb, der svarer til en 
eventuel toldskyld, og frigivelse af 
varerne.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne i artikel 138, stk. 2 og 3, fjerner en stor handelsfordel, der var planlagt i 
moderniseringen af toldlovgivningen i EU, nemlig muligheden for at henvende sig direkte til 
det tilsynsførende toldsted i den medlemsstat, hvor den handlende er etableret. Ændringerne 
indfører en to-trins klareringsprocedure. Ændringerne medfører unødvendig kompleksitet, 
omkostninger og mulige forsinkelser.

Ændringsforslag 148
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det toldsted, hvor varerne frembydes, 
foretager, uden at dette berører dets egen 
kontrol, de undersøgelser, som det 
toldsted, hvor toldangivelsen er indgivet , 
med rimelighed måtte anmode om.

3. Det toldsted, hvor varerne frembydes, 
foretager, uden at dette berører dets egen 
sikkerheds- og sikringskontrol, de 
undersøgelser, som det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet eller gjort 
tilgængelig, med rimelighed måtte anmode 
om, og giver tilladelse til at frigive varerne 
under hensyntagen til de oplysninger, der 
modtages fra dette toldsted.

Or. en
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Begrundelse

I forlængelse af ordførerens forslag om at vende tilbage til den oprindelige artikel (106) fra 
den moderniserede toldkodeks, ifølge hvilken det tilsynsførende toldsted giver tilladelse til 
eller afviser frigivelse af varer, og det toldsted, hvor varerne frembydes, kun foretager 
sikkerhedsundersøgelser, og eftersom centraliseret toldbehandling bør bidrage til at forenkle 
toldprocedurerne, skal det tydeliggøres, at det er muligt såvel fysisk at forelægge de 
påkrævede dokumenter som at tilbyde (eksempelvis elektronisk) adgang til dem.

Ændringsforslag 149
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det toldsted, hvor varerne frembydes, 
foretager, uden at dette berører dets egen 
kontrol, de undersøgelser, som det 
toldsted, hvor toldangivelsen er indgivet, 
med rimelighed måtte anmode om.

3. Det toldsted, hvor varerne frembydes, 
foretager, uden at dette berører dets egen 
sikkerheds- og sikringskontrol, de 
undersøgelser, som det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet eller gjort 
tilgængelig, med rimelighed måtte anmode 
om, og giver tilladelse til at frigive varerne 
under hensyntagen til de oplysninger, der 
modtages fra dette toldsted.

Or. el

Begrundelse

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, anbefales det, at den oprindelige ordlyd af 
artikel 106 i den moderniserede toldkodeks anvendes, i henhold til hvilken det toldsted, hvor 
toldangivelsen indgives, kan godkende eller afvise en ansøgning om frigivelse af varerne, 
mens det toldsted, hvor varerne frembydes, udelukkende udfører sikkerheds- og 
sikringsmæssig kontrol.

Ændringsforslag 150
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det toldsted, hvor varerne frembydes, 
foretager, uden at dette berører dets egen 

Det toldsted, hvor varerne frembydes, 
foretager, uden at dette berører dets egen 
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kontrol, de undersøgelser, som det 
toldsted, hvor toldangivelsen er indgivet , 
med rimelighed måtte anmode om.

sikkerheds- og sikringskontrol, de 
undersøgelser, som det toldsted, hvor 
toldangivelsen er indgivet eller gjort 
tilgængelig, med rimelighed måtte anmode 
om, og giver tilladelse til at frigive varerne 
under hensyntagen til de oplysninger, der 
modtages fra dette toldsted.

De pågældende toldsteder udveksler de 
oplysninger, der er nødvendige for 
frigivelsen af varerne. Det toldsted, for 
hvilket varerne er frembudt, giver 
tilladelse til at frigive varerne.

De pågældende toldsteder udveksler de 
oplysninger, der er nødvendige for 
frigivelsen af varerne.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne i artikel 138, stk. 2 og 3, fjerner en stor handelsfordel, der var planlagt i 
moderniseringen af toldlovgivningen i EU, nemlig muligheden for at henvende sig direkte til 
det tilsynsførende toldsted i den medlemsstat, hvor den handlende er etableret. Ændringerne 
indfører en to-trins klareringsprocedure. Ændringerne medfører unødvendig kompleksitet, 
omkostninger og mulige forsinkelser.

Ændringsforslag 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 139 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 139a
Enhedsbevilling til forenklede procedurer
Toldmyndighederne kan give tilladelse til, 
at toldangivelsen indgives på et andet 
toldsted end det, hvor varerne er frembudt 
eller frembydes eller gøres tilgængelige 
for kontrol, forudsat at varerne skal 
henføres under en toldprocedure af 
indehaveren af en enhedsbevilling til 
forenklede procedurer.

Or. en
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Begrundelse

Denne artikel tilvejebringer et retsgrundlag for en enhedsbevilling til forenklede procedurer i 
den moderniserede toldkodeks. Eftersom der er behov for yderligere regler for at sikre en 
ensartet anvendelse af toldlovgivningen om en enhedsbevilling til forenklede procedurer, er 
det hensigtsmæssigt at inkludere en beføjelse til, at Kommissionen kan vedtage disse regler 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren. De 
foreslåede bestemmelser er afledt af gennemførelsesbestemmelserne til den nugældende EF-
toldkodeks.

Ændringsforslag 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 139 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 139b
Tildeling af gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter bestemmelser 
om:
a) reglerne for tildelingen af den i artikel 
139a omhandlede bevilling
b) udvekslingen af oplysninger mellem 
toldmyndighederne og underretning af 
Kommissionen og de økonomiske 
operatører for at sikre en ensartet 
anvendelse af toldlovgivningen.
De pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 244, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel tilvejebringer et retsgrundlag for en enhedsbevilling til forenklede procedurer i 
den moderniserede toldkodeks. Eftersom der er behov for yderligere regler for at sikre en 
ensartet anvendelse af toldlovgivningen om en enhedsbevilling til forenklede procedurer, er 
det hensigtsmæssigt at inkludere en beføjelse til, at Kommissionen kan vedtage disse regler 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren. De 
foreslåede bestemmelser er afledt af gennemførelsesbestemmelserne til den nugældende EF-
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toldkodeks.

