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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sääntöjä noudattavien ja luotettavien 
talouden toimijoiden olisi "valtuutettuina 
talouden toimijoina" voitava saada 
täysimääräiset edut yksinkertaistusten 
laajasta käytöstä ja, turvallisuusnäkökohdat 
huomioon ottaen, hyötyä kevyemmästä 
tullivalvonnasta. Näin toimijat voisivat 
saada joko tulliyksinkertaistuksiin 
oikeutetun valtuutetun talouden toimijan 
aseman tai vaarattomuuteen ja 
turvallisuuteen liittyviin helpotuksiin 
oikeutetun valtuutetun talouden toimijan 
aseman. Toimijoille voidaan myöntää 
jompikumpi näistä asemista tai ne 
molemmat.

(19) Sääntöjä noudattavien ja luotettavien 
talouden toimijoiden, jotka auttavat 
turvaamaan tulliselvitysketjun ja 
Euroopan unionin taloudelliset edut olisi 
"valtuutettuina talouden toimijoina" 
voitava saada täysimääräiset edut 
yksinkertaistusten laajasta käytöstä ja, 
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen, 
nauttia käytännön hyödyistä, muun 
muassa kevyemmästä tullivalvonnasta. 
Näin toimijat voisivat saada joko 
tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan aseman tai 
vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviin helpotuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan aseman. 
Toimijoille voidaan myöntää jompikumpi 
näistä asemista tai ne molemmat.

Or. fr

Perustelu

Unionin tullikoodeksissa olisi ilmoitettava entistä selvemmin, että valtuutetut talouden 
toimijat saavat muita suotuisamman kohtelun.

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. 'väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella' 11. 'väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella' 
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tointa, jolla henkilö osoittaa 
määrämuodossa ja säädetyllä tavalla, että 
tavarat on asetettu tai ne on tarkoitus 
asettaa kyseiseen menettelyyn;

tointa, jolla henkilö osoittaa 
määrämuodossa ja säädetyllä tavalla, että 
tavarat on sijoitettu tai ne on tarkoitus 
sijoittaa väliaikaiseen varastoon;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. 'väliaikaisella varastoinnilla' 
tilannetta, jossa muut kuin unionitavarat 
varastoidaan väliaikaisesti tullin 
valvontaan niiden tullille esittämisen ja 
tullimenettelyyn asettamisen välillä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 31 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöä, joka esittää tavarat, joiden 
katsotaan olevan väliaikaisen 
varastoinnin menettelyssä väliaikaisen 
varastoinnin ilmoitukseen antamiseen 

Poistetaan.
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asti, tai henkilöä, jonka puolesta tavarat 
esitetään;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 31 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilöä, joka antaa väliaikaisen 
varastoinnin ilmoituksen tai jonka 
puolesta tällainen ilmoitus annetaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 44
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa 
sallitaan yhden tai useamman 
jäsenvaltion käyttää 1 kohdan 
säännöksistä poiketen muuta tietojen 
vaihtamis- ja tallennusmenetelmää kuin 
sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

6 artiklan 3 kohdan mukaisesti on mahdollista poiketa telemaattista tietojenvaihtoa 
koskevasta ehdottomasta periaatteesta. Tällä heikennetään Euroopan tullilainsäädännön 
nykyaikaistamiseen liittyvää keskeistä periaatetta. Se antaa mahdollisuuden myös tulkintaan, 
joka voi johtaa oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden puutteeseen.

Tarkistus 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa 
sallitaan yhden tai useamman jäsenvaltion 
käyttää 1 kohdan säännöksistä poiketen 
muuta tietojen vaihtamis- ja 
tallennusmenetelmää kuin sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää.

3. Komissio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa tehdä päätöksiä, 
joissa sallitaan yhden tai useamman 
jäsenvaltion käyttää 1 kohdan säännöksistä 
poiketen muuta tietojen vaihtamis- ja 
tallennusmenetelmää kuin sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää. Kyseinen 
poikkeus ei vaikuta 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojenvaihdossa 
käytettävien sähköisten järjestelmien 
kehittämiseen, ylläpitämiseen ja käyttöön.

Or. en

Perustelu

On olennaista, että unionin tullikoodeksi pannaan täytäntöön ja sitä sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Kuitenkin saattaa ilmetä tapauksia, joissa 
poikkeuksia myönnetään yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus 46
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa 
sallitaan yhden tai useamman jäsenvaltion 
käyttää 1 kohdan säännöksistä poiketen 
muuta tietojen vaihtamis- ja 
tallennusmenetelmää kuin sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää.

3. Komissio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa ja rajoitetun 
ajan tehdä päätöksiä, joissa sallitaan yhden 
tai useamman jäsenvaltion käyttää 
1 kohdan säännöksistä poiketen muuta 
tietojen vaihtamis- ja tallennusmenetelmää 
kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.

Or. el

Perustelu

Poikkeuksen on oltava ajaltaan rajoitettu ja perustuttava todelliseen tarpeeseen.

Tarkistus 47
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa 
sallitaan yhden tai useamman jäsenvaltion 
käyttää 1 kohdan säännöksistä poiketen 
muuta tietojen vaihtamis- ja 
tallennusmenetelmää kuin sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää.

3. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa 
sallitaan yhden tai useamman jäsenvaltion 
käyttää 1 kohdan säännöksistä poiketen 
muuta tietojen vaihtamis- ja 
tallennusmenetelmää kuin sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää. Komissio 
kuitenkin kannustaa jäsenvaltioita, jotka 
eivät ole vielä kehittäneet asianmukaista 
sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää, 
tekemään niin.

Or. en

Tarkistus 48
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Säädösvallan siirto

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
myöntämistä koskevat perusteet. 

Or. el

Perustelu

Aidon tulliunionin tavoitteen perusteella kaikkien poikkeusten/vapautusten on oltava 
luonteeltaan väliaikaisia, aidosti tarpeellisia/perusteltua ja täytettävä tietyt perusteet. 6 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen myöntämisperusteet on siksi määriteltävä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 49
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata rajoitetun ajan 
tullilainsäädännön soveltamista koskevia 
yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle 
testata rajoitetun ajan tullilainsäädännön 
soveltamista koskevia muita
yksinkertaistuksia. Tällaisten testien on 
oltava kaikkien jäsenvaltioiden 
käytettävissä. Kyseiset yksinkertaistukset 
testataan sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, ja ne 
koskevat seuraaviin liittyviä tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia:
(a) tullimenettelyä tai valtuutetun 
talouden toimijan asemaa koskevat 
hakemukset ja luvat;
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(b) 32 artiklan mukaisesti tehdyt 
hakemukset ja annetut erityispäätökset;
(c) 39 artiklassa tarkoitettu yhteinen 
riskinhallinta;
(d) tietokantoihin kirjattavien tietojen 
vakiomuotoa ja sisältöä koskevat 
vaatimukset;
(e) tietojen ylläpito, josta vastaavat 
jäsenvaltioiden tulliviranomaiset;
(f) kyseisten tietojen käyttöä koskevat 
säännöt
(i) talouden toimijoiden osalta,

(ii) muiden toimivaltaisten viranomaisten 
osalta.
Kun testauksen määräaika on päättynyt, 
komissio toteuttaa arvioinnin, jossa 
määritetään sen hyödyt.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, että yksinkertaistuksia koskevien testien (kokeilujen) olisi oltava kaikkien 
sellaisten jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka haluavat osallistua.

Tarkistus 50
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata rajoitetun ajan
tullilainsäädännön soveltamista koskevia 
yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata tullilainsäädännön 
soveltamista koskevia muutoksia ja
yksinkertaistuksia. Tämankaltaisten 
kokeilujen on oltava kaikkien 
jäsenvaltioiden käytettävissä niiden 
pyynnöstä ja niitä on arvioitava 
säännöllisesti.
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Or. en

Perustelu

Voisi olla hyödyllistä testata muutoksia ja yksinkertaistuksia tullivalvonnassa, 
riskianalyysissä ja tullitarkastuksissa, ja silloin voidaan käyttää parhaita saatavilla olevia 
tekniikoita eikä ainoastaan tietotekniikkaa.

Tarkistus 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata rajoitetun ajan 
tullilainsäädännön soveltamista koskevia 
yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata tullilainsäädännön 
soveltamista koskevia yksinkertaistuksia. 
Tällaisten kokeilujen on oltava kaikkien 
jäsenvaltioiden käytettävissä ja niitä on 
arvioitava säännöllisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, että yksinkertaistuksia koskevien testien (kokeilujen) olisi oltava kaikkien 
sellaisten jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka haluavat osallistua.

Tarkistus 52
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata rajoitetun ajan 
tullilainsäädännön soveltamista koskevia 
yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
jäsenvaltioille testata rajoitetun ajan lisää 
tullilainsäädännön soveltamista koskevia 
yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

Or. en
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Perustelu

Komission olisi voitava antaa jäsenvaltioille, joilla on jo hyvin toimiva sähköinen 
tietojenkäsittelyjärjestelmä, mahdollisuuden testata lisää tullilainsäädännön soveltamista 
koskevia yksinkertaistuksia.

Tarkistus 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tästä velvoitteesta voidaan luopua tietyissä
tapauksissa.

Tästä velvoitteesta voidaan luopua 
tapauksissa, joissa

(a) tulliedustaja toimii sellaisten 
henkilöiden puolesta, joiden ei edellytetä 
olevan sijoittautuneita unionin 
tullialueelle, jollei toisin säädetä, tai
(b) kolmansien maiden kanssa on tehty 
sopimuksia, joiden mukaisesti tällaisiin 
maihin sijoittautuneet henkilöt voivat 
toimia tulliedustajina.

Or. en

Perustelu

On tiettyjä tapauksia, joissa tulliedustajan ei tarvitse olla sijoittautunut EU:hun.

Tarkistus 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä oleva 2 kohta ei estä 
jäsenvaltioita soveltamasta ehtoja, jotka 
ne ovat määritelleet 3 kohdan 
ensimmäisen lauseen mukaisesti 
tulliedustajalle, joka ei ole sijoittautunut 
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unionin tullialueelle. 

Or. en

Perustelu

On tiettyjä tapauksia, joissa tulliedustajan ei tarvitse olla sijoittautunut EU:hun.

Tarkistus 55
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tapaukset, joissa 18 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
velvoitteesta luovutaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaa esittelijän tarkistusta 7.

Tarkistus 56
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat yksinkertaistukset on 
periaatteessa myönnettävä valtuutetulle 
talouden toimijalle: 
(a) vapautus poistumisen 
yleisilmoituksesta ja saapumisen 
yleisilmoituksesta myös kieltotapauksissa, 
kun yleisluvan käyttö on mahdollista tai 
tuotteet ovat hyvin tunnettuja;
(b) paikallinen tulliselvitys 
ilmoittamattomalle tuonnille myös 
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kieltotapauksissa, kun yleisluvan käyttö 
on mahdollista tai tuotteet ovat hyvin 
tunnettuja; yleisen tulliselvityksen käyttö 
enintään kuukauden määräajaksi;
(c) keskitetty tulliselvitys ja oma-
aloitteinen määrääminen.

Or. en

Perustelu

Tähän mennessä ei edes valtuutettuja talouden toimijoita varten säädetä merkittävistä 
yksinkertaistuksista unionin tullikoodeksissa. Pelkästään tarkastusten keventäminen ja niiden 
lukumäärän vähentäminen eivät ole todellisia helpotuksia.  Johdanto-osan 11 kappaleen 
mukaan (19 kohta) luotettavien talouden toimijoiden olisi saatava täysimääräinen hyöty 
yksinkertaistuksista. Sen vuoksi yksinkertaistukset olisi käytännössä pantava täytäntöön 
suoraan unionin tullikoodeksin 21 artiklan avulla.

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

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
valtuutetun talouden toimijan aseman 
haltijoihin on sovellettava muita 
suotuisampaa kohtelua saadun 
todistustyypin perusteella 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Unionin tullikoodeksissa olisi ilmoitettava entistä selvemmin, että valtuutetut talouden 
toimijat saavat muita suotuisamman kohtelun.

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

Ehdotus asetukseksi
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21 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Valtuutettujen talouden toimijoiden 
hakemukset on käsiteltävä ensin.

Or. fr

Perustelu

Unionin tullikoodeksissa olisi ilmoitettava entistä selvemmin, että valtuutetut talouden 
toimijat saavat ensisijaisen kohtelun.

Tarkistus 59
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Valtuutetuiksi talouden toimijoiksi 
määritellyt talouden toimijat voivat 
hyödyntää seuraavia yksinkertaistettuja 
menettelyjä pyynnöstä tai esittämällä 
taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja 
tunnistenumerot (EORI-numerot):
1. valtuutetun toimijan vapauttaminen 
poistumisilmoituksen antamista 
koskevasta velvoitteesta, kieltoihin ja 
rajoituksiin liittyvät tapaukset mukaan 
luettuina, jos on mahdollista käyttää 
yleislupaa tai tuotteet ovat 
tulliviranomaisille tuttuja;
2. valtuutetun toimijan vapauttaminen 
saapumisilmoituksen antamista 
koskevasta velvoitteesta, kieltoihin ja 
rajoituksiin liittyvät tapaukset mukaan 
luettuina, jos on mahdollista käyttää 
yleislupaa tai tuotteet ovat 
tulliviranomaisille tuttuja;
3. mahdollisuus toimittaa tulli-ilmoitus 
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ilman muodollista ilmoitusta;
4. saateasiakirjaa koskevan ilmoituksen 
tunnustaminen riittäväksi tulli-
ilmoitukseksi;
5. tuonnin tulliselvitys ilman ilmoitusta, 
kieltoihin ja rajoituksiin liittyvät 
tapaukset mukaan luettuina, jos on 
mahdollista käyttää yleislupaa tai tuotteet 
ovat tulliviranomaisille tuttuja;
hyväksyntä on myönnettävä sillä ehdolla, 
että yleisilmoitus toimitetaan tietyltä 
ajanjaksolta.

Or. de

Perustelu

Unionin tullikoodeksia koskevaan ehdotukseen ei sisälly sitovia sääntöjä menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi, jolla saataisiin aikaan todellisia myönnytyksiä yrityksille, jotka ovat 
menestyksekkäästi saattaneet päätökseen valtuutetun talouden toimijan asemaa koskevan 
työlään menettelyn. Tämä vaarantaa sen, että talouden toimijat hyväksyvät valtuutetun 
talouden toimijan aseman. Maailmankaupan tullimenettelyjä koskevien sääntöjen 
yksinkertaistamisella on suurta taloudellista merkitystä yritysten kilpailukyvyn kannalta. 

Tarkistus 60
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään erityisesti (alleviivattu)

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään

Or. de

Perustelu

Katso 21 a artiklaa koskeva tarkistus 1 (uusi).

Tarkistus 61
Kerstin Westphal
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säännöt, jotka koskevat 21 artiklassa 
tarkoitetun valtuutetun talouden toimijan 
aseman myöntämistä;

(a) tapaukset, joissa valtuutetun talouden 
toimijan asemaa on tarkasteltava 
uudelleen;

Or. de

Perustelu

Katso 21 a artiklaa koskeva tarkistus 1 (uusi).

Tarkistus 62
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säännöt, jotka koskevat 21 artiklassa 
tarkoitetun valtuutetun talouden toimijan 
aseman myöntämistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan aseman myöntämisperusteet on kuvattu riittävästi 
perussäädöksessä esittelijän ehdottamien muutosten mukaisesti.

Tarkistus 63
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tapaukset, joissa unionin tullialueelle 
sijoittautumista koskevasta valtuutetun 

(b) kyseisen aseman ja kyseisten lupien 
myöntämiseen toimivaltaisen 
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talouden toimijan velvoitteesta luovutaan 
21 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti;

tulliviranomaisen määrittäminen;

Or. de

Perustelu

Katso 21 a artiklaa koskeva tarkistus 1 (uusi).

Tarkistus 64
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tapaukset, joissa unionin tullialueelle 
sijoittautumista koskevasta valtuutetun 
talouden toimijan velvoitteesta luovutaan 
21 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaa esittelijän tarkistusta 8.

Tarkistus 65
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) neuvottelut muiden 
tulliviranomaisten kanssa ja tietojen 
toimittaminen niille;

Or. de
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Perustelu

Katso 21 a artiklaa koskeva tarkistus 1 (uusi).