Ændringsforslag 153
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 143

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toldmyndighederne kan tillade en person 
at få varer henført under en toldprocedure 
på grundlag af en forenklet angivelse, hvori 
nogle af de i artikel 140 omhandlede 
oplysninger og den i artikel 141 
omhandlede dokumentation kan være 
udeladt.

Varer kan henføres under en 
toldprocedure på grundlag af en forenklet 
angivelse, hvori nogle af de i artikel 140 
omhandlede oplysninger og den i artikel 
141 omhandlede dokumentation kan være 
udeladt.

Or. en

Begrundelse

Der kræves i øjeblikket ingen tilladelse i forbindelse med angivelsen, hvori visse oplysninger 
eller dokumentation desuden kan udelades. Der er ikke noget argument for, at en tilladelse 
skulle være påkrævet i fremtiden. Det ville indebære en meget stor administrativ byrde for 
toldmyndighederne og for handelen.

Ændringsforslag 154
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 143

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Toldmyndighederne kan tillade en person 
at få varer henført under en toldprocedure 
på grundlag af en forenklet angivelse, hvori 
nogle af de i artikel 140 omhandlede 
oplysninger og den i artikel 141 
omhandlede dokumentation kan være 
udeladt.

Varer kan henføres under en 
toldprocedure på grundlag af en forenklet 
angivelse, hvori nogle af de i artikel 140 
omhandlede oplysninger og den i artikel 
141 omhandlede dokumentation kan være 
udeladt.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at undgå en meget stor administrativ byrde for 
toldmyndighederne og for handelen.

Ændringsforslag 155
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I visse tilfælde dispenseres der fra 
forpligtelsen til at indgive en supplerende 
angivelse.

2. Der kræves ingen supplerende angivelse
i følgende tilfælde:

a) for varer, der opbevares på toldoplag
b) for varer, der er omfattet af særlige 
procedurer, forudsat at:

i) der er blevet udstedt to eller flere 
bevillinger til særlige procedurer til 
den samme person
ii) den særlige procedure ophører 
med at finde anvendelse, når varerne 
er henført under en efterfølgende 
toldprocedure, og den relevante 
indskrivning i klarererens regnskaber 
er foretaget. 

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, i hvilke tilfælde der kan dispenseres fra forpligtelsen til at 
indgive en supplerende angivelse.

Ændringsforslag 156
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
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Artikel 144 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I visse tilfælde dispenseres der fra 
forpligtelsen til at indgive en supplerende 
angivelse.

2. Der kræves ingen supplerende angivelse
i følgende tilfælde:

a) for varer, der henføres under en 
toldoplagsprocedure
b) for varer, der henføres under en særlig 
procedure, forudsat at: 
i) der gives to eller flere tilladelser til en 
særlig procedure til den samme person
ii) den pågældende særlige procedure 
afsluttes ved, at varerne henføres under 
den efterfølgende toldprocedure gennem 
indførelse i klarererens regnskaber.
c) den forenklede angivelse vedrører 
varer, hvis værdi og kvantitet ligger under 
den statistiske tærskel
d) den forenklede angivelse indeholder 
allerede alle de nødvendige oplysninger 
for den pågældende toldprocedure
e) den forenklede angivelse foretages ikke 
ved indførelse i klarererens regnskaber.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at det i basisretsakten tydeligt fastsættes, i hvilke tilfælde der 
dispenseres fra kravet om at indgive en supplerende angivelse.

Ændringsforslag 157
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3α. I visse tilfælde dispenseres der fra 
forpligtelsen til at indgive en supplerende 
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angivelse:
α) når den forenklede angivelse vedrører 
varer eller aktiver, der ikke overstiger den 
statistiske tærskel
b) når den forenklede angivelse allerede 
indeholder alle de oplysninger, der er 
nødvendige for toldproceduren
c) når den forenklede angivelse ikke har 
form af en indskrivning i klarererens 
regnskaber.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, i hvilke tilfælde der kan dispenseres fra forpligtelsen til at 
indgive en supplerende angivelse.

Ændringsforslag 158
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 145 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de tilfælde, hvor der dispenseres fra 
forpligtelsen til at indgive en supplerende 
angivelse i medfør af artikel 144, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom de tilfælde, hvor der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en supplerende 
angivelse, klart defineres i basisretsakten, bør dette litra om den relevante delegation af 
beføjelser fjernes.

Ændringsforslag 159
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
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Artikel 146 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) personer, der indgiver en 
toldangivelse i et land, hvis territorium 
støder op til Unionens toldområde, på et 
grænsetoldsted, der støder op til dette 
territorium, på betingelse af, at dette land 
tillader en gensidig fordel for personer, 
der er etableret i Unionens toldområde.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at det i basisretsakten tydeligt fastsættes, i hvilke tilfælde der 
dispenseres fra kravet om, at klarereren skal være etableret i toldområdet.

Ændringsforslag 160
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 146 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kravet om etablering i Unionens 
toldområde kan fraviges i andre tilfælde 
end dem, der er fastlagt i stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom de tilfælde, hvor der dispenseres fra, at klarereren skal være etableret i 
toldområdet, klart defineres i basisretsakten, bør dette stykke om den relevante delegation af 
beføjelser fjernes.

Ændringsforslag 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
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Artikel 148 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldangivelser , der opfylder 
betingelserne i dette kapitel, antages straks 
af toldmyndighederne, forudsat at de varer, 
angivelserne vedrører, er blevet frembudt 
for toldmyndighederne .

1. Toldangivelser, der opfylder 
betingelserne i dette kapitel, antages straks 
af toldmyndighederne, forudsat at de varer, 
angivelserne vedrører, er blevet frembudt 
for toldmyndighederne eller til 
toldmyndighedernes tilfredshed gøres 
tilgængelige for toldkontrol.

Såfremt angivelsen foretages ved en 
indførsel i klarererens regnskaber og ved, 
at toldmyndighederne har adgang til disse 
data, anses angivelsen for at være antaget 
på det tidspunkt, hvor varerne indføres i 
regnskaberne. Toldmyndighederne kan, 
uden at dette berører klarererens juridiske 
forpligtelser eller udøvelsen af 
sikkerheds- og sikringskontrol, fritage 
klarereren for forpligtelsen til at frembyde 
varerne eller gøre dem tilgængelige for 
toldkontrol.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag fastsætter, at varer kun kan frigives eller udvælges til kontrol efter, at 
de er ankommet til Unionens toldområde. Dette vil medføre betydelige forsinkelser ved 
indgangsstedet til EU. Erhvervsdrivende med status som autoriserede økonomiske operatører 
bør kunne underrettes om frigivelse eller kontrol af varer, inden varerne ankommer til EU.

Ændringsforslag 162
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 148 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldangivelser  , der opfylder 
betingelserne i dette kapitel, antages straks 
af toldmyndighederne, forudsat at de varer, 
angivelserne vedrører, er blevet frembudt 

1. Toldangivelser, der opfylder 
betingelserne i dette kapitel, antages straks 
af toldmyndighederne, forudsat at de varer, 
angivelserne vedrører, er blevet frembudt 
for toldmyndighederne. De tilsvarende 
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for toldmyndighederne . forenklinger bør bevilges til autoriserede 
økonomiske operatører.

Or. de

Begrundelse

Autoriserede økonomiske operatører bør på grundlag af deres vedtægter kunne anvende 
proceduremæssige forenklinger, når de frigiver varer ved hjælp af en indførsel i 
virksomhedens dokumenter, navnlig frigivelse af et parti importerede varer uden forudgående 
underretning af det relevante toldsted om ansøgningen.

Ændringsforslag 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 149 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan efter ansøgning og inden for en 
specifik frist gives tilladelse til, at 
toldangivelsen ændres efter frigivelsen af 
varerne.

3. Der kan efter ansøgning og senest tre år 
efter datoen for antagelse gives tilladelse 
til, at toldangivelsen ændres efter 
frigivelsen af varerne.

Or. en

Begrundelse

Ved at tilføje en tidsfrist på tre år i artikel 149, stk. 3, undgår vi at indsætte en ny delegation 
af beføjelser i artikel 151.

Ændringsforslag 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade, at en person indgiver en 
toldangivelse i form af en indskrivning i 
klarererens regnskaber, forudsat at 
toldmyndighederne har adgang til disse 

1. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade, at en person indgiver en 
toldangivelse i form af en indskrivning i 
klarererens regnskaber, forudsat at 
toldmyndighederne har adgang til disse 
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data i klarererens elektroniske system. data i klarererens elektroniske system i 
forbindelse med kontrol efter frigivelse i 
henhold til artikel 41.

Or. de

Begrundelse

Der bør i forordningen fastlægges særlige regler for tilladelse til frigivelse af varer ved hjælp 
af en indførsel i virksomhedens dokumenter samt for gennemførelsen. Dette omfatter ligeledes 
toldmyndighedernes adgang til virksomhedernes edb-systemer. Som led i de særlige 
procedurer, skal toldmyndighederne holdes underrettet om importprocedurer af indehaveren 
af en tilladelse (generelle oplysninger). Kontrol af disse data sker ved kontrol efter frigivelse 
(revision). Toldmyndighederne bør ikke have adgang til virksomhedernes operativsystemer.

Ændringsforslag 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
dispensere fra forpligtelsen til at frembyde 
varerne.

2. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
dispensere fra forpligtelsen i artikel 124, 
stk. 1, til at frembyde varer, som skal 
indskrives i overensstemmelse med artikel 
154, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Ændringsforslag 166
Constance Le Grip

Forslag til forordning
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Artikel 154 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Indehaveren af den i stk. 1 
omhandlede tilladelse skal opfylde de 
kriterier, der er fastsat i artikel 22, litra 
a)-d).

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at kriterierne for autoriserede økonomiske 
operatører opfattes som minimumskrav med henblik på at gøre systemet mere pålideligt.

Ændringsforslag 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 179

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer reglerne for forelæggelsen af 
bevis som omhandlet i artikel 178, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243, som 
præciserer:

a) betingelserne for at bevise, at produkter 
fra havfiskeri og varer, der er fremstillet 
af produkter fra havfiskeri, har status som 
EU-varer 
b) de situationer, hvor toldmyndighederne 
kan dispensere fra kravet om at indgive 
bevis for status som EU-vare
c) betingelserne for omladning.

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen er blevet uddybet og giver nu et mere klart retsgrundlag for artikel 513-16 til og 
med artikel 513-18c i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Artikel 180 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplagring, der omfatter midlertidig 
opbevaring, toldoplag og frizoner

b) oplagring, der omfatter toldoplag og 
frizoner

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 181 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at drive lager faciliteter med henblik på 
midlertidig opbevaring eller oplæggelse på 
toldoplag af varer, medmindre det er 
toldmyndigheden selv, der driver lager 
faciliteten.

b) at drive lagerfaciliteter med henblik på 
oplæggelse på toldoplag af varer, 
medmindre det er toldmyndigheden selv, 
der driver lager faciliteten.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 170
Andreas Schwab

Forslag til forordning
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Artikel 181 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En autoriseret økonomisk operatør med 
tilladelse til at udnytte forenklede 
toldbestemmelser anses for at opfylde 
betingelserne i litra b), for så vidt der ved 
tildelingen af den pågældende bevilling er 
taget hensyn til den aktivitet, der er 
omfattet af den særlige procedure.

De under litra b) fastsatte betingelser 
anses for at være opfyldt af autoriserede 
økonomiske operatører og kræver ingen 
yderligere kontrol.

Or. de

Begrundelse

På et globaliseret marked har særlige toldprocedurer en betydelig indvirkning på 
konkurrenceevnen for EU's økonomi. Forudsætningerne for og kravene til disse procedurer 
og de dertil knyttede undtagelser er derfor også meget vigtige. Der bør i denne forordning 
redegøres for procedurerne og betingelserne for fastsættelse af vilkårene.