Tarkistus 66
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) hyväksytyn talouden toimijan 
aseman keskeyttämistä ja kumoamista 
koskevat ehdot;

Or. de

Perustelu

Katso 21 a artiklaa koskeva tarkistus 1 (uusi).

Tarkistus 67
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) edellytykset, joiden täyttyessä EU:n 
tullialueelle sijoittautumista koskevasta 
velvoitteesta voidaan luopua tietyissä 
valtuutetun talouden toimijoiden ryhmissä

Or. de

Perustelu

Katso 21 a artiklaa koskeva tarkistus 1 (uusi).

Tarkistus 68
Constance Le Grip
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos hakemuksen toimittaa toimija, jolla 
on tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan asema, 
tulliviranomaiset eivät käsittele uudelleen 
yhteisiä perusteita.  Kaikkien tällaisten 
hakemusten osalta on tutkittava 
ainoastaan erityiset perusteet, jotka 
liittyvät talouden toimijan tekemään 
lupahakemukseen. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan valtuutetun talouden toimijan asemaa 
yksinkertaistamalla valtuutetun talouden toimijan lupahakemuksia ja menettelyn tarkastuksia 
ja nopeuttamalla jalostustoimintoja. Tämän aseman olisi oltava viitekohta kaikille tullin 
luville.

Tarkistus 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tulliviranomaiset eivät pysty 
noudattamaan edellä tarkoitettua 
määräaikaa, niiden on ilmoitettava asiasta 
päätöstä hakeneelle ennen määräajan
päättymistä ja ilmoitettava määräajan 
pidentämisen perusteet sekä uusi 
määräaika, jonka ne katsovat tarvitsevansa 
päätöksen tekemiseen.

Tullilainsäädännön mukainen 
päätöksenteolle asetettu määräaika alkaa 
hakemuksen hyväksymispäivänä.

Jos tulliviranomaiset eivät pysty 
noudattamaan tullilainsäädännön 
mukaista päätöksenteolle asetettua
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määräaikaa, niiden on ilmoitettava asiasta 
päätöstä hakeneelle ennen määräajan 
päättymistä ja ilmoitettava määräajan 
pidentämisen perusteet sekä uusi 
määräaika, jonka ne katsovat tarvitsevansa 
päätöksen tekemiseen. Pidennetty 
määräaika saa olla enintään 30 päivää.
Päätöksen tekevä tulliviranomainen voi 
jatkaa [tullilainsäädännön mukaista] 
päätöksenteolle asetettua määräaikaa, jos 
hakija pyytää tällaista pidennystä 
tehdäkseen muutoksia ehtojen ja 
perusteiden noudattamisen 
varmistamiseksi. Muutokset ja tarvittava 
määräajan pidennys muutosten 
tekemiseksi on ilmoitettava päätöksen 
tekevälle tulliviranomaiselle, joka päättää 
pidennyksestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kolmannen alakohdan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan säätää merkittävä artikla päätöksenteolle asetetuista määräajoista unionin 
tullikoodeksissa itsessään ja varmistaa tullilainsäädännön oikeudellinen yhdenmukaisuus 
jakamatta sitä eri säädöksiksi, päätöksenteolle asetettuja määräaikoja koskevat säännökset 
ovat kaikki tässä artiklassa. Unionin tullikoodeksin 24 artiklan 2 kohta ja uudistetun 
tullikoodeksien täytäntöönpanosääntöjen 124-2-08 artikla yhdistetään näistä syistä.

Tarkistus 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tietyissä tapauksissa ensimmäistä 
alakohtaa ei sovelleta.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
seuraavissa tapauksissa:
(a) kun päätöstä koskevaa pyyntöä, 
taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja 
tunnistenumeron (EORI-numero) 
myöntäminen mukaan luettuna, ei voida 
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hyväksyä;
(b) kun kyseessä on 32 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu päätös;
(c) kun tariffikiintiötä ei myönnetä, jos 
eritelty tariffikiintiön määrä saavutetaan 
49 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti;
(d) kun unionin ja siellä asuvien 
henkilöiden turvallisuudelle, ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveydelle, 
ympäristölle tai kuluttajille aiheutuvan 
uhan luonne tai vakavuus edellyttää sitä;
(e) jos päätöksellä pyritään varmistamaan 
sellaisen toisen päätöksen 
täytäntöönpano, johon on sovellettu tätä 
kohtaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
soveltamista;
(f) kun riskianalyysi tehdään saapumisen 
yleisilmoituksen tai sen korvaavan tulli-
ilmoituksen perusteella;
(g) jos siitä aiheutuisi haittaa 
petostentorjunnan vuoksi aloitetuille 
tutkimuksille;
(h) kun komissio tekee päätöksiä siitä, 
onko palauttaminen tai peruuttaminen 
oikeutettua.

Or. en

Perustelu

Poikkeukset, jotka koskevat uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 124-1-03 
artiklan mukaista oikeutta tulla kuulluksi, siirretään unionin tullikoodeksiin. Viittaukset 
unionin tullikoodeksin ja uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen artikloihin on 
päivitetty mahdollisuuksien mukaan. 4 kohdan h alakohta viittaa täytäntöönpanosääntöjen 
333-256 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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24 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päätöksen haltijan on noudatettava 
päätöksestä johtuvia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Koska uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 124-2-11 artiklaan sisältyy 
olennaisia tekijöitä, erityisesti päätöksen haltijan velvoitteet, on asianmukaista sisällyttää 
nämä säännökset unionin tullikoodeksiin.

Tarkistus 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päätöksen haltijan on ilmoitettava 
päätöksen tehneelle tulliviranomaisille 
kaikista päätöksen tekemisen jälkeen 
sattuneista tapahtumista, jotka ovat 
omiaan vaikuttamaan päätöksen 
voimassaoloon tai sisältöön.

Or. en

Perustelu

Koska uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 124-2-11 artiklaan sisältyy 
olennaisia tekijöitä, erityisesti päätöksen haltijan velvoitteet, on asianmukaista sisällyttää 
nämä säännökset unionin tullikoodeksiin.

Tarkistus 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tietyissä tapauksissa tulliviranomaisten 
on toteutettava seuraavat toimet:

8. Tulliviranomaisten on valvottava 
päätöksestä johtuvien velvoitteiden 
noudattamista ja arvioitava uudelleen tai 
peruutettava väliaikaisesti päätös 
tullilainsäädännössä määritellyissä 
tapauksissa. 

(a) päätöksen noudattamisen valvonta;
(b) päätöksen uudelleenarviointi;
(c) sellaisen päätöksen väliaikainen 
peruuttaminen, jota ei ole tarkoitus 
peruuttaa pysyvästi, kumota eikä muuttaa.

Or. en

Perustelu

"Tietyissä tapauksissa" on poistettu.

Tarkistus 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio voi tehdä muita kuin 
32 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiä, joissa se pyytää jäsenvaltioita 
tekemään, peruuttamaan väliaikaisesti tai 
pysyvästi tai kumoamaan 24 artiklassa 
tarkoitetun päätöksen tai muuttamaan 
sitä tullilainsäädännön yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 75
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään 24 artiklan 8 kohdan 
mukaiset valvontaa, uudelleenarviointia 
ja päätösten väliaikaista peruuttamista 
koskevat säännöt.

(a) säännöt menettelystä, jolla 
24 artiklassa tarkoitetut päätökset 
tehdään;
(b) tapaukset, joissa hakijalle ei anneta 
24 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaista mahdollisuutta 
ilmaista näkökantansa;
(c) säännöt, jotka koskevat 24 artiklan 
8 kohdan mukaista päätösten valvontaa, 
uudelleenarviointia ja väliaikaista 
peruuttamista.

Or. de

Perustelu

Oikeus tulla kuulluksi on perustuslaillinen periaate. Tähän vaikuttavista säännöistä –
erityisesti tämän oikeuden rajoituksista – olisi määrättävä ainoastaan lainsäädännöllä.

Tarkistus 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1-8 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaisten on hakemuksesta 
tehtävä sitovaa tariffitietoa koskevia 

1. Tulliviranomaisten on hakemuksesta 
tehtävä sitovaa tariffitietoa koskevia 
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päätöksiä, jäljempänä ’STT-päätökset’, tai 
sitovaa alkuperätietoa koskevia päätöksiä, 
jäljempänä ’SAT-päätökset’.

päätöksiä, jäljempänä ’STT-päätökset’, tai 
sitovaa alkuperätietoa koskevia päätöksiä, 
jäljempänä ’SAT-päätökset’ ja tavaroiden 
tullausarvoa koskevat sitovat päätökset.

Hakemusta ei hyväksytä seuraavissa 
tapauksissa:

Hakemusta ei hyväksytä seuraavissa 
tapauksissa:

(a) jos hakemuksen esittää tai on jo 
esittänyt samassa tai muussa 
tullitoimipaikassa samoja tavaroita
koskevan päätöksen haltija taikka jos se 
esitetään tai on jo esitetty haltijan lukuun ja 
SAT-päätösten osalta samoissa 
alkuperäaseman saamisen määrittävissä 
olosuhteissa;

(a) jos hakemuksen esittää tai on jo 
esittänyt samassa tai muussa 
tullitoimipaikassa samoja tavaroita 
koskevan päätöksen haltija taikka jos se 
esitetään tai on jo esitetty haltijan lukuun ja 
SAT-päätösten osalta samoissa 
alkuperäaseman saamisen määrittävissä 
olosuhteissa;

(b) jos hakemus ei liity STT- ja SAT-
päätösten aiottuun käyttöön tai 
tullimenettelyn aiottuun käyttöön.

(b) jos hakemus ei liity STT- ja SAT-
päätösten tai tavaroiden tullausarvoa 
koskevien sitovien päätösten aiottuun 
käyttöön tai tullimenettelyn aiottuun 
käyttöön.

2. STT- ja SAT-päätökset ovat sitovia 
ainoastaan tavaran tariffiin luokittelun tai
alkuperämäärityksen osalta.

2. STT- ja SAT-päätökset ovat sitovia 
ainoastaan tavaran tariffiin luokittelun,
alkuperämäärityksen tavaroiden 
tullausarvon osalta. 

Kyseiset päätökset sitovat tulliviranomaisia 
päätöksen haltijan suhteen ainoastaan 
sellaisten tavaroiden osalta, joita koskevat 
tullimuodollisuudet suoritetaan päätöksen 
voimaantulopäivän jälkeen.

Kyseiset päätökset sitovat tulliviranomaisia 
päätöksen haltijan suhteen ainoastaan 
sellaisten tavaroiden osalta, joita koskevat 
tullimuodollisuudet suoritetaan päätöksen 
voimaantulopäivän jälkeen.

Päätökset sitovat päätöksen haltijaa 
tulliviranomaisten suhteen vasta siitä 
päivästä, jona hakija vastaanottaa 
tiedoksiannon päätöksestä tai jona hakijan 
katsotaan vastaanottaneen sen.

Päätökset sitovat päätöksen haltijaa 
tulliviranomaisten suhteen vasta siitä 
päivästä, jona hakija vastaanottaa 
tiedoksiannon päätöksestä tai jona hakijan 
katsotaan vastaanottaneen sen.

3. STT- tai SAT-päätökset ovat voimassa 
kolme vuotta päätöksen 
voimaantulopäivästä.

3. STT- tai SAT-päätökset tai tavaroiden 
tullausarvoa koskevat sitovat päätökset 
ovat voimassa kolme vuotta päätöksen 
voimaantulopäivästä.

STT- tai SAT-päätöksen voimassaolo 
lakkaa tietyissä tapauksissa ennen kyseisen 
ajan päättymistä.

STT- tai SAT-päätöksen tavaroiden 
tullausarvoa koskevien sitovien päätösten 
voimassaolo lakkaa tietyissä tapauksissa 
ennen kyseisen ajan päättymistä.

Tällaisissa tapauksissa STT- tai SAT-
päätöstä voidaan edelleen käyttää siihen 
perustuvissa sitovissa sopimuksissa, jotka 

Tällaisissa tapauksissa STT- tai SAT-
päätöstä tai tavaroiden tullausarvoa 
koskevaa sitovaa päätöstä voidaan 
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on tehty ennen kyseisen päätöksen 
voimassaolon päättymistä.

edelleen käyttää siihen perustuvissa 
sitovissa sopimuksissa, jotka on tehty 
ennen kyseisen päätöksen voimassaolon 
päättymistä.

4. Sovellettaessa STT- tai SAT-päätöstä 
tietyn tullimenettelyn yhteydessä päätöksen 
haltijan on voitava todistaa, että:

4. Sovellettaessa STT- tai SAT-päätöstä tai 
tavaroiden tullausarvoa koskevaa sitovaa
päätöstä tietyn tullimenettelyn yhteydessä 
päätöksen haltijan on voitava todistaa, että:

(a) tullille ilmoitettu tavara vastaa 
täydellisesti STT-päätöksessä kuvattua 
tavaraa;

(a) tullille ilmoitettu tavara vastaa 
täydellisesti STT-päätöksessä kuvattua 
tavaraa;

(b) kyseinen tavara ja alkuperäaseman 
saamisen määrittävät olosuhteet vastaavat 
täydellisesti SAT-päätöksessä kuvattua 
tavaraa ja siinä kuvattuja olosuhteita.

(b) kyseinen tavara ja alkuperäaseman 
saamisen määrittävät olosuhteet vastaavat 
täydellisesti SAT-päätöksessä kuvattua 
tavaraa ja siinä kuvattuja olosuhteita.

(c) kyseinen tavara ja tullausarvon 
ilmoittamisen määrittävät olosuhteet 
vastaavat täydellisesti tavaroiden 
tullausarvoa koskevassa sitovassa 
päätöksessä kuvattua tavaraa ja siinä 
kuvattuja olosuhteita.

5. Poiketen siitä, mitä 24 artiklan 
6 kohdassa ja 28 artiklassa säädetään, STT-
tai SAT-päätös on peruutettava, jos se 
perustuu tietoa pyytäneen henkilön 
antamiin epätarkkoihin tai puutteellisiin 
tietoihin.

5. Poiketen siitä, mitä 24 artiklan 
6 kohdassa ja 28 artiklassa säädetään, STT-
tai SAT-päätös tai tavaroiden tullausarvoa 
koskeva sitova päätös on peruutettava, jos 
se perustuu tietoa pyytäneen henkilön 
antamiin epätarkkoihin tai puutteellisiin 
tietoihin.

6. STT- ja SAT-päätökset on kumottava 24 
artiklan 6 kohdan ja 29 artiklan mukaisesti.

6. STT- ja SAT-päätökset ja tavaroiden 
tullausarvoa koskevat sitovat päätökset on 
kumottava 24 artiklan 6 kohdan ja 29 
artiklan mukaisesti.

Niitä ei saa muuttaa. Niitä ei saa muuttaa.
7. Komissio voi ilmoittaa jäsenvaltioille, 
että

7. Komissio voi ilmoittaa jäsenvaltioille, 
että

(a) STT- ja SAT-päätösten tekeminen 
keskeytetään sellaisten tavaroiden osalta, 
joiden yhdenmukaista tariffiin luokittelua 
tai niiden alkuperän määrittämistä ei voida 
varmistaa;

(a) STT- ja SAT-päätösten ja tavaroiden 
tullausarvoa koskevien sitovien päätösten 
tekeminen keskeytetään sellaisten 
tavaroiden osalta, joiden yhdenmukaista 
tariffiin luokittelua, niiden alkuperän 
määrittämistä tai ilmoitetun tullausarvon 
ehtoja ei voida varmistaa;

(b) a alakohdassa tarkoitettu 
keskeyttäminen kumotaan.

(b) a alakohdassa tarkoitettu 
keskeyttäminen kumotaan.
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8. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa se 
pyytää jäsenvaltioita peruuttamaan STT-
tai SAT-päätöksen tavaroiden 
yhdenmukaisen tariffiin luokittelun tai 
alkuperän määrittämisen varmistamiseksi.

8. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa se 
pyytää yhtä tai useampaa jäsenvaltiota 
peruuttamaan STT- tai SAT-päätöksen tai 
tavaroiden tullausarvoa koskevan sitovan 
päätöksen tavaroiden yhdenmukaisen 
tariffiin luokittelun tai alkuperän 
määrittämisen varmistamiseksi tai 
tullausarvon soveltamiseksi.