Ændringsforslag 171
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 181 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En autoriseret økonomisk operatør med 
tilladelse til at udnytte forenklede 
toldbestemmelser anses for at opfylde 
betingelserne i litra b), for så vidt der ved 
tildelingen af den pågældende bevilling er 
taget hensyn til den aktivitet, der er 
omfattet af den særlige procedure.

Uden at det berører de supplerende 
betingelser, der gælder for de pågældende 
procedurer, anses en autoriseret 
økonomisk operatør med tilladelse til at 
udnytte forenklede toldbestemmelser for at 
opfylde betingelserne i litra b) i 
nærværende stykke. 

Or. en

Begrundelse

Autoriserede økonomiske operatører bør pr. definition altid anses for at opfylde betingelserne 
vedrørende overholdelse.
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Ændringsforslag 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 186

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer reglerne for afslutningen, jf. 
artikel 185.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243 med 
henblik på at fastlægge mere detaljerede 
regler for proceduren, hvad angår 
procedurens afslutning, som præciserer:
a) betingelserne for afslutning af den 
særlige procedure
b) fristen for afslutning samt
c) afslutningsopgørelsens form.

Or. en

Begrundelse

Beføjelsesbestemmelserne i denne artikel er ikke i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. 
Formålet med tildelingen af beføjelser samt indholdet og omfanget af disse bør defineres klart 
og tydeligt i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I visse tilfælde skal EU- varer henføres 
under proceduren for ekstern forsendelse.

2. Når EU-varer udføres til et fælles 
transitland, eller de udføres og passerer et 
eller flere fælles transitlande, og når 
bestemmelserne i konventionen om en 
fælles forsendelsesprocedure finder 
anvendelse, henføres varerne under den 
eksterne EU-procedure for forsendelse af 
varer i hvert af følgende tilfælde:
a) de har været underkastet 
toldformaliteter ved udførsel med henblik 
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på ydelse af godtgørelse ved udførsel til 
tredjelande i henhold til den fælles 
landbrugspolitik
b) de hidrører fra interventionslagre og er 
underkastet kontrolforanstaltninger 
vedrørende deres anvendelse og/eller 
bestemmelse og har været underkastet 
toldformaliteter i forbindelse med udførsel 
til tredjelande i henhold til den fælles 
landbrugspolitik
c) hvis der for dem indrømmes 
godtgørelse eller tilbagebetaling af 
afgifter ved indførsel, på betingelse af, at 
de udføres fra Unionens toldområde, eller 
såfremt artikel 81, stk. 3, i toldkodeksen 
finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse udgør et væsentligt element i EU-toldkodeksen, som bør fastsættes i selve 
EU-toldkodeksen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. I øjeblikket indgår denne 
bestemmelse i artikel 722-04, stk. 3, i udkastet til gennemførelsesbestemmelserne til den 
moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 3 – litra b – nr. iia (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) udføres mellem to punkter inden for 
Unionens toldområde, der ligger i samme 
medlemsstat eller i to forskellige 
medlemsstater

Or. en
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Ændringsforslag 175
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 196 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade en person at benytte forenklinger, 
for så vidt angår henførslen af varer under 
proceduren for EU-forsendelse og 
afslutningen af den pågældende procedure.

4. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade en person at benytte forenklinger, 
for så vidt angår henførslen af varer under 
proceduren for EU-forsendelse og 
afslutningen af den pågældende procedure, 
herunder anvendelse af et manifest 
fremsendt ved hjælp af systemer til 
udveksling af data som en 
forsendelsesangivelse fra et 
luftfartsselskab eller rederi, der udfører et 
betydeligt antal flyvninger eller sørejser 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af elektroniske manifester (ladningsfortegnelser) opfylder fuldt ud kravene for 
såvel elektroniske angivelser som for frembydelse af varer. Dette er i tråd med konceptet om 
angivelse ved indførsel i regnskaber, hvilket var et centralt element i moderniseringen af 
toldlovgivningen i EU. 

Ændringsforslag 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 196 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade en person at benytte forenklinger, 
for så vidt angår henførslen af varer under 
proceduren for EU-forsendelse og 
afslutningen af den pågældende procedure.

4. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade en person at benytte forenklinger, 
for så vidt angår henførslen af varer under 
proceduren for EU-forsendelse og 
afslutningen af den pågældende procedure, 
herunder anvendelse af et manifest
fremsendt ved hjælp af systemer til 
udveksling af data som en 
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forsendelsesangivelse fra et 
luftfartsselskab eller rederi, der udfører et 
betydeligt antal flyvninger eller sørejser 
mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Siden 1993, hvor der af effektivitetshensyn blev indført en forenkling, har et manifest fra et 
luftfartsselskab eller et rederi, enten i papirform eller elektronisk form, kunnet erstatte de 
individuelle forsendelsesdokumenter i papirform. I Kommissionens forslag fjernes denne 
forenkling, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for flyafgangstiderne med tilsvarende 
forsinkelser på bestemmelsesstedet og tilsvarende omkostninger. Dette udgør en alvorlig 
trussel mod forretningsmodellen "levering næste dag". Konsekvenserne heraf for EU's 
virksomheder og for forbrugerne vil være meget alvorlige. Det er derfor af afgørende 
betydning, at denne forenkling bevares, og at der fastsættes specifikke bestemmelser for den i 
EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 198 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) reglerne for tildelingen af den i artikel 
196, stk. 4, omhandlede tilladelse

b) reglerne for tildelingen til godkendte 
afsendere og godkendte modtagere af den 
i artikel 196, stk. 4, omhandlede tilladelse 
til at anvende særlig forsegling samt 
reglerne for de forenklede 
forsendelsesprocedurer for forsendelse 
med fly og skib.

Or. en

Begrundelse

- Litra b): Vi mener, at de forenklede forsendelsesprocedurer for forsendelse med fly 
eller skib bør bevares i EU-toldkodeksen.

- Litra c): Artikel 196, stk. 5, kan fjernes, eftersom forpligtelserne for indehaveren af 
tilladelsen samt toldmyndighedernes forpligtelse til at sikre opfyldelse heraf reguleres i eller i 
det mindste kan afledes af afsnit I, kapitel I, f.eks. af artikel 5, stk. 3 og 24. Litra c) er derfor 
overflødigt og kan fjernes.
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Ændringsforslag 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 198 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) reglerne for tildelingen af den i artikel 
196, stk. 4, omhandlede tilladelse

b) reglerne for tildelingen af den i artikel 
196, stk. 4, omhandlede tilladelse, som 
skal omfatte muligheden for udelukkende 
at anvende en indførelse i klarererens 
regnskaber

Or. en

Begrundelse

Der kan fastsættes detaljerede regler for forenklingen af henførslen af varer under en 
procedure, men de kan ikke forbinde manifestet med et krav om at indgive en almindelig 
angivelse.

Ændringsforslag 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 199 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der er et økonomisk behov herfor, 
og toldtilsynet ikke berøres negativt heraf, 
kan toldmyndighederne tillade oplagring af 
EU-varer i en lagerfacilitet med henblik på 
midlertidig opbevaring eller toldoplag. De 
pågældende varer anses ikke for at være 
henført under proceduren for midlertidig 
opbevaring eller toldoplag.

3. Når der er et økonomisk behov herfor, 
og toldtilsynet ikke berøres negativt heraf, 
kan toldmyndighederne tillade oplagring af 
EU-varer i en lagerfacilitet med henblik på 
toldoplag. De pågældende varer anses ikke 
for at være henført under proceduren for 
toldoplag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
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toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 199 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Toldmyndighederne sikrer, at der føres 
toldtilsyn med varer under en 
oplagringsprocedure.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne for indehaveren af tilladelsen samt toldmyndighedernes forpligtelse til at 
sikre opfyldelse heraf reguleres i eller kan i det mindste afledes af afsnit I, kapitel I, f.eks. af 
artikel 5, stk. 3 og 24. Det foreslås derfor at fjerne stk. 4.

Ændringsforslag 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 200 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre, at varer under procedurerne for 
midlertidig opbevaring eller toldoplag ikke 
unddrages toldtilsyn

a) at sikre, at varer under procedurerne for 
toldoplag ikke unddrages toldtilsyn

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.
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Ændringsforslag 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 200 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at de forpligtelser, der følger af 
oplagring af varer, der er dækket af 
procedurerne for midlertidig opbevaring 
eller toldoplag, opfyldes

b) at de forpligtelser, der følger af 
opbevaring af varer, der er henført under 
procedurerne for toldoplag, opfyldes

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 200 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at de særlige betingelser, der er fastsat i 
bevillingen til drift af et toldoplag eller 
faciliteter til midlertidig opbevaring, 
overholdes.

c) at de særlige betingelser, der er fastsat i 
bevillingen til drift af et toldoplag, 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Forslag til forordning
Artikel 200 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Brugeren af proceduren er ansvarlig for 
opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af 
varernes henførsel under procedurerne for
midlertidig opbevaring eller toldoplag.

3. Brugeren af proceduren er ansvarlig for 
opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af 
varernes henførsel under procedurerne for 
toldoplag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 217 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243 med 
henblik på at fastlægge mere detaljerede 
regler for proceduren for særlig 
anvendelse i forbindelse med midlertidig 
import, som præciserer:

Or. en

Begrundelse

Litra a): Beføjelsesbestemmelserne i denne artikel er ikke i overensstemmelse med artikel 290 
i TEUF. Formålet med delegationen af beføjelser samt indholdet og omfanget af disse bør 
defineres klart og tydeligt i EU-toldkodeksen.

Litra c): Denne bestemmelse er overflødig. Den er allerede dækket af artikel 5, stk. 1.
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Ændringsforslag 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 217 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den særlige anvendelse, der er 
omhandlet i artikel 214, stk. 1

a) den særlige anvendelse, der er 
omhandlet i artikel 214, stk. 1, i følgende 
tilfælde:
i) transportmidler, paller og containere
ii) personlige ejendele og sportsartikler, 
der indføres af rejsende
iii) velfærdsmateriel for søfarende
iv) katastrofehjælpsudstyr
v) medicinsk og kirurgisk udstyr samt 
laboratorieudstyr
vi) dyr
v) varer til anvendelse i grænseområder
vi) lyd-, billed- eller datamedier, 
reklamemateriale
vii) fagligt udstyr
viii) undervisningsmateriale og 
videnskabeligt udstyr
ix) emballage
x) forme og modeller, matricer, klicheer, 
tegninger, måle-, kontrol- og 
prøveinstrumenter og andre lignende 
genstande
xi) specialværktøj og -instrumenter
xii) varer til gennemførelse af 
afprøvninger eller varer, som skal 
afprøves
xiii) vareprøver
xiv) erstatningsproduktionsmidler
xv) varer til begivenheder eller salg
xvi) reservedele, tilbehør og udstyr
xvii) andre varer
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Or. en

Begrundelse

Litra a): Beføjelsesbestemmelserne i denne artikel er ikke i overensstemmelse med artikel 290 
i TEUF. Formålet med delegationen af beføjelser samt indholdet og omfanget af disse bør 
defineres klart og tydeligt i EU-toldkodeksen.

Litra c): Denne bestemmelse er overflødig. Den er allerede dækket af artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 217 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 217a
Udvalgsprocedure

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
vedrørende de i artikel 215, stk. 2, 
omhandlede frister for at sikre en ensartet 
anvendelse af toldlovgivningen. De 
pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 244, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Tildelingen af gennemførelsesbeføjelser danner retsgrundlaget for fastsættelse i en 
gennemførelsesretsakt af fristerne for, hvor længe varer kan være henført under proceduren 
for midlertidig import.

Ændringsforslag 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
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Artikel 218 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Affald og skrot, der fremkommer ved 
destruktion af varer, som er henført under 
proceduren for særligt anvendelsesformål, 
anses for at være henført under 
proceduren for midlertidig opbevaring.