Or. de

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tapaukset, joissa STT- tai SAT-
päätöksen voimassaolo lakkaa 32 artiklan 3 
kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

(a) tapaukset, joissa STT- tai SAT-
päätöksen tai tavaroiden tullausarvoa 
koskevan sitovan päätöksen voimassaolo 
lakkaa 32 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti;

Or. de
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt, jotka koskevat STT- tai SAT-
päätöksen käyttöä sen jälkeen, kun sen 
voimassaolo lakkaa 32 artiklan 3 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti;

(b) säännöt, jotka koskevat STT- tai SAT-
päätöksen tai tavaroiden tullausarvoa 
koskevan sitovan päätöksen käyttöä sen 
jälkeen, kun sen voimassaolo lakkaa 32 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti;

Or. de

Perustelu

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 
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Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 79
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirto

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään, missä 
42 artiklan mukaiset kirjattujen 
matkatavaroiden ja käsimatkatavaroiden 
muodollisuudet ja tarkastukset on 
suoritettava.

Or. en

Perustelu

Matkatavaroiden tarkastusten sijainti ei ole perusasetusta täydentävä seikka, vaan 
pikemminkin asetuksen täytäntöönpanoa koskeva asia. On laadittava tarkastusten sijaintia 
koskevat yhdenmukaiset ehdot. 43 artikla olisi poistettava ja 44 artiklaa olisi laajennettava 
koskemaan täytäntöönpanovaltaa myös matkatavaroiden tarkastusten sijainnin osalta.

Tarkistus 80
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
joilla täsmennetään, missä 42 artiklan 
mukaiset kirjattujen matkatavaroiden ja 
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käsimatkatavaroiden muodollisuudet ja 
tarkastukset on suoritettava.

Or. en

Perustelu

Matkatavaroiden tarkastusten sijainti ei ole perusasetusta täydentävä seikka, vaan 
pikemminkin asetuksen täytäntöönpanoa koskeva asia. On laadittava tarkastusten sijaintia 
koskevat yhdenmukaiset ehdot. 43 artikla olisi poistettava ja 44 artiklaa olisi laajennettava 
koskemaan täytäntöönpanovaltaa myös matkatavaroiden tarkastusten sijainnin osalta.

Tarkistus 81
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavaran, jonka tuottamiseen on 
osallistunut useampi kuin yksi maa tai 
alue, on katsottava olevan peräisin siitä 
maasta tai siltä alueelta, jossa sille on 
suoritettu viimeinen merkittävä 
valmistustoimi.

2. Tavara, jonka tuottamiseen on 
osallistunut useampi kuin yksi maa, on 
katsottava olevan peräisin siitä maasta, 
jossa sille on suoritettu tähän 
tarkoitukseen varustetussa yrityksessä
viimeinen merkittävä ja taloudellisesti 
perusteltu valmistus tai käsittely, joka on 
johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai 
edustaa merkittävää valmistusastetta.

Or. de

Perustelu

Tavaran erityistä alkuperää koskevan päätöksen perustana on vuosia ollut tuotteen 
"viimeinen merkittävä jalostaminen tai käsittely" tietyssä maassa. Tämän päätöksen perusteet 
ovat joko tullinimikkeen tai lisäarvon muuttuminen. Tämä lähestymistapa on ollut aina 
menestyksekäs tulliasioissa ja sitä on helppo soveltaa käytännössä. Se olisi sen vuoksi 
säilytettävä.

Tarkistus 82
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
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53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavaran, jonka tuottamiseen on 
osallistunut useampi kuin yksi maa tai 
alue, on katsottava olevan peräisin siitä 
maasta tai siltä alueelta, jossa sille on 
suoritettu viimeinen merkittävä 
valmistustoimi.

2. Tavara, jonka tuottamiseen on 
osallistunut useampi kuin yksi maa, on 
katsottava olevan peräisin siitä maasta, 
jossa sille on suoritettu tähän 
tarkoitukseen varustetussa yrityksessä
viimeinen merkittävä ja taloudellisesti 
perusteltu valmistus tai käsittely, joka on 
johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai 
edustaa merkittävää valmistusastetta.

Or. en

Perustelu

9 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa ei ole tähän 
mennessä pantu täytäntöön. Siksi sitä ei voida soveltaa nykyisin. Ehdotettu unionin 
tullikoodeksi ei sisällä riittäviä ohjeita etuuskohteluun oikeuttamattomasta alkuperästä, joka 
on oma sääntelyn ala tullilainsäädännössä. Merkittävän verotuksellisen ja taloudellisen 
vaikutuksen vuoksi sitä olisi säänneltävä.

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

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavaran, jonka tuottamiseen on 
osallistunut useampi kuin yksi maa tai alue, 
on katsottava olevan peräisin siitä maasta 
tai siltä alueelta, jossa sille on suoritettu 
viimeinen merkittävä valmistustoimi.

2. Tavaran, jonka tuottamiseen on 
osallistunut useampi kuin yksi maa tai alue, 
on katsottava olevan peräisin siitä maasta 
tai siltä alueelta, jossa sille on suoritettu 
viimeinen merkittävä valmistustoimi. 
Tavaran viimeinen merkittävä 
valmistustoimi määritellään tariffin 
luokittelun muutosperusteen mukaan, 
ilmaus "merkittävä valmistus", tai 
arvoprosentin tai valmistus- tai 
käsittelytoiminnon mukaan.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentti katsoi 1. joulukuuta 2011 antamassa päätöslauselmassa, että tähän 
asti voimassa olleita perusteita, erityisesti viimeistä merkittävää valmistustoimea koskevaa 
kriteeriä olisi muutettava. EU:n kaupan suojakeinojen täytäntöönpanoa ja valvontaa voidaan 
helpottaa erityisillä alkuperäkriteereillä. Riittää, että komissiolle annetaan 55 artiklan 
mukaisesti rajoitettu toimivalta tällaisten tapausten käsittelemiseksi.

Tarkistus 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 
tavaroiden tunnistamista varten aloilla, 
joilla alkuperänimitykset viittaavat 
paikkaan, jossa suurin osa 
valmistustoimista on suoritettu.

Or. it

Perustelu

Tarkistus 85
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa eritellään

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään 54 
artiklassa tarkoitettuja alkuperän 
todistamista koskevia vaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

Etuuskohteluun oikeuttamatonta alkuperää koskevat säännöt ovat erittäin tärkeitä 
tulliasioiden sekä kauppapoliittisten ja taloudellisten näkökohtien kannalta. Sen vuoksi 
unionin tullikoodeksissa olisi annettava sääntöinä selkeät ohjeet siitä, miten määritellään 
hyvät tulokset ja helpon käsittelyn mahdollistava alkuperä. Valtuudet olisi annettava 
ainoastaan alkuperän todistamista varten.

Tarkistus 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

Or. en

Perustelu

Tällä annetaan komissiolle tarvittavat valtuudet antaa delegoitu säädös, jotta voidaan ottaa 
käyttöön sitovat määräykset, jotka koskevat epätarkkaa oikeudellista käsitettä viimeinen 
merkittävä jalostustoimi, mutta vain silloin, kun sen tulkintaan liittyvä epävarmuus voisi 
vaikuttaa unionin etuihin esimerkiksi käytettäessä kaupan suojakeinoja ja muissa kiistellyissä 
tapauksissa.

Tarkistus 87
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säännöt, joiden nojalla katsotaan 
53 artiklan mukaisesti, että tavarat on 
tuotettu kokonaan tietyssä maassa tai 
tietyllä alueella tai että tavaroille on 
suoritettu viimeinen merkittävä 
valmistustoimi tietyssä maassa tai tietyllä 

Poistetaan.
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alueella;

Or. en

Perustelu

Etuuskohteluun oikeuttamatonta alkuperää koskevat säännöt ovat erittäin tärkeitä 
tulliasioiden sekä kauppapoliittisten ja taloudellisten näkökohtien kannalta. Sen vuoksi 
unionin tullikoodeksissa olisi annettava sääntöinä selkeät ohjeet siitä, miten määritellään 
hyvät tulokset ja helpon käsittelyn mahdollistava alkuperä. Valtuudet olisi annettava 
ainoastaan alkuperän todistamista varten.

Tarkistus 88
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säännöt, joiden nojalla katsotaan 
53 artiklan mukaisesti, että tavarat on 
tuotettu kokonaan tietyssä maassa tai 
tietyllä alueella tai että tavaroille on 
suoritettu viimeinen merkittävä 
valmistustoimi tietyssä maassa tai tietyllä 
alueella;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tavaran erityistä alkuperää koskevan päätöksen perustana on vuosia ollut tuotteen 
"viimeinen merkittävä jalostaminen tai käsittely" tietyssä maassa. Tämän päätöksen perusteet 
ovat joko tullinimikkeen tai lisäarvon muuttuminen. Tämä lähestymistapa on ollut aina 
menestyksekäs tulliasioissa ja sitä on helppo soveltaa käytännössä. Se olisi sen vuoksi 
säilytettävä.

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

Ehdotus asetukseksi
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55 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säännöt, joiden nojalla katsotaan 
53 artiklan mukaisesti, että tavarat on 
tuotettu kokonaan tietyssä maassa tai 
tietyllä alueella tai että tavaroille on 
suoritettu viimeinen merkittävä 
valmistustoimi tietyssä maassa tai tietyllä 
alueella;

(a) säännöt, joiden nojalla katsotaan 53 
artiklan mukaisesti, että tavarat on tuotettu 
kokonaan tietyssä maassa tai tietyllä 
alueella, jotta voidaan määritellä sitovasti 
tavaran alkuperä tapauksissa, joissa 
asianosaiset eivät pystyneet yksimielisesti 
määrittelemään tavaran alkuperää 53 
artiklan mukaiseesti. Näitä delegoituja 
säädöksiä on sovellettava yksinomaan 
riitatapauksissa, eivätkä ne voi olla 
ristiriidassa 53 artiklan periaatteiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä annetaan komissiolle tarvittavat valtuudet antaa delegoitu säädös, jotta voidaan ottaa 
käyttöön sitovat määräykset, jotka koskevat epätarkkaa oikeudellista käsitettä viimeinen 
merkittävä jalostustoimi, mutta vain silloin, kun sen tulkintaan liittyvä epävarmuus voisi 
vaikuttaa unionin etuihin esimerkiksi käytettäessä kaupan suojakeinoja ja muissa kiistellyissä 
tapauksissa.

Tarkistus 90
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 54 artiklassa tarkoitettua alkuperän 
todistamista koskevat vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Etuuskohteluun oikeuttamatonta alkuperää koskevat säännöt ovat erittäin tärkeitä 
tulliasioiden sekä kauppapoliittisten ja taloudellisten näkökohtien kannalta. Sen vuoksi 
unionin tullikoodeksissa olisi annettava sääntöinä selkeät ohjeet siitä, miten määritellään 
hyvät tulokset ja helpon käsittelyn mahdollistava alkuperä. Valtuudet olisi annettava 
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ainoastaan alkuperän todistamista varten.

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

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 54 artiklassa tarkoitettua alkuperän 
todistamista koskevat vaatimukset.

(b) joissa eritellään 54 artiklassa 
tarkoitettua alkuperän todistamista 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tällä annetaan komissiolle tarvittavat valtuudet antaa delegoitu säädös, jotta voidaan ottaa 
käyttöön sitovat määräykset, jotka koskevat epätarkkaa oikeudellista käsitettä viimeinen 
merkittävä jalostustoimi, mutta vain silloin, kun sen tulkintaan liittyvä epävarmuus voisi 
vaikuttaa unionin etuihin esimerkiksi käytettäessä kaupan suojakeinoja ja muissa kiistellyissä 
tapauksissa.

Tarkistus 92
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaroiden tullausarvon ensisijaisena 
perusteena käytetään kauppa-arvoa, jolla 
tarkoitetaan hintaa, joka tavaroista on 
tosiasiallisesti maksettu tai maksettava 
myytäessä ne vietäviksi unionin 
tullialueelle; kauppa-arvoa on tarvittaessa 
tarkistettava.

1. Tavaroiden tullausarvon ensisijaisena 
perusteena käytetään kauppa-arvoa, jolla 
tarkoitetaan hintaa, joka tavaroista on 
tosiasiallisesti maksettu tai maksettava 
myytäessä ne vietäviksi 
unionin tullialueelle; kauppa-arvoa on 
tarvittaessa tarkistettava 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 93
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mikään osa ostajan suorittaman 
tavaroiden myöhemmän jälleenmyynnin, 
luovutuksen tai käytön tuotosta ei tule 
suoraan tai välillisesti myyjän hyväksi, 
jollei asianmukaista tarkistusta voida 
tehdä;

(c) mikään osa ostajan suorittaman 
tavaroiden myöhemmän jälleenmyynnin, 
luovutuksen tai käytön tuotosta ei tule 
suoraan tai välillisesti myyjän hyväksi, 
jollei aiheellista tarkistusta voida tehdä 
4 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 94
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppa-arvoon perustuvan 
tullausarvon määrittämiseksi sovelletaan 
erityissääntöjä.

4. Määritettäessä kauppa-arvoa 1 ja 2 
artiklan mukaisesti maahan tuoduista 
tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai 
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maksettavaan hintaan on lisättävä:
(a) seuraavat kustannuserät, mikäli ostaja 
vastaa niistä ja mikäli ne eivät sisälly 
tavarasta tosiasiassa maksettuun tai 
maksettavaan hintaan:
(i) vakuutuksen hankkimisesta aiheutuvat 
palkkiot ja kustannukset, ostoprovisiota 
lukuun ottamatta,
(ii) päällysten kustannukset, jos päällyksiä 
kohdellaan tullitarkoituksissa tavaraan 
kuuluvina,
(iii) pakkauskustannukset sekä työn että 
materiaalin osalta;
(iv) tekninen suunnittelu, kehittely, 
taiteellinen työ ja mallisuunnittelu sekä 
piirustusten ja luonnosten laadinta, jotka 
tapahtuvat muualla kuin unionissa ja ovat 
välttämättömiä maahan tuotujen 
tavaroiden tuottamisessa;
(b) rojaltit ja lisenssimaksut, jotka liittyvät 
arvomäärityksen kohteena olevaan 
tavaraan ja jotka ostaja joutuu 
arvonmäärityksen kohteena olevan 
tavaran myyntiehtojen mukaan 
maksamaan joko välittömästi tai 
välillisesti, siinä määrin kuin nämä 
rojaltit ja maksut eivät sisälly tosiasiassa 
maksettuun tai maksettavaan hintaan;
(c) maahan tuotujen tavaroiden 
jälleenmyynnin, luovutuksen tai käytön 
tuotosta sen osan arvo, joka tulee suoraan 
tai välillisesti myyjän hyväksi;
(d) maahan tuotujen tavaroiden kuljetus-
ja vakuutuskustannukset sekä
(e) maahan tuotujen tavaroiden lastaus-
ja käsittelykustannukset siihen paikkaan 
saakka, jossa tavarat tuodaan unionin 
alueelle.

Or. en

Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
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32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 95
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppa-arvoon perustuvan 
tullausarvon määrittämiseksi sovelletaan 
erityissääntöjä.

4. Tullausarvo määritellään kauppa-
arvoa koskevan menetelmän mukaisesti, 
jos myynnin kohteena olevat tavarat on 
myyty vietäviksi unionin tullialueelle 
ajankohtana, jona vapaaseen liikkeeseen 
luovutusta koskeva tulli-ilmoitus 
hyväksytään vastaanotetuksi.

Or. en

Perustelu

Koska tämä on tullilainsäädännön olennainen osatekijä, on asianmukaista sisällyttää 
uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 230-02 artiklan 1 kohta unionin 
tullikoodeksiin. Tämä säännös yhdistetään 147 artiklaan. Useat talouden toimijat ja 
jäsenvaltiot kannattavat niin sanotun ensimyyntisäännön säilyttämistä tavaroiden 
tullausarvoa määriteltäessä.

Tarkistus 96
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppa-arvoon perustuvan 
tullausarvon määrittämiseksi sovelletaan 
erityissääntöjä.

4. Määritettäessä tullausarvoa koodeksin 
62 artiklan 1 kohdan mukaisesti myynnin 
kohteena olevien tavaroiden ilmoittamista 
vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi on 
pidettävä riittävänä osoituksena siitä, että 
ne on myyty yhteisön tullialueelle 
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vietäviksi. Tämä koskee peräkkäisiä 
myyntejä ennen kuin arvioidaan viimeistä 
myyntiä, joka johti tavaroiden tuontiin 
EU:n tullialueelle tai, jos myynti 
suoritettiin EU:n tullialueella, ennen kuin 
tavarat luovutetaan vapaaseen 
liikkeeseen. Kirjattaessa hintaa 
myynnistä, joka edeltää viimeistä myyntiä, 
joka johti tavaroiden tuontiin EU:n 
tullialueelle, tulliviranomaisille on 
esitettävä todisteet siitä, että myynti 
suoritettiin loppuun erityisesti kyseisen 
alueen osalta.