5. Affald og skrot, der fremkommer ved 
destruktion af varer, som er henført under 
proceduren for særligt anvendelsesformål, 
anses for at være under midlertidig 
opbevaring.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 219

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 219 udgår
Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer procedurereglerne med 
henblik på at sikre toldtilsyn i 
overensstemmelse med artikel 218, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig. Den er allerede dækket af artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Artikel 224 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Når der er behov for ensartede 
betingelser for gennemførelse af juridisk 
bindende EU-retsakter, tillægges 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser 
frem til den 31. december 2014.
Den i afsnit 1 nævnte tildeling af 
gennemførelsesbeføjelser forlænges 
automatisk på ubestemt tid.

Or. en

Begrundelse

Som nævnt i artikel 243 og på grund af, at Kommissionen har angivet, at den vil vedtage 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter senest 18 måneder efter EU-toldkodeksens 
ikrafttræden, er det hensigtsmæssigt at medtage en klar bestemmelse i EU-toldkodeksen, som 
indeholder en frist for delegationen af beføjelser og for tildelingen af 
gennemførelsesbeføjelser (jf. artikel 244). Denne frist er indeholdt i stk. 1.

Ændringsforslag 191
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 228 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i andre tilfælde, hvor det er behørigt 
begrundet af typen af trafik eller er 
påkrævet i henhold til internationale 
aftaler.

c) i andre tilfælde, hvor det er behørigt 
begrundet af typen af trafik eller af 
varetypen eller er påkrævet i henhold til 
internationale aftaler.

Or. en

Begrundelse

En dispensation finder ikke blot anvendelse i forbindelse med en type af trafik, men også i 
forbindelse med forskellige varetyper, f.eks. elektricitet.
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Ændringsforslag 192
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 228 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) for varer, der udføres af en autoriseret 
økonomisk operatør.

Or. en

Begrundelse

I fremtiden vil status som autoriseret økonomisk operatør spille en afgørende rolle, og det er 
derfor meget vigtigt, at der findes reelle forenklinger. Regelefterlevende og pålidelige 
økonomiske operatører bør som "autoriserede økonomiske operatører" kunne få størst mulig 
fordel af forenklinger. Af denne årsag er fritagelserne for autoriserede økonomiske 
operatører i forbindelse med angivelser forud for afgang. De bør klassificeres som væsentlige 
elementer, hvilket tydeligt bør fremgå af basisretsakten.

Ændringsforslag 193
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 228 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Angivelsen forud for afgang skal have 
en af følgende former :

udgår

a) den relevante toldangivelse, hvis varer, 
der føres ud af Unionens toldområde, 
henføres under en toldprocedure, der 
kræver en toldangivelse
b) en meddelelse om reeksport i medfør af 
artikel 235
c) den i artikel 236 omhandlede 
summariske udpassageangivelse
d) den i artikel 239 omhandlede 
anmeldelse af reeksport.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom anmeldelsen af reeksport i henhold til artikel 228, stk. 5, ikke behøver at indeholde 
de nødvendige oplysninger for den summariske udpassageangivelse, bør anmeldelsen af 
reeksport ikke betragtes som en angivelse forud for afgang. Af denne grund bør anmeldelsen 
af reeksport efter vores mening ikke indgå i stk. 4.

Ændringsforslag 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 230 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages behørigt hensyn til de 
økonomiske operatørers byrde i 
forbindelse med opfyldelsen heraf.

Or. de

Begrundelse

I afgørelsen af 1. december 2011 blev det foreslået, at der skulle indføres fritagelser for små 
partier, som vil blive reguleret på en ensartet måde i hele EU – "mundtlige toldangivelser". 
Denne supplerende tekst foreslås med henblik på at give Kommissionen mulighed for at 
indføre en sådan regulering som en del af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 233 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Toldmyndighederne kan efter 
ansøgning tillade en person at anvende 
forenklinger, for så vidt angår henførslen 
af varer under eksportproceduren og i 
forbindelse med denne procedure. Der 
tages derved hensyn til den økonomiske 
operatørs økonomiske interesser.
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Or. de

Begrundelse

I afgørelsen af 1. december 2011 blev det foreslået, at der skulle indføres fritagelser for små 
partier, som vil blive reguleret på en ensartet måde i hele EU – "mundtlige toldangivelser". 
Denne supplerende tekst foreslås med henblik på at give Kommissionen mulighed for at 
indføre en sådan regulering som en del af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 235 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) varer under proceduren for midlertidig 
opbevaring, der reeksporteres direkte fra en 
facilitet til midlertidig opbevaring

c) varer under midlertidig opbevaring, der 
reeksporteres direkte fra en facilitet til 
midlertidig opbevaring

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at ændre midlertidig opbevaring fra at være en "særlig 
toldprocedure" til at angive en "status". Dette vil genskabe den situation, der var gældende 
før den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 236 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den summariske udpassageangivelse 
skal indgives af en af følgende personer:
a) den person, som fører varerne ud af 
Unionens toldområde, eller som påtager 
sig ansvaret for transporten af varerne ud 
af dette område
b) eksportøren eller afsenderen eller en 
anden person, i hvis navn eller på hvis 
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vegne den i litra a) nævnte person handler
c) enhver person, som kan frembyde de 
pågældende varer eller få dem frembudt 
for den kompetente toldmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelsen af, hvem der kan indgive en summarisk udpassageangivelse udgør et 
væsentligt element i EU-toldkodeksen, som bør fastsættes i selve EU-toldkodeksen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 236 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Toldmyndighederne kan dispensere 
fra forpligtelsen til at indgive en 
summarisk udpassageangivelse i de i 
artikel 228, stk. 2, litra c), nævnte tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke noget retsgrundlag for dispensationen fra at skulle indgive en summarisk 
udpassageangivelse. Der medtages derfor en henvisning til artikel 228, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 236 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Den summariske udpassageangivelse 
skal indgives til udgangstoldstedet. 
Toldmyndighederne kan tillade, at den 
summariske udpassageangivelse indgives 
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til et andet toldsted, forudsat at dette 
toldsted straks videregiver de nødvendige 
oplysninger til udgangstoldstedet eller gør 
dem tilgængelige i elektronisk form.

Or. en

Begrundelse

Det kompetente toldsted, hvor den summariske indpassageangivelse indgives, tydeliggøres i 
denne bestemmelse.

Ændringsforslag 200
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 237 – stk. 1 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er dog ikke muligt at foretage 
ændringer, når der er sket et af følgende:
a) toldmyndighederne har meddelt den 
person, der indgav den summariske 
angivelse, at de agter at undersøge
varerne
b) toldmyndighederne har fastslået, at de 
pågældende oplysninger ikke er korrekte
c) toldmyndighederne har allerede givet 
tilladelse til, at varerne fjernes.

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår, at artikel 181, stk. 1, i den moderniserede toldkodeks bevares uændret, og at de 
tilfælde, hvor det ikke er muligt at foretage ændringer i den summariske udpassageangivelse, 
medtages i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Artikel 237 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den summariske udpassageangivelse 
anses for ikke at være indgivet, når de 
angivne varer ikke er ført ud af Unionens 
toldområde inden for en specifik frist, 
efter at angivelsen er indgivet.

2. Den summariske udpassageangivelse 
anses for ikke at være indgivet, når de 
angivne varer ikke er ført ud af Unionens 
toldområde efter en periode på 150 dage 
fra den dato, hvor angivelsen er blevet 
indgivet.

Or. en

Begrundelse

Eftersom fristen, efter hvis udløb en summarisk udpassageangivelse anses for ikke at være 
indgivet, kan betragtes som et væsentligt element i toldlovgivningen, og da det drejer sig om 
en lille bestemmelse, som i øjeblikket er fastsat i artikel 820-18, stk. 2, i 
gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks, foreslår vi at medtage 
denne frist i selve EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 238

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 243, som
supplerer procedurereglerne for indgivelse 
af en summarisk udpassageangivelse i 
artikel 236.

a) procedurereglerne for indgivelse af en 
summarisk udpassageangivelse

b) de tilfælde, hvor det er tilladt at ændre 
den summariske udpassageangivelse som 
omhandlet i artikel 237, stk. 1 
c) den i artikel 237, stk. 2, omhandlede 
frist for, hvornår en summarisk 
udpassageangivelse ikke anses for at være 
indgivet.
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Or. en

Begrundelse

Litra b): Eftersom reglerne for ændring af den summariske udpassageangivelse er fastsat i 
artikel 237, stk. 1, kan denne beføjelse fjernes.

Litra c): Eftersom den frist, efter hvis udløb en summarisk udpassageangivelse anses for ikke 
at være indgivet, er fastsat i artikel 237, stk. 2, kan denne beføjelse fjernes.

Ændringsforslag 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 238 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 238a
Tildeling af gennemførelsesbeføjelser

For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af toldlovgivningen 
vedtager Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
vedrørende: 
a) udgangstoldstedets ansvar med hensyn 
til den summariske udpassageangivelse
b) muligheden for, at toldmyndighederne, 
hvor det er hensigtsmæssigt, efter fælles 
aftale kan give tilladelse til, at den 
summariske udpassageangivelse indgives 
ved et andet toldsted.
De pågældende gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 244, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.
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Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Ændringsforslag 204
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 239 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når ikke-EU-varer føres ud af Unionens 
toldområde fra en facilitet til midlertidig 
opbevaring eller en frizone, og der ikke 
kræves nogen reeksportmeddelelse eller 
summarisk udpassageangivelse, skal den 
ansvarlige person indgive en anmeldelse 
af reeksport ved det kompetente toldsted.

1. Når ikke-EU-varer føres ud af Unionens 
toldområde fra en facilitet til midlertidig 
opbevaring eller en frizone, og der ikke 
kræves nogen reeksportmeddelelse eller 
summarisk udpassageangivelse, skal der 
indgives en anmeldelse af reeksport ved 
det kompetente toldsted.

Or. en

Begrundelse

Eftersom det i stk. 4 fastsættes, hvem der kan indgive en anmeldelse af reeksport, fjernes 
henvisningen til denne person i stk. 1.

Ændringsforslag 205
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 239 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Anmeldelsen af reeksport skal 
indgives af en af følgende personer:
a) den person, som fører varerne ud af 
Unionens toldområde, eller som påtager 
sig ansvaret for transporten af varerne ud 
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af dette område
b) eksportøren eller afsenderen eller en 
anden person, i hvis navn eller på hvis 
vegne den i litra a) nævnte person handler
c) enhver person, som kan frembyde de 
pågældende varer eller få dem frembudt 
for den kompetente toldmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Eftersom den person, der indgiver en anmeldelse af reeksport, udgør et væsentligt element i 
toldlovgivningen, medtages reglerne om denne person her.

Ændringsforslag 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 243 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, 7, 
10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 og 241 tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, 7, 
10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 og 241 tillægges Kommissionen 
indtil den 31. december 2014.

Or. en

Begrundelse

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).
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Ændringsforslag 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 243 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, 7, 
10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 og 241 tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 2, 7, 
10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 
76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 
136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 
171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 
192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 
234, 238 og 241 tillægges Kommissionen 
for en femårsperiode fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Begrundelse

Indførslen af en revisionsperiode ville give mulighed for udarbejdelse af formelle rapporter 
om Kommissionens anvendelse af de delegerede beføjelser.