Or. de

Perustelu

Tullausarvo on erittäin tärkeä kustannustekijä mahdollisen jatkojalostuksen tai EU:n sisäisen 
jalostuksen kannalta. Koska tullausarvolla on välitön vaikutus tehtävään luovutukseen, sillä 
on myös suoranaista merkitystä EU:n talousarviolle. Sen takia lainsäädäntöelinten olisi 
säänneltävä itse näitä asioita unionin tullikoodeksissa. Komission ehdotuksen ja GATTin 
tullausarvokoodin yhteensopivuus herättää epäilyjä.

Tarkistus 97
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppa-arvoon perustuvan tullausarvon 
määrittämiseksi sovelletaan erityissääntöjä.

4. Jos ilmoitetaan hinta, joka koskee 
myyntiä, joka on tapahtunut ennen 
viimeistä myyntiä ja jonka perusteella 
tavarat on tuotu unionin tullialueelle, on 
osoitettava tulliviranomaisia tyydyttävällä 
tavalla, että tavaroiden tämä myynti 
tapahtui niiden viemiseksi kyseiselle 
tullialueelle. Lisäksi kauppa-arvoon 
perustuvan tullausarvon määrittämiseksi 
sovelletaan erityissääntöjä.

Or. en
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Perustelu

Tullausarvo on olennainen tekijä tullivelkaa tai turvallisuusnäkökohtaa määriteltäessä ja 
sillä on suora vaikutus kerättäviin maksuihin ja näin myös EU:n talousarvioon. Jo pelkästään 
tämä osoittaa, että tullausarvoa koskevat säännöt ovat unionin tullikoodeksin olennaisia 
tekijöitä. Erityisesti "ensimyyntisäännön" (mahdollisuus käyttää ensimmäisen liiketoimen 
hintaa globaalissa toimitusketjussa) kumoamisella olisi suuri kielteinen vaikutus EU:n 
talouteen. On varmistettava, että tämä etu on käytettävissä tulevaisuudessa.

Tarkistus 98
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tosiasiassa maksettuun tai 
maksettavaan hintaan saadaan tämän 
artiklan nojalla tehdä lisäyksiä vain 
objektiivisten tai tarkistettavissa olevien 
tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 99
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennen arvonmääritystä tapahtuvien 
peräkkäisten myyntien tapauksessa tämä 
näyttö koskee viimeistä myyntiä, joka on 
johtanut tavaroiden tuomiseen unionin 
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tullialueelle, tai unionin tullialueella 
ennen tavaroiden luovutusta vapaaseen 
liikkeeseen tapahtuvaa myyntiä.
Jos ilmoitetaan hinta, joka koskee 
myyntiä, joka on tapahtunut ennen 
viimeistä myyntiä ja jonka perusteella 
tavarat on tuotu unionin tullialueelle, on 
osoitettava tulliviranomaisia tyydyttävällä 
tavalla, että tavaroiden tämä myynti 
tapahtui niiden viemiseksi kyseiselle 
tullialueelle.

Or. en

Perustelu

Koska tämä on tullilainsäädännön olennainen osatekijä, on asianmukaista sisällyttää 
uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 230-02 artiklan 1 kohta unionin 
tullikoodeksiin. Tämä säännös yhdistetään 147 artiklaan. Useat talouden toimijat ja 
jäsenvaltiot kannattavat niin sanotun ensimyyntisäännön säilyttämistä tavaroiden 
tullausarvoa määriteltäessä.

Tarkistus 100
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa on 
otettava huomioon vuonna 1994 tehdyn 
tullitariffeja ja kauppaa koskevan 
yleissopimuksen VII artiklan 
soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen 
ja WTO:n tekemien jatkosopimusten 
mukaiset tullausarvoa koskevat säännöt.

Or. de

Perustelu

Katso 62 artiklan 4 kohtaan tehty tarkistus 5.
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Tarkistus 101
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tosiasiassa maksettuun tai 
maksettavaan hintaan ei tullausarvoa 
määritettäessä saa tehdä mitään muita 
lisäyksiä kuin ne, joita tarkoitetaan tässä 
artiklassa.

Or. en

Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 102
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tullausarvo voidaan myös määritellä 
kauppa-arvoa koskevan menetelmän 
mukaisesti sellaisen myynnin perusteella, 
joka tapahtuu silloin, kun tavarat on 
asetettu 180 artiklan a, b tai c kohdissa 
tarkoitettuihin erityismenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös, joka on kopioitu uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 230-02 
artiklan 2 kohdasta, korvaa unionin tullikoodeksia koskevan ehdotuksen 4 kohdan.
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Tarkistus 103
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Tässä luvussa 'ostoprovisiolla' 
tarkoitetaan maksuja, jotka maahantuoja 
on suorittanut edustajalleen vastikkeeksi 
siitä, että tämä on edustanut 
maahantuojaa arvonmäärityksen 
kohteena olevia tavaroita ostettaessa.

Or. en

Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 104
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Sen estämättä, mitä edellä olevassa 
4 c kohdassa säädetään,
(a) maksua oikeudesta jäljentää maahan 
tuotuja tavaroita unionissa ei voida lisätä 
maahan tuoduista tavaroista 
tosiasiallisesti maksettuun tai 
maksettavaan hintaan tullausarvoa 
määritettäessä; sekä
(b) ostajan maahan tuotujen tavaroiden 
jakelu- tai jälleenmyyntioikeuksista 
suorittamia maksuja voida lisätä maahan 
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tuoduista tavaroista tosiasiallisesti 
maksettuun tai maksettavaan hintaan, jos 
nämä maksut eivät ole edellytyksenä 
maahan tuotujen tavaroiden myynnille 
unioniin vietäviksi.

Or. en

Perustelu

Otetaan mukaan yhteisön tullikoodeksin (NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2913/92) 
32 artikla, jota sovelletaan nykyään ja joka mahdollistaa muun muassa sen, että 
tuontitavaroiden ostajan kolmansina osapuolina toimiville lisenssinantajille maksamat 
rojaltit ja lisenssimaksut voidaan sisällyttää tullausarvoon vain, jos ne ovat myynnin edellytys 
WTO:n tullausarvosopimuksen (8 artikla) ja kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Tarkistus 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joiden tarkoituksena on laatia entistä 
yksityiskohtaisemmat tuonti- tai 
vientitullin laskemista koskevat säännöt, 
joita sovelletaan tavaroihin, joista syntyy 
tullivelkaa erityismenettelyn yhteydessä ja 
joissa eritellään

(a) säännöt, jotka koskevat sellaisiin 
tavaroihin sovellettavan tuonti- tai 
vientitullin määrän laskemista, joiden 
tullivelka on syntynyt 73 ja 74 artiklassa 
säädettyjä menettelyjä täydentävässä 
erityismenettelyssä;

(a) säännöt, jotka koskevat sellaisiin 
tavaroihin sovellettavan tuontitullin 
määrän laskemista, jotka on asetettu 
sisäistä jalostusta koskevaan menettelyyn;

(b) 74 artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tapaukset;

(b) säännöt, jotka koskevat sellaisiin 
tavaroihin sovellettavan tuontitullin 
määrän laskemista, jotka on asetettu 
sisäistä jalostusta koskevaan menettelyyn 
tilanteissa, joissa edellytetään tietyn 
käsittelyn menettelyä;

(c) 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
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määräaika.

Or. en

Perustelu

Tällainen toimivalta muodostaa (osittain) uudistetun tullikoodeksin toimeenpanosääntöjen 
313-1-01 ja 313-1-02 artiklan oikeusperustan. Koska määräaikoja koskevat toimenpiteet 
sisällytetään lainsäädäntöön, jotta varmistetaan tullilainsäädännön yhdenmukainen 
soveltaminen, mistä olisi periaatteessa säädettävä täytäntöönpanosäädöksissä, c alakohta 
siirretään täytäntöönpanovallan siirtoa koskevaan uuteen 76 a artiklaan.

Tarkistus 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
76 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

76 a artikla
Täytäntöönpanovallan siirto
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 75 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa 
koskevat toimenpiteet tullilainsäädännön 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 244 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska määräaikoja koskevat toimenpiteet sisällytetään lainsäädäntöön, jotta varmistetaan 
tullilainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen, mistä olisi periaatteessa säädettävä 
täytäntöönpanosäädöksissä, 76 artiklan c alakohta siirretään täytäntöönpanovallan siirtoa 
koskevaan uuteen 76 a artiklaan.

Tarkistus 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) he täyttävät 22 artiklassa säädetyt 
edellytykset;

(b) he täyttävät 22 artiklassa säädetyt 
edellytykset siinä määrin kuin se on luvan 
kannalta olennaista;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) he käyttävät säännöllisesti asianomaisia 
tullimenettelyjä tai he täyttävät 22 artiklan 
d alakohdassa säädetyt edellytykset.

(c) he käyttävät säännöllisesti asianomaisia 
tullimenettelyjä tai he täyttävät 22 artiklan 
d alakohdassa säädetyt edellytykset siinä 
määrin kuin se on luvan kannalta 
olennaista.

Or. en

Perustelu

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

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos mahdollisesti syntyvien 2. Talouden toimijalle voidaan antaa lupa 
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tullivelkojen ja muiden maksujen 
kattamiseksi on annettava yleisvakuus, 
talouden toimijalle voidaan antaa lupa 
käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta 
tai antaa vapautus vakuuden antamisesta 
edellyttäen, että 22 artiklan b ja c 
alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät:

käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta 
tai antaa vapautus vakuuden antamisesta 
edellyttäen, että 22 artiklan b ja 
c alakohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Yrityksillä, joilla on valtuutetun talouden toimijan asema, olisi oltava yksi 
yleisvakuustodistus, johon voitaisiin soveltaa 100 prosentin vapautusta kaikista 
tullimenettelyistä.

Tarkistus 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos mahdollisesti syntyvien tullivelkojen 
ja muiden maksujen kattamiseksi on 
annettava yleisvakuus, talouden toimijalle 
voidaan antaa lupa käyttää määrältään 
alennettua yleisvakuutta tai antaa vapautus 
vakuuden antamisesta edellyttäen, että 
22 artiklan b ja c alakohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät:

2. Jos mahdollisesti syntyvien tullivelkojen 
ja muiden maksujen kattamiseksi on 
annettava yleisvakuus, talouden toimijalle 
voidaan antaa lupa käyttää määrältään 
alennettua yleisvakuutta tai antaa vapautus 
vakuuden antamisesta edellyttäen, että 22 
artiklan b ja c alakohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät siinä 
määrin kuin se on luvan kannalta 
olennaista.

Or. en

Tarkistus 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti
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Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tullivelka on syntynyt sellaisen teon 
tuloksena, joka sen suorittamishetkellä olisi 
voinut johtaa rikosoikeudenkäyntiin, 
1 kohdassa tarkoitettu kolmen vuoden 
määräaika pidennetään kymmeneksi
vuodeksi.

2. Jos tullivelka on syntynyt sellaisen teon 
tuloksena, joka sen suorittamishetkellä olisi 
voinut johtaa rikosoikeudenkäyntiin, 
1 kohdassa tarkoitettu kolmen vuoden 
määräaika pidennetään viideksi vuodeksi.

Or. fr

Perustelu

91 artiklan 2 kohdassa säädetty kymmenen vuoden rajoitus on ristiriidassa ehdotuksen 
45 artiklan kanssa, koska sen mukaisesti toimijoita edellytetään säilyttämään tullitapahtumiin 
liittyviä asiakirjoja huomattavasti alle kymmenen vuotta ("vähintään kolme kalenterivuotta"). 
Viisi vuotta on vuonna 1995 yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyssä 
yleissopimuksessa asetettu määräaika.

Tarkistus 112
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos muutosta on haettu 37 artiklan 
mukaisesti, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
määräaikojen soveltaminen on 
keskeytettävä muutoksenhakumenettelyn 
ajaksi muutoshakemuksen 
jättöajankohdasta lukien.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
määräaikojen soveltaminen on 
keskeytettävä 24 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuksi ajaksi. Jos on haettu 
muutosta 37 artiklan mukaisesti, tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
määräaikojen soveltaminen on 
keskeytettävä muutoksenhakumenettelyn 
ajaksi muutoshakemuksen 
jättöajankohdasta lukien.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään panemaan täytäntöön kuulluksi tulemisen oikeutta koskeva menettely ja 
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varmistamaan vastaava aika, joka tarvitaan kuulluksi tulemista koskevaan menettelyyn.  
Tämän mukautuksen käyttöönottoon liittyy tarve suojella sekä perinteisiä omia varoja että 
kansallisia varoja koskevia taloudellisia etuja, kun niiden ylläpitäminen vaarantuu. Tämä 
voisi tapahtua tilanteissa, joissa kuulluksi tulemista koskeva menettely on pantava täytäntöön 
(ajallisesti) hyvin lähellä sellaisten määräaikojen umpeutumista, joiden kuluessa tullivelasta 
voidaan ilmoittaa unionin tullikoodeksin 91 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 113
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos muutosta on haettu 37 artiklan 
mukaisesti, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
määräaikojen soveltaminen on
keskeytettävä muutoksenhakumenettelyn 
ajaksi muutoshakemuksen 
jättöajankohdasta lukien.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
määräaikojen soveltaminen on 
keskeytettävä 24 artiklan 4 kohdassa 
ilmoitetuksi ajaksi. Jos muutosta on haettu 
37 artiklan mukaisesti, 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen määräaikojen soveltaminen 
on keskeytettävä 
muutoksenhakumenettelyn ajaksi 
muutoshakemuksen jättöajankohdasta 
lukien.

Or. el

Perustelu

Tällä lisäyksellä pyritään pidentämään tullivelan maksua koskevaa määräaikaa hakijoiden 
kuulluksi tulemista koskevan oikeuden mukaisesti. Koska tulliviranomaisten ei ole aina 
yksinkertaista määritellä oikeutta, säädettyä kolmen vuoden määräaikaa pidetään monissa 
tapauksissa riittämättömänä. 

Tarkistus 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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103 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietyissä tapauksissa, joissa 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
palauttaminen tai peruuttaminen olisi 
myönnettävä, kyseisen viranomaisen on 
siirrettävä tapauksen käsittely komissioon 
päätöksen tekemistä varten.

2. Jos tulliviranomaiset katsovat, että 
palauttaminen tai peruuttaminen olisi 
myönnettävä, kyseisen viranomaisen on 
siirrettävä tapauksen käsittely komissioon 
seuraavissa tapauksissa:

(a) jos tulliviranomaiset katsovat, että 
erityistilanne on joko yksinomaan 
seurausta siitä, että komissio ei ole 
onnistunut täyttämään velvoitteitaan, tai 
erityistilanne johtuu sekä 
tulliviranomaisten että komission 
epäonnistumisesta;
(b) jos tulliviranomaiset katsovat, että 
komissio on tehnyt virheen 1 c kohdassa 
tarkoitetulla tavalla sekä
(c) jos tapauksen olosuhteet liittyvät 
sellaisen tutkimuksen tuloksiin, jonka 
unioni on tehnyt 13 päivänä maaliskuuta 
1997 jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten keskinäisestä 
avunannosta sekä jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten ja komission 
yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita 
koskevan lainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen varmistamiseksi annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/971

mukaisesti tai unionin muun 
lainsäädännön mukaisesti tai sellaisen 
sopimuksen perusteella, jonka unionin on 
tehnyt maiden tai maiden ryhmien kanssa 
ja jossa määrätään tällaisista unionin 
suorittamista tutkimuksista;
(d) kun määrä, josta asianomainen 
henkilö voi olla vastuussa yhden tai 
useamman vienti- tai tuontitoimen osalta 
mutta joka on virheen tai 
erityisolosuhteiden vuoksi 500 000 euroa 
tai enemmän.
________
1EUVL L 82, 22.3.1997, s. 1.
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Or. en

Perustelu

Se mitkä tapaukset olisi siirrettävä komissiolle, on olennainen osa tullilainsäädäntöä. Tästä 
syystä ehdotamme, että uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 332-23 artikla 
siirretään näihin kahteen kohtaan.

Tarkistus 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia ei siirretä kummassakaan 
seuraavassa tilanteessa:
(a) kun komissio on jo tehnyt tässä 
jaksossa säädetyn menettelyn mukaisesti 
päätöksen tapauksesta, jossa tosiasiat ja 
oikeudelliset seikat ovat yhdenveroiset;
(b) kun komissio on jo käsitellyt 
tapauksen, jossa tosiasiat ja oikeudelliset 
seikat ovat yhdenveroiset;

Or. en

Perustelu

Se mitkä tapaukset olisi siirrettävä komissiolle, on olennainen osa tullilainsäädäntöä. Tästä 
syystä ehdotamme, että uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 332-23 artikla 
siirretään näihin kahteen kohtaan.

Tarkistus 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen on 6. Jos tulliviranomaiset ovat myöntäneet 
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myöntänyt tullin palautuksen tai 
peruutuksen erehdyksessä, alkuperäinen 
tullivelka saatetaan uudelleen voimaan, 
jos se ei ole vanhentunut 91 artiklan 
mukaisesti. 

tullin palautuksen tai peruutuksen 
erehdyksessä, alkuperäinen tullivelka
vahvistetaan 91 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

"Toimivaltainen viranomainen" muutetaan "tulliviranomaiseksi". Katso 1 kohdan c alakohta.

Tarkistus 117
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kun kyseessä ovat valtuutetun 
talouden toimijan tuomat tavarat;

Or. de

Perustelu

Ei ole olemassa suunnitelmia yleisilmoituksen poikkeuksia koskeviksi säännöiksi, jotka 
merkitsisivät yksinkertaistamista valtuutetuille talouden toimijoille. Säännöt olisi esitettävä 
ehdotuksessa.

Tarkistus 118
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kun kyseessä ovat valtuutetun 
talouden toimijan tuomat tavarat.

Or. en
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Perustelu

Tulevaisuudessa valtuutetuilla talouden toimijoilla on ratkaiseva rooli ja sen vuoksi on hyvin 
tärkeää saada aikaan todellisia yksinkertaistuksia. Sääntöjä noudattavien ja luotettavien 
talouden toimijoiden olisi voitava hyötyä maksimaalisesti yksinkertaistuksista valtuutettuina 
talouden toimijoina. Tästä syystä valtuutettuja talouden toimijoita koskevat poikkeukset 
saapumisen yleisilmoitusten tapauksessa ovat perustavaa laatua olevia ja niitä olisi pidettävä 
olennaisia osatekijöinä ja ne olisi esitettävä selkeästi perussäädöksessä.

Tarkistus 119
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastuuhenkilön on annettava 
saapumisen yleisilmoitus toimivaltaiseen 
tullitoimipaikkaan erityisen määräajan 
kuluessa ennen kuin tavarat tuodaan
unionin tullialueelle.

3. Saapumisen yleisilmoituksen on 
velvollinen tekemään henkilö, joka tuo 
tavarat unionin tullialueelle tai joka ottaa 
vastatakseen niiden kuljetuksesta sinne.

Or. en

Perustelu

Henkilö, joka on velvollinen tekemään saapumisen yleisilmoituksen, on tullilainsäädännön 
olennainen osatekijä. Tämä olisi sisällytettävä unionin tullikoodeksiin samoin kuin se oli 
sisällytetty uudistettuun tullikoodeksiin. Tämän vuoksi ehdotamme, että 88 artiklan 2 kohta ja 
uudistetun tullikoodeksin 3 kohta sisällytetään tähän.

Tarkistus 120
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
henkilön velvollisuuksien sitä estämättä 
saapumisen yleisilmoituksen voi hänen 
sijastaan tehdä myös joku seuraavista 



AM\916428FI.doc 55/117 PE498.017v01-00

FI

henkilöistä:
(a) tuoja tai vastaanottaja taikka muu 
henkilö, jonka nimissä tai lukuun 3 
kohdassa tarkoitettu henkilö toimii;
(b) jokainen henkilö, joka voi esittää 
kyseiset tavarat tai toimittaa ne 
esitettäviksi toimivaltaiselle 
tulliviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Henkilö, joka on velvollinen tekemään saapumisen yleisilmoituksen, on tullilainsäädännön 
olennainen osatekijä. Tämä olisi sisällytettävä unionin tullikoodeksiin samoin kuin se oli 
sisällytetty uudistettuun tullikoodeksiin. Tämän vuoksi ehdotamme, että 88 artiklan 2 kohta ja 
uudistetun tullikoodeksin 3 kohta sisällytetään tähän.

Tarkistus 121
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
114 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Yleisilmoitus jätetään ensimmäiseen 
saapumistullitoimipaikkaan. 
Tulliviranomaiset voivat sallia 
yleisilmoituksen jättämisen muuhun 
tullitoimipaikkaan edellyttäen, että tämä 
välittää viipymättä tarvittavat tiedot 
saapumistullitoimipaikkaan tai pitää ne 
saapumistullitoimipaikan saatavilla 
sähköisesti.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaista toimipaikkaa, jonne saapumisen yleisilmoitus tehdään, selkeytetään tässä 
säännöksessä.
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Tarkistus 122
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tällainen oikaisu ei kuitenkaan ole 
mahdollinen, jos jokin seuraavista 
toimista on suoritettu:
(a) tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet 
saapumisen yleisilmoituksen tehneelle 
henkilölle aikovansa tarkastaa tavarat;
(b) tulliviranomaiset ovat todenneet 
kyseiset tiedot virheellisiksi; tai
(c) tulliviranomaiset ovat antaneet luvan 
tavaroiden siirtämiseen paikasta, jossa ne 
esitettiin.

Or. en

Perustelu

Ehdotamme, että uudistetun tullikoodeksin 89 artiklan 1 kohta säilytetään muuttumattomana 
ja sisällytetään unionin tullikoodeksiin tapaukset, joista saapumisen yleisilmoituksen 
muuttaminen ei ole mahdollista.

Tarkistus 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen tullitoimipaikka voi 
luopua saapumisen yleisilmoituksen 
antamista koskevasta vaatimuksesta 
sellaisten tavaroiden osalta, joista 
annetaan väliaikaisen varastoinnin 
ilmoitus ennen kyseisen ilmoituksen 
antamiselle asetetun määräajan 
päättymistä. Tällöin väliaikaisen 
varastoinnin ilmoituksessa on oltava 
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vähintään saapumisen yleisilmoitukselta 
vaadittavat tiedot. Väliaikaisen 
varastoinnin ilmoituksella on saapumisen 
yleisilmoituksen asema siihen asti, kun 
ilmoitetut tavarat esitetään tullille 124 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määräaika, jonka kuluessa 
riskianalyysi on tehtävä ja tarvittavat 
toimenpiteet toteutettava 115 artiklan 
mukaisesti;

(b) saapumisen yleisilmoituksen 
antamista koskeva määräaika;

Or. en

Perustelu

Tullilainsäädännön yhdenmukaista soveltamista koskevien sääntöjen osalta toimivaltaa 
koskeva säännös jaetaan komission valtuudeksi antaa delegoituja säädöksiä (118 artikla) ja 
komission valtuudeksi antaa täytäntöönpanosäädöksiä (118 a artikla). Jälkimmäiseen 
sisältyvät määräajat, joita tulliviranomaisten on noudatettava.

Tarkistus 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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118 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) saapumisen yleisilmoituksen 
antamista koskeva määräaika;

Or. en

Perustelu

Tullilainsäädännön yhdenmukaista soveltamista koskevien sääntöjen osalta toimivaltaa 
koskeva säännös jaetaan komission valtuudeksi antaa delegoituja säädöksiä (118 artikla) ja 
komission valtuudeksi antaa täytäntöönpanosäädöksiä (118 a artikla). Jälkimmäiseen 
sisältyvät määräajat, joita tulliviranomaisten on noudatettava.

Tarkistus 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
määräaika, jonka umpeuduttua 
saapumisen yleisilmoitusta ei katsota 
annetun.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tullilainsäädännön yhdenmukaista soveltamista koskevien sääntöjen osalta toimivaltaa 
koskeva säännös jaetaan komission valtuudeksi antaa delegoituja säädöksiä (118 artikla) ja 
komission valtuudeksi antaa täytäntöönpanosäädöksiä (118 a artikla). Jälkimmäiseen 
sisältyvät määräajat, joita tulliviranomaisten on noudatettava.

Tarkistus 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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118 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

118 a artikla
Täytäntöönpanovallan siirto

Tullilainsäädännön täytäntöönpanon 
yhdenmukaisten edellytysten 
varmistamiseksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteitä, 
jotka koskevat
(a) määräaikaa, jonka kuluessa 
riskianalyysi on tehtävä ja tarvittavat
toimenpiteet toteutettava 115 artiklan 
mukaisesti;
(b) 116 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
määräaikaa, jonka umpeuduttua 
saapumisen yleisilmoitusta ei katsota 
annetun.
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tullilainsäädännön yhdenmukaista soveltamista koskevien sääntöjen osalta toimivaltaa 
koskeva säännös jaetaan komission valtuudeksi antaa delegoituja säädöksiä (118 artikla) ja 
komission valtuudeksi antaa täytäntöönpanosäädöksiä (118 a artikla). Jälkimmäiseen 
sisältyvät määräajat, joita tulliviranomaisten on noudatettava.

Tarkistus 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tavarat esittävän henkilön on viitattava 
tavaroista aiemmin annettuun saapumisen 
yleisilmoitukseen tai tulli-ilmoitukseen 
paitsi silloin, kun tällaisen ilmoituksen

3. Tavarat esittävän henkilön on viitattava 
tavaroista aiemmin annettuun saapumisen 
yleisilmoitukseen tai tulli-ilmoitukseen tai 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitukseen 
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antamista ei vaadita. paitsi silloin, kun tällaisen saapumisen 
yleisilmoituksen antamista ei vaadita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tullille esitetyistä muista kuin 
unionitavaroista ei ole annettu saapumisen 
yleisilmoitusta, tavaroiden haltijan on 
annettava tällainen ilmoitus tai sen
korvaava tulli-ilmoitus viipymättä paitsi 
silloin, kun saapumisen yleisilmoituksen 
antamista ei vaadita.

4. Jos tullille esitetyistä muista kuin 
unionitavaroista ei ole annettu saapumisen 
yleisilmoitusta, yhden 114 artiklassa 
tarkoitetuista henkilöistä on viipymättä 
annettava saapumisen yleisilmoitus tai 
saapumisen yleisilmoituksen korvaava 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus paitsi 
silloin, kun saapumisen yleisilmoituksen 
antamista ei vaadita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
125 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 a artikla
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Tavaroiden väliaikainen varastointi
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa muut 
kuin unionitavarat asetetaan muuhun 
tullimenettelyyn, ne ovat väliaikaisessa 
varastointimenettelyssä siitä 
ajankohdasta, jona ne on esitetty tullille 
seuraavissa tapauksissa:
(a) kun unionin tullialueelle tuotavat 
tavarat esitetään 124 artiklan mukaisesti 
tullille heti, kun ne saapuvat;
(b) kun tavarat esitetään 
määrätullitoimipaikalle unionin 
tullialueella passitusmenettelyä koskevien 
sääntöjen mukaisesti:
(c) kun tavarat tuodaan vapaa-alueelta 
muualle unionin tullialueelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
125 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 b artikla
Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
1. Tullille esitetyistä muista kuin 
unionitavaroista on annettava 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, joka 
sisältää kaikki tarvittavat tiedot 
väliaikaista varastointia koskevien 
määräysten soveltamiseksi.
2. Yhden 124 artiklan 1 tai 2 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on annettava 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 
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viimeistään silloin, kun tavarat esitetään 
tullille.
3. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa 
on oltava viittaus mihin tahansa 
saapumisen yleisilmoitukseen, joka on 
tehty tullille esitetyistä tavaroista paitsi jos 
ne ovat jo olleet väliaikaisessa varastossa 
tai ne on asetettu tullimenettelyyn eivätkä 
ne ole poistuneet unionin tullialueelta.
4. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus voi 
olla myös yksi seuraavista:
(a) viittaus asianomaisia tavaroita 
koskevaan saapumisen yleisilmoitukseen, 
jota on täydennetty väliaikaisen 
varastoinnin ilmoituksen tiedoilla;
(b) manifesti tai muu kuljetusasiakirja 
edellyttäen, että siinä on väliaikaisen 
varastoinnin ilmoituksen tiedot, mukaan 
lukien viittaus asianomaisia tavaroita 
koskevaan saapumisen yleisilmoitukseen;
(c) passitusilmoitus, jos 
passitusmenettelyyn siirretyt muut kuin 
unionitavarat esitetään tullille 
määrätullitoimipaikassa unionin 
tullialueella.
5. Tulliviranomaiset voivat hyväksyä, että 
kauppaa, satamaa tai kuljetusta koskevia 
tietojärjestelmiä käytetään väliaikaisen 
varastoinnin ilmoituksen antamiseen 
edellyttäen, että ne sisältävät tarvittavat 
tiedot tällaista ilmoitusta varten ja että 
tiedot ovat käytettävissä 2 kohdan 
mukaiseesti.
6. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen 
tarkastamiseen sovelletaan 158–163 
artiklaa.
7. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta 
voidaan käyttää myös seuraaviin 
tarkoituksiin:
(a) edellä 119 artiklassa tarkoitettua 
saapumisilmoitusta varten;
(b) edellä 124 artiklassa tarkoitettuun 
tavaroiden esittämiseen tullille, jos se 
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täyttää kyseisten säännösten edellytykset.
8. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta ei 
edellytetä, jos viimeistään silloin, kun ne 
esitetään tullille, niiden tullioikeudellinen 
asema unionitavaroina on määritelty 
130–133 artiklan mukaisesti.
9. Tulliviranomaisten on säilytettävä 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, jotta 
voidaan varmistaa, että tavarat, joihin se 
liittyy, asetetaan myöhemmin 
tullimenettelyyn 126 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Ehdotus asetukseksi
125 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 c artikla
Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen 

oikaisu tai mitätöinti
1. Ilmoittajalle voidaan hakemuksesta 
antaa lupa oikaista yhtä tai useampaa 
väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa 
olevaa tietoa ilmoituksen 
antamisen jälkeen.
Oikaisu ei ole mahdollista, jos jokin 
seuraavista toimista on suoritettu:
(a) tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet 
ilmoituksen tehneelle henkilölle 
aikovansa tarkastaa tavarat;
(b) tulliviranomaiset ovat todenneet 
ilmoituksen tiedot virheellisiksi;
(c) tavarat on esitetty tullille.
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2. Jos tavaroita, joista on tehty 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, ei 
esitetä tullille, tulliviranomaisten on 
mitätöitävä ilmoitus
(a) ilmoituksen tekijän hakemuksesta;
sekä
(b) erityisen määräajan kuluessa 
ilmoituksen antamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
125 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 d artikla
Tavaroiden väliaikaiseen varastointiin 

liittyvät ehdot ja velvollisuudet
1. Väliaikaisesti varastoitavat tavarat on 
varastoitava väliaikaiseen varastoon 
125 e artiklan mukaisesti tai tarvittaessa 
muihin tulliviranomaisten osoittamiin tai 
hyväksymiin paikkoihin.
2. Väliaikaisesti varastoituja tavaroita 
voidaan käsitellä ainoastaan niiden 
kunnon säilyttämiseksi, muuttamatta 
niiden ulkonäköä tai teknisiä 
ominaisuuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 120 artiklan 2 kohdan 
soveltamista.
3. Henkilö, joka esittää tavarat 124 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, vastaa 
seuraavista:
(a) hän varmistaa, että väliaikaisesti 
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varastoituja tavaroita ei siirretä tullin 
valvonnasta;
(b) hän täyttää velvoitteet, jotka johtuvat 
tavaroiden väliaikaisesta varastoinnista.
Jäljempänä 125 e artiklassa tarkoitettu 
luvanhaltija on 1 kohdan mukaisesti 
vastuussa väliaikaiseen varastoonsa 
varastoiduista tavaroista.
4. Jos tavaroita ei jostain syystä voida 
pitää väliaikaisessa varastossa, 
tulliviranomaisten on viipymättä 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
tilanteen korjaamiseksi tavaroiden osalta 
167, 168 ja 169 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
125 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

125 e artikla
Väliaikaisten varastotilojen pitämistä 

koskeva lupa

1. Väliaikaisten varastotilojen pitämistä 
varten edellytetään tulliviranomaisten 
myöntämää lupaa. Tällaista lupaa ei 
edellytetä, jos väliaikaisen varastotilan 
pitäjä on tulliviranomainen itse.
Ehdot, joiden mukaisesti väliaikaisten 
varastotilojen pitäminen on sallittua, on 
esitettävä luvassa.
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2. Jollei toisin säädetä, 1 kohdassa 
tarkoitettu lupa voidaan myöntää 
ainoastaan seuraavat edellytykset 
täyttäville henkilöille:
(a) he ovat sijoittautuneet unionin 
tullialueelle;
(b) he antavat tarvittavat takeet 
toimintojen asianmukaisesta 
suorittamisesta;
(c) he antavat takeet 77 artiklan 
mukaisesti.

Tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan katsotaan 
täyttäneen b alakohdan ensimmäisessä 
alakohdassa säädetyn edellytyksen, jos 
väliaikaisten varastotilojen pitäminen 
otettiin huomioon lupaa myönnettäessä.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa 
myönnetään vain, jos tulliviranomaiset 
pystyvät harjoittamaan tullivalvontaa 
ilman kyseessä oleviin taloudellisiin 
tarpeisiin nähden suhteettomia 
hallinnollisia järjestelyjä.
4. Luvan haltijan on pidettävä 
asianmukaisesti kirjaa tulliviranomaisen 
hyväksymällä tavalla.
Tulliviranomaisten on voitava kirjanpidon 
sisältämien tietojen avulla valvoa 
väliaikaisten varastotilojen pitämistä 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
varastoitujen tavaroiden tunnistamisesta, 
niiden tullioikeudellisesta asemasta ja 
niiden liikkumisesta.
Tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan katsotaan 
noudattavan toisessa alakohdassa 
säädettyä velvoitetta, jos toimijan 
kirjanpito on asianmukainen väliaikaisen 
varastoinnin kannalta.
5. Tulliviranomaiset voivat myöntää 
luvanhaltijalle luvan tavaroiden 
liikuttamiseen väliaikaisten varastotilojen 
välillä sillä edellytyksellä, että tällaiset 
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liikuttamiset eivät lisää petoksen riskiä.
Jos väliaikaisessa varastossa olevia 
tavaroita liikutetaan toisen luvan alaiseen 
väliaikaiseen varastotilaan, kyseisen 
luvan haltijan on annettava uusi 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 
125 b artiklan mukaisesti ja otettava 
vastuu asianomaisten tavaroiden 
väliaikaisesta varastoinnista 125 d 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.
Jos siihen on taloudellista tarvetta eikä 
tullivalvonta vaarannu, tulliviranomaiset 
voivat antaa luvan varastoida 
unionitavaroita varastotilaan, joka on 
tarkoitettu väliaikaiseen varastotilaan. 
Tällaisia tavaroita ei pidetä väliaikaisesti
varastoituina tavaroina.
6. Luvanhaltijan on noudatettava 
velvollisuuksiaan ja tulliviranomaisten on 
valvottava niiden noudattamista.
7. Luvanhaltijan on ilmoitettava 
tulliviranomaisille kaikista luvan 
myöntämisen jälkeen ilmenevistä 
seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan 
luvan voimassaoloon tai sisältöön.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 4 – Luku 2 – 3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muodollisuudet tavaroiden esittämisen 
jälkeen

Tavaroiden väliaikainen varastointi
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuus asettaa muut kuin 
unionitavarat tullimenettelyyn

Velvollisuus asettaa väliaikaisesti 
varastoidut tavarat tullimenettelyyn

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tullille esitetyt muut kuin yhteisötavarat
on asetettava tullimenettelyyn, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 167, 168 ja 
169 artiklan soveltamista.

1. Väliaikaisesti varastoidut muut kuin 
unionitavarat on asetettava 
tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 
erityisen määräajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.
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Tarkistus 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei toisin säädetä, ilmoittaja voi 
vapaasti päättää asianomaisen menettelyn 
mukaisin edellytyksin, mihin 
tullimenettelyyn ilmoittaja haluaa asettaa 
tavarat, riippumatta tavaroiden luonteesta, 
paljoudesta taikka alkuperä-, lähtö- tai 
määrämaasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) edellä 126 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua jälleenvientiä koskeva 
erityinen määräaika.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
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134 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikista tavaroista, jotka on tarkoitus 
asettaa johonkin tullimenettelyyn, vapaa-
aluemenettelyä ja väliaikaisen 
varastoinnin menettelyä lukuun ottamatta, 
on annettava kyseistä tullimenettelyä 
koskeva tulli-ilmoitus.

1. Kaikista tavaroista, jotka on tarkoitus 
asettaa johonkin tullimenettelyyn, vapaa-
aluemenettelyä lukuun ottamatta, on 
tehtävä kyseistä tullimenettelyä koskeva 
tulli-ilmoitus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 141
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
137 artikla

Komission teksti Tarkistus

137 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanovallan siirto
Komissio antaa 135 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut virallisia aukioloaikoja 
koskevat toimenpiteet 
täytäntöönpanosäädöksinä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. el

Perustelu

Tätä säännöstä ehdotetaan poistettavaksi ottaen huomioon 135 artiklan 2 kohdan mukaiset 
säännökset, jotka koskevat tullitoimipaikkojen aukioloaikoihin liittyviä unionin kansainvälisiä 
velvoitteita (viralliset aukioloajat, joissa otetaan huomioon liikenteen luonne ja 
liikennevirrat) ja joiden mukaisesti päätökset/määräykset on hyväksyttävä 
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tarkoituksenmukaisimmalla tasolla (27 jäsenvaltiolla on paremmin tietoa paikallisista 
maantieteellisistä sekä liikenteeseen ja kauppaan liittyvistä olosuhteista).

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

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaiset voivat antaa 
henkilölle luvan antaa tulli-ilmoituksen 
sijoittautumispaikkansa toimivaltaiseen 
tullitoimipaikkaan sellaisista tavaroista, 
jotka esitetään tullille toisessa 
tullitoimipaikassa. Tällaisissa tapauksissa 
tullivelan katsotaan syntyneen siinä 
tullitoimipaikassa, johon tulli-ilmoitus on 
annettu.

1. Tulliviranomaiset voivat antaa 21 
artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti valtuutetulle talouden 
toimijalle luvan antaa tulli-ilmoituksen 
sijoittautumispaikkansa toimivaltaiseen 
tullitoimipaikkaan sellaisista tavaroista, 
jotka esitetään tullille toisessa 
tullitoimipaikassa. Tällaisissa tapauksissa 
tullivelan katsotaan syntyneen siinä 
tullitoimipaikassa, johon tulli-ilmoitus on 
annettu .

Or. en

Tarkistus 143
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaiset voivat antaa henkilölle 
luvan antaa tulli-ilmoituksen 
sijoittautumispaikkansa toimivaltaiseen 
tullitoimipaikkaan sellaisista tavaroista, 
jotka esitetään tullille toisessa 
tullitoimipaikassa. Tällaisissa tapauksissa 
tullivelan katsotaan syntyneen siinä 
tullitoimipaikassa, johon tulli-ilmoitus on 
annettu.

1. Tulliviranomaiset voivat antaa henkilölle 
luvan tehdä tai asettaa tulliviranomaisten 
saataville tulli-ilmoituksen 
sijoittautumispaikkansa toimivaltaisessa 
tullitoimipaikassa sellaisista tavaroista, 
jotka esitetään tullille toisessa 
tullitoimipaikassa. Tällaisissa tapauksissa 
tullivelan katsotaan syntyneen siinä 
tullitoimipaikassa, jossa tulli-ilmoitus on 
tehty tai asetettu tulliviranomaisten 
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saataville.

Or. en

Perustelu

Koska keskitetyn tulliselvityksen tarkoituksena on edistää menettelyjen yksinkertaistamista, on 
oltava selvää, että vaaditut asiakirjat on mahdollista esittää fyysisesti tai myöntää niihin 
pääsy (esimerkiksi sähköisesti).

Tarkistus 144
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaiset voivat antaa henkilölle 
luvan antaa tulli-ilmoituksen 
sijoittautumispaikkansa toimivaltaiseen 
tullitoimipaikkaan sellaisista tavaroista, 
jotka esitetään tullille toisessa 
tullitoimipaikassa. Tällaisissa tapauksissa 
tullivelan katsotaan syntyneen siinä 
tullitoimipaikassa, johon tulli-ilmoitus on 
annettu.

1. Tulliviranomaiset voivat antaa henkilölle 
luvan antaa tai asettaa saataville tulli-
ilmoituksen sijoittautumispaikkansa 
toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan 
sellaisista tavaroista, jotka esitetään tullille 
toisessa tullitoimipaikassa. Tällaisissa 
tapauksissa tullivelan katsotaan syntyneen 
siinä tullitoimipaikassa, jossa tulli-ilmoitus 
on tehty tai asetettu tulliviranomaisten 
saataville. 

Or. el

Perustelu

Mitä tulee keskitettyyn tulliselvitykseen, on suositeltavaa, että käytetään uudistetun 
tullikoodeksin 106 artiklan alkuperäistä sanamuotoa, jonka mukaan tullitoimipaikka, jolle 
ilmoitus annetaan, voi hyväksyä tai hylätä tavaroiden vapauttamisen sallimista koskevan 
pyynnön, kun taas tullitoimipaikka, jolle tavarat on esitetty, suorittaa ainoastaan 
turvallisuutta koskevaa valvontaa.

Tarkistus 145
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
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138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen tullitoimipaikan, johon tulli-
ilmoitus annetaan, on huolehdittava 
ilmoituksen tarkastamisesta ja mahdollista 
tullivelkaa vastaavan tuonti- tai 
vientitullien määrän kantamisesta.

2. Sen tullitoimipaikan, jossa tulli-ilmoitus 
tehdään tai asetetaan tulliviranomaisten 
saataville, on huolehdittava ilmoituksen 
tarkastamisesta, mahdollista tullivelkaa 
vastaavan tuonti- tai vientitullien määrän 
kantamisesta ja luvan antamisesta 
tavaroiden luovuttamiseen. Kyseisestä 
toimipaikasta saadut tiedot on otettava 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Viitaten esittelijän ehdotukseen, jossa mennään takaisin alkuperäisen uudistetun 
tullikoodeksin 106 artiklaan, jossa valvova tullitoimipaikka sallisi tai kieltäisi tavaroiden 
vapauttamisen ja tullitoimipiste, jolle tavarat on esitetty, suorittaisi ainoastaan 
turvatarkastuksia, koska keskitetyn tulliselvityksen tarkoituksena on edistää menettelyjen 
yksinkertaistamista, on oltava selvää, että se on mahdollista esittää vaaditut asiakirjat 
fyysisesti tai myöntää niihin pääsy (esimerkiksi sähköisesti). 

Tarkistus 146
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
138 artiklan 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen tullitoimipaikan, johon tulli-
ilmoitus annetaan, on huolehdittava 
ilmoituksen tarkastamisesta ja mahdollista 
tullivelkaa vastaavan tuonti- tai 
vientitullien määrän kantamisesta.

2. Sen tullitoimipaikan, jossa tulli-ilmoitus 
annetaan tai asetetaan tulliviranomaisten 
saataville, on huolehdittava ilmoituksen 
tarkastamisesta ja mahdollista tullivelkaa 
vastaavan tuonti- tai vientitullien määrän 
kantamisesta ja luvan antamisesta 
tavaroiden luovuttamiseen.

Or. el

Perustelu

Mitä tulee keskitettyyn tulliselvitykseen, on suositeltavaa, että käytetään uudistetun 
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tullikoodeksin 106 artiklan alkuperäistä sanamuotoa, jonka mukaan tullitoimipaikka, jolle 
ilmoitus annetaan, voi hyväksyä tai hylätä tavaroiden vapauttamisen sallimista koskevan 
pyynnön, kun taas tullitoimipaikka, jolle tavarat on esitetty, suorittaa ainoastaan 
turvallisuutta koskevaa valvontaa.

Tarkistus 147
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen tullitoimipaikan, johon tulli-ilmoitus 
annetaan, on huolehdittava ilmoituksen 
tarkastamisesta ja mahdollista tullivelkaa 
vastaavan tuonti- tai vientitullien määrän 
kantamisesta.

2. Sen tullitoimipaikan, johon tulli-ilmoitus 
annetaan, on huolehdittava ilmoituksen 
tarkastamisesta ja mahdollista tullivelkaa 
vastaavan tuonti- tai vientitullien määrän 
kantamisesta ja luvan antamisesta 
tavaroiden luovuttamiseen.

Or. en

Perustelu

138 artiklan 2 ja 3 kohtaa koskevilla muutoksilla poistetaan huomattava kaupallinen etu, joka 
on otettu huomioon Euroopan tullilainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Se on 
mahdollisuus hoitaa asioita valvovan tullitoimipaikan kanssa jäsenvaltiossa, jonne 
kaupallinen toimija on asettautunut. Muutoksilla otetaan käyttöön kaksivaiheinen 
tulliselvitysmenettely. Muutoksista aiheutuu tarpeetonta monimutkaisuutta, kustannuksia ja 
mahdollisia viiveitä.

Tarkistus 148
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen tullitoimipaikan, jossa tavarat 
esitetään, on suoritettava sen 
tullitoimipaikan perustellusti vaatimat 
tarkastukset, johon tulli-ilmoitus on 
annettu, rajoittamatta kuitenkaan sen omia 
tarkastuksia.

3. Sen tullitoimipaikan, jossa tavarat 
esitetään, on suoritettava sen 
tullitoimipaikan perustellusti vaatimat 
tarkastukset, johon tulli-ilmoitus on annettu 
tai jossa se on asetettu tulliviranomaisten 
saataville, ja annettava lupa tavaroiden 
luovuttamiseen ottaen huomioon 
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kyseisestä tullitoimipaikasta saadut tiedot, 
rajoittamatta kuitenkaan sen omia 
vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviä tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Viitaten esittelijän ehdotukseen, jossa mennään takaisin alkuperäisen uudistetun 
tullikoodeksin 106 artiklaan, jossa valvova tullitoimipaikka sallisi tai kieltäisi tavaroiden 
vapauttamisen ja tullitoimipiste, jolle tavarat on esitetty, suorittaisi ainoastaan 
turvatarkastuksia, koska keskitetyn tulliselvityksen tarkoituksena on edistää menettelyjen 
yksinkertaistamista, on oltava selvää, että se on mahdollista esittää vaaditut asiakirjat 
fyysisesti tai myöntää niihin pääsy (esimerkiksi sähköisesti).

Tarkistus 149
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta – alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen tullitoimipaikan, jossa tavarat 
esitetään, on suoritettava sen 
tullitoimipaikan perustellusti vaatimat 
tarkastukset, johon tulli-ilmoitus on 
annettu, rajoittamatta kuitenkaan sen omia 
tarkastuksia.

3. Sen tullitoimipaikan, jossa tavarat 
esitetään, on suoritettava sen 
tullitoimipaikan perustellusti vaatimat 
tarkastukset, johon tulli-ilmoitus annetaan 
tai jossa se asetetaan tulliviranomaisten 
saataville, ja annettava lupa tavaroiden 
luovuttamiseen ottaen huomioon 
kyseisestä tullitoimipaikasta saadut tiedot, 
rajoittamatta kuitenkaan sen omia 
vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviä tarkastuksia.

Or. el

Perustelu

Mitä tulee keskitettyyn tulliselvitykseen, on suositeltavaa, että käytetään uudistetun 
tullikoodeksin 106 artiklan alkuperäistä sanamuotoa, jonka mukaan tullitoimipaikka, jolle 
ilmoitus annetaan, voi hyväksyä tai hylätä tavaroiden vapauttamisen sallimista koskevan 
pyynnön, kun taas tullitoimipaikka, jolle tavarat on esitetty, suorittaa ainoastaan 
turvallisuutta koskevaa valvontaa.
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Tarkistus 150
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen tullitoimipaikan, jossa tavarat 
esitetään, on suoritettava sen 
tullitoimipaikan perustellusti vaatimat 
tarkastukset, johon tulli-ilmoitus on 
annettu, rajoittamatta kuitenkaan sen omia 
tarkastuksia.