Ændringsforslag 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 243 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 2 omhandlede delegation af 
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beføjelser forlænges automatisk for en 
femårsperiode. Kommissionen udarbejder 
en rapport om hver enkelt af de 
delegerede beføjelser og forelægger den 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Denne rapport skal 
navnlig evaluere de delegerede retsakters 
virkninger på EU-niveau og på nationalt 
niveau på de økonomiske politikker, 
erhvervslivet, de administrative byrder og 
på personale-, budget- og 
ressourceområdet samt på evnen til at 
opnå resultater, og den skal angive 
måder, hvorpå toldprocedurer og 
anvendelsen af toldlovgivningen kan 
fornys og forbedres. Rapporten ledsages, 
hvor det er relevant, af forslag til ændring 
af toldkodeksen og dens delegerede 
retsakter. Delegationen af beføjelser 
forlænges enten stiltiende for perioder af 
samme varighed, men kan da 
tilbagekaldes i henhold til stk. 3, eller 
forlænges for en periode og på de 
betingelser, som Europa-Parlamentet og 
Rådet fastsætter.

Or. en

Begrundelse

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
- extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).
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Ændringsforslag 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 243 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. Eftersom nogle af eller alle 
bestemmelserne i et udkast til delegeret 
retsakt grundlæggende kan ændre den 
måde, hvorpå de grundregler, der 
fastsættes i nærværende forordning, blev 
anvendt inden denne forordnings 
ikrafttræden, sørger Kommissionen for, at 
der i god tid afholdes grundige høringer 
af Rådet, Europa-Parlamentet og 
erhvervslivet, og at der tages hensyn til 
disses synspunkter, før der vedtages en 
delegeret retsakt, for at undgå potentielt 
skadelige virkninger på EU's 
konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at give mulighed for en grundig drøftelse af og en passende overgangsperiode 
for delegerede retsakter med potentiel virkning på EU's konkurrenceevne er det vigtigt, at der 
afholdes grundige høringer af medlemsstaterne og de berørte interessenter, og at der tages 
behørigt hensyn til deres synspunkter.

Ændringsforslag 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 243 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 243a 
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Kommissionen kan efter anmodning fra 
en eller flere medlemsstater give den/dem 
tilladelse til at afprøve forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen.  
Sådanne pilotafprøvninger kan benyttes 
af alle medlemsstater og evalueres 
regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

De afsluttende bestemmelser er et passende sted til at indføje en generel bestemmelse, der 
giver mulighed for innovative pilotafprøvninger.

Ændringsforslag 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 243 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 243b
Kommissionen vedtager de i artikel 243a 
omhandlede afgørelser ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. De pågældende 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 244, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De afsluttende bestemmelser er et passende sted til at indføje en generel bestemmelse, der 
giver mulighed for innovative pilotafprøvninger.

Ændringsforslag 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Artikel 244 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når udvalgets udtalelse skal indhentes 
ved skriftlig procedure, og der henvises til 
dette stykke, afsluttes denne procedure 
uden resultat, når udvalgets formandskab 
inden for fristen for afgivelse af 
udtalelsen beslutter dette.

6. Den skriftlige procedure afsluttes uden 
resultat, når udvalgets formandskab 
beslutter dette, eller når et udvalgsmedlem 
anmoder herom. I et sådant tilfælde 
indkalder formanden til et møde i 
udvalget inden for en rimelig frist.

Or. en

Begrundelse

Hvorfor er det kun formanden, der kan træffe beslutning om at afslutte den skriftlige 
procedure? Hvad er konsekvenserne heraf? Dette er ikke i tråd med artikel 3, stk. 5, i 
forordning 182/2011.
I denne bestemmelse angives følgende:
"Medmindre andet fremgår af basisretsakten, afsluttes den skriftlige procedure uden noget 
resultat, hvis formanden træffer beslutning herom, eller et udvalgsmedlem anmoder herom, 
inden for den i første afsnit fastsatte tidsfrist. I så fald indkalder formanden til et møde i 
udvalget inden for en rimelig frist".
Det foretrækkes at inkludere denne bestemmelse i EU-toldkodeksen eller at henvise til den.

Ændringsforslag 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 244 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 244a
Andre anliggender

Toldkodeksudvalget kan undersøge 
ethvert spørgsmål vedrørende 
toldlovgivningen, som rejses af 
formanden enten på Kommissionens 
initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstats repræsentant, og som især 
vedrører følgende:
a) foranstaltninger til fremme af 
innovation
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b) ethvert tilfælde, hvor toldkodeksen og 
dens delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter har 
uforholdsmæssigt negative konsekvenser 
for de økonomiske politikker, 
erhvervslivet, de administrative byrder, 
personale-, budget- og ressourceområdet 
samt for evnen til at opnå resultater
c) ethvert problem, der måtte opstå som 
følge af anvendelsen af toldlovgivningen
d) enhver holdning, som Unionen skal 
indtage i udvalg, arbejdsgrupper og 
paneler, der er oprettet af eller i henhold 
til internationale aftaler vedrørende 
toldlovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at bevare artikel 185 fra den moderniserede toldkodeks i EU-toldkodeksen og i 
EU-toldkodeksen at indføre en mulighed for, at Toldkodeksudvalget kan undersøge de 
tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at tilskynde til innovation, eller de tilfælde, hvor 
EU-toldkodeksen eller dens delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter har 
uforholdsmæssigt negative konsekvenser.

Ændringsforslag 214
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 247 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Andre artikler end de i artikel 1 nævnte 
artikler anvendes fra den første dag i den 
første måned 18 måneder efter den i 
nævnte stykke omhandlede dato.  

2. Andre artikler end de i stk. 1 nævnte 
artikler anvendes fra den 1. januar 2017.

Or. en

Begrundelse

En periode på 18 måneder efter forordningens ikrafttræden er for kort til fuldt ud at kunne 
gennemføre EU-toldkodeksen på nationalt niveau – ikke blot for toldmyndighederne, men 
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også for handelen. Fristen for anvendelse af EU-toldkodeksen bør være forbundet med 
offentliggørelsen af de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakterne samt disses 
ikrafttræden. Denne periode skal fastsættes til 24 måneder.

Ændringsforslag 215
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 247 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Andre artikler end de i artikel 1 nævnte 
artikler anvendes fra den første dag i den 
første måned 18 måneder efter den i 
nævnte stykke omhandlede dato.

2. Andre artikler end de i stk. 1 nævnte 
artikler anvendes fra den 1. januar 2017.

Or. en

Begrundelse

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months.
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