3. Sen tullitoimipaikan, jossa tavarat 
esitetään, on suoritettava sen 
tullitoimipaikan perustellusti vaatimat 
tarkastukset, johon tulli-ilmoitus annetaan 
tai jossa se asetetaan tulliviranomaisten 
saataville, ja annettava lupa tavaroiden 
luovuttamiseen ottaen huomioon 
kyseisestä tullitoimipaikasta saadut tiedot, 
rajoittamatta kuitenkaan sen omia 
vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviä tarkastuksia.

Kyseisten tullitoimipaikkojen on 
vaihdettava tavaroiden luovuttamiseksi 
tarvittavat tiedot. Tullitoimipaikan, jossa 
tavarat esitetään, on sallittava tavaroiden 
luovutus.

Kyseisten tullitoimipaikkojen on 
vaihdettava tavaroiden luovuttamiseksi 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

138 artiklan 2 ja 3 kohtaa koskevilla muutoksilla poistetaan huomattava kaupallinen etu, joka 
on otettu huomioon Euroopan tullilainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Se on 
mahdollisuus hoitaa asioita valvovan tullitoimipaikan kanssa jäsenvaltiossa, jonne 
kaupallinen toimija on asettautunut. Muutoksilla otetaan käyttöön kaksivaiheinen 
tulliselvitysmenettely. Muutoksista aiheutuu tarpeetonta monimutkaisuutta, kustannuksia ja 
mahdollisia viiveitä.

Tarkistus 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
139 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

139 a artikla
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Yksinkertaistettuja menettelyjä koskeva 
yksi lupa

Tulliviranomaiset voivat sallia tulli-
ilmoituksen antamisen muussa 
tullitoimipaikassa kuin siinä, jolle tavarat 
esitetään tai jonka saataville ne asetetaan 
tarkastusta varten edellyttäen, että 
yksinkertaistettuja menettelyjä koskevan 
yhden luvan haltija asettaa tavarat 
tullimenettelyyn.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on yksinkertaistettuja menettelyjen yhteisöluvan oikeusperusta unionin 
tullikoodeksissa. Koska täydentäviä sääntöjä tarvitaan yksinkertaistettuja menettelyjä 
koskevan yhteisöluvan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, on asianmukaista 
sisällyttää niihin komission valtuudet hyväksyä nämä säännöt täytäntöönpanosäädöksillä 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Ehdotetut säännökset ovat peräisin nykyisestä unionin 
tullikoodeksin täytäntöönpanosäännöistä.

Tarkistus 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
139 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

139 b artikla
Täytäntöönpanovallan siirto

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka koskevat
(a) sääntöjä, jotka liittyvät 143 artiklassa 
tarkoitetun luvan myöntämiseen;
(b) tulliviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoja sekä komissiolle ja 
talouden toimijoille tiedottamista, jotta 
varmistetaan tullilainsäädännön 
yhdenmukainen soveltaminen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on yksinkertaistettuja menettelyjen yhteisöluvan oikeusperusta unionin 
tullikoodeksissa. Koska täydentäviä sääntöjä tarvitaan yksinkertaistettuja menettelyjä 
koskevan yhteisöluvan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, on asianmukaista 
sisällyttää niihin komission valtuudet hyväksyä nämä säännöt täytäntöönpanosäädöksillä 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Ehdotetut säännökset ovat peräisin nykyisestä unionin 
tullikoodeksin täytäntöönpanosäännöistä.

Tarkistus 153
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
143 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tulliviranomaiset voivat myöntää 
henkilölle luvan asettaa tavarat 
tullimenettelyyn yksinkertaistetulla 
ilmoituksella, josta voi puuttua tiettyjä 
140 artiklassa tarkoitettuja tietoja ja 
141 artiklassa tarkoitettuja täydentäviä 
asiakirjoja.

Tavarat voidaan asettaa tullimenettelyyn 
yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi 
puuttua tiettyjä 140 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja ja 141 artiklassa 
tarkoitettuja täydentäviä asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Sellaista ilmoitusta varten, josta voidaan nykyään jättää pois tiettyjä yksityiskohtia tai 
liiteasiakirjoja, ei vaadita lupaa. Ei ole perusteita, miksi tuleva lupa olisi tarpeen. Tämä 
merkitsisi huomattavaa hallinnollista rasitetta tullille ja kaupankäynnille.

Tarkistus 154
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi



AM\916428FI.doc 79/117 PE498.017v01-00

FI

143 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tulliviranomaiset voivat myöntää 
henkilölle luvan asettaa tavarat 
tullimenettelyyn yksinkertaistetulla 
ilmoituksella, josta voi puuttua tiettyjä 
140 artiklassa tarkoitettuja tietoja ja 
141 artiklassa tarkoitettuja täydentäviä 
asiakirjoja.

Tavarat voidaan asettaa tullimenettelyyn 
yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi 
puuttua tiettyjä 140 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja ja 141 artiklassa 
tarkoitettuja täydentäviä asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Tällä vältetään tullille ja kaupankäynnille aiheutuva huomattava hallinnollinen rasite.

Tarkistus 155
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
144 artiklan 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietyissä tapauksissa velvoitteesta antaa 
täydentävä ilmoitus luovutaan.

2. Täydentävää ilmoitusta ei vaadita 
seuraavissa tapauksissa:
(a) tavarat sijaitsevat tullivarastoissa,
(b) tavarat ovat erityismenettely alaisia 
edellyttäen, että
(i) samalle henkilölle on myönnetty 
vähintään kaksi erityismenettelyjä 
koskevaa lupaa,
(ii) erityismenettelyä ei enää sovelleta, 
kun tavarat sijoitetaan myöhemmin 
tullimenettelyyn ja asianmukainen kirjaus 
tehdään ilmoittajan kirjanpitoon. 

Or. el

Perustelu

On tarpeellista eritellä tapaukset, joissa täydentävän ilmoituksen antamista koskevan velvoite 
voidaan poistaa.
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Tarkistus 156
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietyissä tapauksissa velvoitteesta antaa 
täydentävä ilmoitus luovutaan.

2. Täydentävää ilmoitusta ei vaadita 
seuraavissa tapauksissa:
(a) tavarat asetetaan 
tullivarastointimenettelyyn;
(b) tavarat asetetaan erityismenettelyyn 
edellyttäen, että
(i) samalle henkilölle myönnetään 
vähintään kaksi erityismenettelyjä 
koskevaa lupaa,
(ii) erityismenettely päätetään 
sijoittamalla tavarat myöhemmin 
tullimenettelyyn tekemällä merkintä 
ilmoittajan kirjanpitoon,
(c) yksinkertaistettu ilmoitus koskee
tavaroiden arvoa ja määrää, jotka ovat 
tilastollisen kynnysarvon alapuolella,
(d) yksinkertaistettu ilmoitus sisältää jo 
kaikki asiaankuuluvan tullimenettelyn 
kannalta tarvittavat tiedot,
(e) yksinkertaistettua menettelyä ei 
suoriteta tekemällä merkintä ilmoittajan 
kirjanpitoon.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon täydentävän ilmoituksen antamisvelvoitetta koskevat poikkeukset on 
suositeltavaa määritellä yksityiskohtaisesti tapaukset perussäädöksessä.

Tarkistus 157
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
144 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 α. Seuraavissa tapauksissa luovutaan 
velvoitteesta antaa täydentävä ilmoitus:
(α) jos yksinkertaistettu ilmoitus koskee 
tavaroita tai varoja, jotka eivät ylitä 
tilastollista kynnysarvoa,
(b) jos yksinkertaistettu ilmoitus sisältää 
jo kaikki tullimenettelyn kannalta 
tarpeelliset tiedot,
(c) jos yksinkertaistettu ilmoitus ei ole 
merkintä ilmoittajan kirjanpidossa.

Or. el

Perustelu

On tarpeellista eritellä tapaukset, joissa täydentävän ilmoituksen antamista koskevan velvoite 
voidaan poistaa.

Tarkistus 158
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
145 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tapaukset, joissa täydentävän 
ilmoituksen antamista koskevasta 
velvoitteesta luovutaan 144 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska täydentävän ilmoituksen antamisesta poikkeamista koskevat tapaukset on 
yksiselitteisesti määritelty perussäädöksessä, tämä alakohta asiaa koskevasta säädösvallan 
siirrosta olisi poistettava.
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Tarkistus 159
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
146 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) henkilöt, jotka antavat tulli-
ilmoituksen maassa, jonka alue on 
unionin tullialueen välittömässä 
läheisyydessä, ja tämän alueen 
välittömässä läheisyydessä olevalla 
rajatulliasemalla edellyttäen, että 
kyseinen maa myöntää vastavuoroisen 
edun henkilöille, jotka ovat sijoittautuneet 
unionin alueelle;

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon ilmoittajien tullialueelle sijoittautumista koskevat poikkeukset on 
suositeltavaa määritellä yksityiskohtaisesti tapaukset perussäädöksessä.

Tarkistus 160
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
146 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin tullialueelle sijoittautumista 
koskevasta vaatimuksesta voidaan luopua 
muissa kuin 3 kohdassa säädetyissä 
tapauksissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska ilmoittajien tullialueellista sijoittautumista koskevat poikkeukset on yksiselitteisesti 
määritelty perussäädöksessä, tämä kohta asiaa koskevasta säädösvallan siirrosta olisi 
poistettava.
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Tarkistus 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
148 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaisten on välittömästi 
hyväksyttävä tässä luvussa säädettyjen 
edellytysten mukaiset tulli-ilmoitukset 
vastaanotetuiksi, jos niissä tarkoitetut 
tavarat on esitetty tullille.

1. Tulliviranomaisten on välittömästi 
hyväksyttävä tässä luvussa säädettyjen 
edellytysten mukaiset tulli-ilmoitukset 
vastaanotetuiksi, jos niissä tarkoitetut 
tavarat on esitetty tullille tai ne asetetaan 
tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla 
saataville tullitarkastuksia varten.

Kun tulli-ilmoitus korvataan ilmoittajan 
kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä ja 
asettamalla nämä tiedot 
tulliviranomaisten saataville, ilmoituksen 
katsotaan tulleen hyväksytyksi 
ajankohtana, jona tavaroita koskeva 
kirjanpitomerkintä tehdään. 
Tulliviranomaiset voivat vapauttaa 
velvoitteesta esittää tai asettaa tavarat 
saataville tullitarkastuksia varten, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta ilmoittajan 
lakisääteisiä velvoitteita tai 
vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyvien tarkastusten suorittamista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa todetaan, että tavarat voidaan luovuttaa tai muuten valita 
tarkastukseen ainoastaan niiden saavuttua unionin alueelle. Tämä aiheuttaisi huomattavia 
viivästyksiä paikoissa, joiden kautta EU:hun saavutaan. Valtuutetun talouden toimijan 
aseman saaneiden kaupallisten toimijoiden olisi saatava ilmoitus tavaroiden luovuttamisesta 
tai tarkastamisesta ennen kuin tavarat saapuvat EU:hun.

Tarkistus 162
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
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148 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaisten on välittömästi 
hyväksyttävä tässä luvussa säädettyjen 
edellytysten mukaiset tulli-ilmoitukset 
vastaanotetuiksi, jos niissä tarkoitetut 
tavarat on esitetty tullille.

1. Tulliviranomaisten on välittömästi 
hyväksyttävä tässä luvussa säädettyjen 
edellytysten mukaiset tulli-ilmoitukset 
vastaanotetuiksi, jos niissä tarkoitetut 
tavarat on esitetty tullille. Vastaavat 
yksinkertaistukset olisi myönnettävä 
valtuutetuille talouden toimijoille.

Or. de

Perustelu

Valtuutetuille talouden toimijoille olisi heidän asemansa vuoksi myönnettävä menettelyjä 
koskevia yksinkertaistuksia, kun tavarat luovutetaan tekemällä merkintä yrityksen 
asiakirjoihin erityisesti kun kyseessä on tuontituotteen tavaraerän luovuttaminen 
hakemuksesta ilman asiaankuuluvan tullitoimipaikan ennakkoilmoitusta.

Tarkistus 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
149 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulli-ilmoituksen oikaisulle voidaan 
erityisen määräajan kuluessa esitetystä 
hakemuksesta antaa lupa tavaroiden 
luovutuksen jälkeen.

3. Tulli-ilmoituksen oikaisulle voidaan 
kolmen vuoden kuluessa esitetyn 
hakemuksen hyväksymispäivästä antaa 
lupa tavaroiden luovutuksen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Lisäämällä kolmen vuoden määräaika 149 artiklan 3 kohtaan voidaan välttää uuden 
toimivallan siirron lisääminen 151 artiklaan.

Tarkistus 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
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154 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan antaa tulli-ilmoitus 
ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä 
merkintänä, edellyttäen että 
tulliviranomaisille on pääsy ilmoittajan 
sähköisessä järjestelmässä oleviin kyseisiin 
tietoihin.

1. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan antaa tulli-ilmoitus 
ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä 
merkintänä, edellyttäen että 
tulliviranomaisille on pääsy ilmoittajan 
sähköisessä järjestelmässä oleviin kyseisiin 
tietoihin luovutuksen jälkeisten 
tarkastusten yhteydessä 41 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Specific rules for authorising the release of goods by means of an entry in company 
documents and for implementation should be set down in the Regulation. This also includes 
access on the part of customs authorities to companies’ electronic data processing systems. 
As part of the special procedures, the customs authorities will be kept informed of import 
procedures by the holder of the authorisation (general information). Verification of the data 
will take place by means of post-release controls (audits). Customs authorities do not need to 
have access to companies’ operating systems.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
luopua tavaroiden esittämistä koskevasta 
vaatimuksesta.

2. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
luopua tavaroiden esittämistä koskevasta 
vaatimuksesta 124 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, mikä on suoritettava 154 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 166
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
154 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan 
haltijan on täytettävä 22 artiklan a–d 
asetetut vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että valtuutetun talouden toimijaa koskevat perusteet 
otetaan huomioon vähimmäisvaatimuksena, minkä tarkoituksena on tehdä järjestelmästä 
entistä luotettavampi.

Tarkistus 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
179 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
sääntöjen erittelemiseksi 178 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuista todisteista.

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään

(a) ehdot, joiden mukaisesti todistetaan 
unioniasema merikalastustuotteille ja 
merikalastuksesta saaduille tuotteille;
(b) tilanteet, joissa tulliviranomaiset 
voivat luopua vaatimuksesta, jonka 
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mukaan unioniasemasta on annettava 
todistus;
(c) jälleenlaivauksen ehdot.

Or. en

Perustelu

Valtuudet on laadittu antamalla entistä selkeämpi oikeusperusta uudistetun tullikoodeksin 
täytäntöönpanosääntöjen 513-16 – 513-18c artiklalle.

Tarkistus 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
180 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varastointi, johon kuuluvat 
väliaikainen varastointi, tullivarastointi ja 
vapaa-alueet;

(b) varastointi, johon kuuluvat 
tullivarastointi ja vapaa-alueet;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
181 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varastotilojen pito tavaroiden 
väliaikaista varastointia tai
tullivarastointia varten, paitsi jos 
varastotilojen pitäjä on tulliviranomainen 
itse.

(b) varastotilojen pito tavaroiden 
tullivarastointia varten, paitsi jos 
varastotilojen pitäjä on tulliviranomainen 
itse.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 170
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
181 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan katsotaan 
täyttäneen b alakohdassa säädetyn 
edellytyksen, jos asianomaiseen 
erityismenettelyyn liittyvä toiminta otettiin 
huomioon lupaa myönnettäessä.

Valtuutetun talouden toimijan katsotaan 
täyttäneen b alakohdassa säädetyt 
edellytykset, eikä lisätarkastuksia 
edellytetä.

Or. de

Perustelu

Globaaleilla markkinoilla erityisillä tullimenettelyillä on merkittävä vaikutus EU:n talouden 
kilpailukykyyn. Näiden menettelyjen ennakkoehdot ja edellytykset ja vastaavat poikkeukset 
ovat siksi hyvin tärkeitä. Ehtojen asettamista koskevat menettelyistä ja edellytyksistä olisi 
säädettävä tässä asetuksessa.

Tarkistus 171
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
181 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan katsotaan 
täyttäneen b alakohdassa säädetyn 
edellytyksen, jos asianomaiseen 
erityismenettelyyn liittyvä toiminta otettiin 
huomioon lupaa myönnettäessä.

Rajoittamatta kyseistä menettelyä 
koskevien ylimääräisten erityisedellytysten 
soveltamista tulliyksinkertaistuksiin 
oikeutetun valtuutetun talouden toimijan 
katsotaan täyttäneen tämän kohdan
b alakohdassa säädetyn edellytyksen. 
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Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan olisi katsottava aina täyttävän noudattamista koskevat kriteerit.

Tarkistus 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
186 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
sääntöjen erittelemiseksi 185 artiklassa 
tarkoitetusta menettelyn päättämisestä.

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joiden tarkoituksena on laatia entistä 
yksityiskohtaisemmat säännöt 
menettelylle, joka koskee menettelystä 
päättämistä ja jossa eritellään
(a) erityismenettelyn käyttämistä koskevat 
ehdot;
(b) menettelyn päättämisen määräaika 
sekä
(c) päätöstilityksen muoto.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan säädösvallan siirtoa koskeva säännös ei ole yhdenmukainen SEUT-
sopimuksen 290 artiklan kanssa. Säädösvallan siirron tavoite, sisältö ja soveltamisala olisi 
määriteltävä yksiselitteisesti unionin tullikoodeksissa.

Tarkistus 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietyissä tapauksissa unionitavarat on 2. Jos unionitavaroita viedään yhteiseen 
kauttakulkumaahan tai jos ne viedään 



PE498.017v01-00 90/117 AM\916428FI.doc

FI

asetettava ulkoiseen passitusmenettelyyn. yhteen tai useampaan 
kauttakulkumaahan tai niiden kautta ja 
yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn 
yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan, 
ne on asetettava unionin ulkoiseen 
kauttakulkumenettelyyn seuraavissa 
tapauksissa:
(a) tavarat, joihin on kohdistettu vientiä 
koskevat tullimuodollisuudet vientituen 
myöntämiseksi yhteisen 
maatalouspolitiikan perusteella viennissä 
kolmansiin maihin,
(b) interventiovarastoista tulevat tavarat, 
jotka ovat niiden käyttötarkoitusta ja/tai 
määräpaikkaa koskevien 
valvontatoimenpiteiden alaisia ja joihin 
on kohdistettu yhteisen 
maatalouspolitiikan perusteella viennissä 
kolmansiin maihin sovellettavat 
tullimuodollisuudet;
(c) tavaroiden osalta tuontitullien 
palauttaminen tai peruuttaminen 
edellyttää, että ne viedään unionin 
tullialueelta tai koodeksin 81 artiklan 3 
kohtaa sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on unionin tullikoodeksin olennainen osatekijä, josta olisi säädettävä unionin 
tullikoodeksissa itsessään SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Tällä hetkellä tämä 
säännös on sisällytetty uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen luonnoksen 722-04 
artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
193 artikla – 2 kohta – b alakohta – aa alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) toteutetaan unionin tullialueella 
kahden pisteen välillä, jotka sijaitsevat 
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samassa jäsenvaltiossa tai kahdessa eri 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 175
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
196 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan käyttää tavaroiden 
asettamista unionin passitusmenettelyyn ja
kyseisen menettelyn päättymistä koskevia 
yksinkertaistuksia.

4. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan käyttää tavaroiden 
asettamista unionin passitusmenettelyyn ja 
kyseisen menettelyn päättymistä koskevia 
yksinkertaistuksia mukaan lukien 
passitusilmoituksen käyttö 
tiedonvaihtojärjestelmien välityksellä 
lento- tai laivayhtiöissä, joilla on 
merkittävä määrä lentoja tai matkoja 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu

Sähköisten tavaraluetteloiden käyttö täyttää täysin sähköisen ilmoituksen ja esitystavan 
vaatimukset. Tämä on yhdenmukaista kirjanpitoon merkitsemistä koskevan ilmoituksen 
periaatteen kanssa, mikä oli keskeistä Euroopan tullilainsäädännön nykyaikaistamisen 
yhteydessä.

Tarkistus 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
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196 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan käyttää tavaroiden 
asettamista unionin passitusmenettelyyn ja 
kyseisen menettelyn päättymistä koskevia 
yksinkertaistuksia.

4. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan käyttää tavaroiden 
asettamista unionin passitusmenettelyyn ja 
kyseisen menettelyn päättymistä koskevia 
yksinkertaistuksia mukaan lukien 
passitusilmoituksen käyttö 
tiedonvaihtojärjestelmien välityksellä 
lento- tai laivayhtiöissä, joilla on 
merkittävä määrä lentoja tai matkoja 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Perustelu

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

(Perustelua ei ole käännetty, koska se ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
198 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt, jotka koskevat 196 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä;

(b) säännöt, jotka koskevat 196 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä 
valtuutetulle lähettäjälle ja valtuutetulle 
vastaanottajalle sekä yksinkertaistettuja 
passitusmenettelyjä koskevat säännöt 
lento- ja laivaliikenteelle;

Or. en
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Perustelu

– b alakohta: olemme sitä mieltä, että yksinkertaistu passitusmenettely lento- ja 
laivaliikennettä varten olisi säilytettävä unionin tullikoodeksissa;

– c alakohta: 196 artiklan 5 kohta voidaan poistaa, koska noudattamista koskevat 
luvanhaltijan velvoitteista sekä tullin varmistamisvelvoitteesta säädetään osaston I 
luvussa I tai ne voivat ainakin olla niistä peräisin kuten esimerkiksi 5 artiklan 3 
kohdasta tai 5 artiklan 24 kohdasta. c alakohta on siksi turha, ja se voidaan poistaa.

Tarkistus 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
198 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säännöt, jotka koskevat 196 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä;

(b) säännöt, jotka koskevat 196 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä 
ja joihin on sisällytettävä mahdollisuus 
käyttää ainoastaan merkintää ilmoittajan 
kirjanpidossa;

Or. en

Perustelu

Tavaroiden sijoittamisen yksinkertaistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan 
laatia, mutta niillä ei voida yhdistää normaalin ilmoituksen antamista koskevaan 
vaatimukseen.

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

Ehdotus asetukseksi
199 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos siihen on taloudellista tarvetta eikä 
tullivalvonta vaarannu, tulliviranomaiset 
voivat antaa luvan varastoida 
unionitavaroita varastotilaan, joka on 
tarkoitettu väliaikaiseen varastointiin tai

3. Jos siihen on taloudellista tarvetta eikä 
tullivalvonta vaarannu, tulliviranomaiset 
voivat antaa luvan varastoida 
unionitavaroita varastotilaan, joka on 
tarkoitettu tullivarastointiin. Kyseisten 
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tullivarastointiin. Kyseisten tavaroiden ei 
katsota olevan väliaikaisen varastoinnin 
menettelyyn tai tullivarastointimenettelyyn 
asetettuja.

tavaroiden ei katsota olevan 
tullivarastointimenettelyyn asetettuja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
199 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tulliviranomaisten on varmistettava 
varastointimenettelyyn asetettujen 
tavaroiden tullivalvonta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Noudattamista koskevat luvanhaltijan velvoitteista sekä tullin varmistamisvelvoitteesta 
säädetään osaston I luvussa I tai ne voivat ainakin olla niistä peräisin kuten esimerkiksi 
5 artiklan 3 kohdasta tai 5 artiklan 24 kohdasta. Siksi 4 kohtaa ehdotetaan poistettavaksi.

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

Ehdotus asetukseksi
200 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) väliaikaisen varastoinnin menettelyssä 
tai tullivarastointimenettelyssä olevien 
tavaroiden pysymisestä tullivalvonnassa;

(a) tullivarastointimenettelyssä olevien 
tavaroiden pysymisestä tullivalvonnassa;
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
200 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) väliaikaisen varastoinnin menettelyssä 
tai tullivarastointimenettelyssä olevien 
tavaroiden varastoinnista johtuvien 
velvollisuuksien täyttämisestä;

(b) tullivarastointimenettelyssä olevien 
tavaroiden varastoinnista johtuvien 
velvollisuuksien täyttämisestä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

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

Ehdotus asetukseksi
200 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tullivarastointimenettelyyn tai 
väliaikaisen varastoinnin menettelyyn
tarkoitettua varastotilojen pitoa koskevassa 
luvassa vahvistettujen erityisehtojen 
noudattamisesta.

(c) tullivarastointimenettelyyn tarkoitettua 
varastotilojen pitoa koskevassa luvassa 
vahvistettujen erityisehtojen 
noudattamisesta.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
200 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Menettelynhaltija on vastuussa niiden 
velvollisuuksien täyttämisestä, jotka 
johtuvat tavaroiden asettamisesta 
väliaikaisen varastoinnin menettelyyn tai
tullivarastointimenettelyyn.

3. Menettelynhaltija on vastuussa niiden 
velvollisuuksien täyttämisestä, jotka 
johtuvat tavaroiden asettamisesta 
tullivarastointimenettelyyn.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
217 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joiden tarkoituksena on laatia entistä 
yksityiskohtaisemmat säännöt 
menettelylle, joka koskee väliaikaisen 
tuonnin mukaista erityiskäyttöä ja joissa 
eritellään

Or. en
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Perustelu

a alakohta: Tämän artiklan säädösvallan siirtoa koskeva säännös ei ole yhdenmukainen 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan kanssa. Säädösvallan siirron tavoite, sisältö ja soveltamisala 
olisi määriteltävä yksiselitteisesti unionin tullikoodeksissa.

c alakohta: Tämä säännös on tarpeeton. Tämä sisältyy jo 5 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
217 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 214 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityiskäyttö;

(a) 214 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityiskäyttö seuraavissa tilanteissa:
(i) kuljetusvälineet, kuormalavat tai 
kontit,
(ii) matkustajan tuomat henkilökohtaiset 
tavarat ja urheiluvälineet,
(iii) merimiesten viihdytysaineisto,
(iv) suuronnettomuuksien seurausten 
torjuntaan käytettävät välineet,
(v) lääketieteellis-kirurgiset ja 
laboratoriolaitteet,
(vi) eläimet,
(v) rajavyöhykkeellä käytettävät tavarat,
(vi) ääntä, kuvaa tai tietoa tallentavat 
välineet, mainosmateriaali,
(vii) ammatinharjoittamisvälineet,
(viii) opetusvälineet ja tieteelliset välineet,
(ix) pakkauspäällykset,
(x) muotit, matriisit, kuvalaatat, mittaus-, 
tarkastus- ja testauslaitteet sekä muut 
vastaavat artikkelit,
(xi) erikoistyökalut ja -välineet,
(xii) tavarat, joilla tehdään testejä tai joita 
testataan,
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(xiii) näytteet,
(xiv) korvaavat tuotantovälineet,
(xv) tavarat tapahtumia tai myyntiä 
varten,
(xvi) varaosat, tarvikkeet ja varusteet,
(xvii) muut tavarat.

Or. en

Perustelu

a alakohta: Tämän artiklan säädösvallan siirtoa koskeva säännös ei ole yhdenmukainen 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan kanssa. Säädösvallan siirron tavoite, sisältö ja soveltamisala 
olisi määriteltävä yksiselitteisesti unionin tullikoodeksissa.

c alakohta: Tämä säännös on tarpeeton. Tämä sisältyy jo 5 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
217 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

217 a artikla
Komiteamenettely

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 215 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja 
koskevat toimenpiteet tullilainsäädännön 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 244 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä täytäntöönpanovallan siirto muodostaa oikeusperustan, jonka perusteella säädetään 
määräajat, joiden kuluessa tavaroihin voidaan soveltaa väliaikaista maahantuonnin 
menettelyä täytäntöönpanosäädöksessä.
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Tarkistus 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
218 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn 
asetettujen tavaroiden hävittämisestä 
syntyvää jätettä ja romua on pidettävä 
väliaikaisen varastoinnin menettelyyn 
asetettuina.

5. Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn 
asetettujen tavaroiden hävittämisestä 
syntyvää jätettä ja romua on pidettävä 
väliaikaisen varastoinnin menettelyssä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
219 artikla

Komission teksti Tarkistus

219 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirto

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
sääntöjen erittelemiseksi menettelystä, 
jolla 218 artiklan 1 kohdan mukainen 
tullivalvonta varmistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on tarpeeton. Tämä sisältyy jo 5 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
224 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jos unionin oikeudellisesti 
velvoittavat säädökset edellyttävät 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa, 
siirretään komissiolle 
täytäntöönpanovalta 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanovallan siirtoa jatketaan 
automaattisesti määräämättömäksi ajaksi.

Or. en

Perustelu

Kuten myös 243 artiklassa todetaan, siitä syystä, että komissio on osoittanut, että se aikoo 
hyväksyä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä 18 kuulukauden kuluttua unionin 
tullikoodeksin voimaantulosta, on asianmukaista sisällyttää unionin tullikoodeksiin selkeä 
säännös, joka sisältää tämän määräajan sekä delegoituja säädöksiä että 
täytäntöönpanovallan siirtoon perustuvia säädöksiä koskevien määräysten osalta 
(244 artikla). Tämä määräaika sisältyy 1 kohtaan.

Tarkistus 191
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
228 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muissa tapauksissa, joita voidaan 
asianmukaisesti perustella liikennetyypillä 
tai joita vaaditaan kansainvälisissä 
sopimuksissa.

(c) muissa tapauksissa, joita voidaan 
asianmukaisesti perustella liikennetyypillä
tai tavaralajilla tai joita vaaditaan 
kansainvälisissä sopimuksissa.

Or. en
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Perustelu

Poikkeus ei koske pelkästään liikennetyyppiä vaan myös erityyppisiä tavaroita. Esimerkiksi 
sähkö.

Tarkistus 192
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
228 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kun kyseessä ovat valtuutetun 
talouden toimijan viemät tavarat.

Or. en

Perustelu

Tulevaisuudessa valtuutetuilla talouden toimijoilla on ratkaiseva rooli ja sen vuoksi on hyvin 
tärkeää saada aikaan todellisia yksinkertaistuksia. Sääntöjä noudattavien ja luotettavien 
talouden toimijoiden olisi voitava hyötyä maksimaalisesti yksinkertaistuksista valtuutettuina 
talouden toimijoina. Tästä syystä valtuutettuja talouden toimijoita koskevat poikkeukset 
lähtöä edeltävien ilmoitusten tapauksessa ovat perustavaa laatua olevia ja niitä olisi 
pidettävä olennaisia osatekijöinä ja ne olisi esitettävä selkeästi perussäädöksessä.

Tarkistus 193
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
228 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lähtöä edeltävänä ilmoituksena on 
käytettävä jotakin seuraavista:

Poistetaan.

(a) kun unionin tullialueelta vietävät 
tavarat asetetaan tullimenettelyyn, jota 
varten tarvitaan tulli-ilmoitus, 
asianomainen tulli-ilmoitus;
(b) 235 artiklan mukainen jälleenvienti-
ilmoitus;
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(c) 236 artiklassa tarkoitettu poistumisen 
yleisilmoitus;
(d) 239 artiklassa tarkoitettu 
jälleenvientitiedonanto.

Or. en

Perustelu

Koska 228 artiklan 5 kohdan mukaisesti jälleenvientitiedonanto ei sisällä poistumisen 
yleisilmoitusta, jälleenvientitiedoksiantoa ei saisi pitää lähtöä edeltävänä ilmoituksena. Tästä 
syystä jälleenvientitiedoksiantoa ei olisi mielestämme sisällytettävä 4 kohtaan.

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

Ehdotus asetukseksi
230 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän noudattamisesta aiheutuva 
taloudellisiin toimijoihin kohdistuva rasite 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon.

Or. de

Perustelu

Joulukuun 1. päivänä annetussa päätöksessä ehdotettiin, että otetaan käyttöön myönnytyksiä 
pienille lähetyksille, joita säännellään yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa – "suulliset tulli-
ilmoitukset". Tällaista täydentävää tekstiä ehdoteta siksi, että komissiolle annetaan 
mahdollisuus tällaiseen sääntelyyn delegoitujen säädösten osana.

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

Ehdotus asetukseksi
233 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulliviranomaiset voivat 
hakemuksesta antaa henkilölle luvan 
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käyttää tavaroiden asettamista 
vientimenettelyyn ja kyseistä menettelyä 
koskevia yksinkertaistuksia. Talouden 
toimijoiden taloudelliset edut on siksi 
otettava huomioon.

Or. de

Perustelu

Joulukuun 1. päivänä annetussa päätöksessä ehdotettiin, että otetaan käyttöön myönnytyksiä 
pienille lähetyksille, joita säännellään yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa – "suulliset tulli-
ilmoitukset". Tällaista täydentävää tekstiä ehdoteta siksi, että komissiolle annetaan 
mahdollisuus tällaiseen sääntelyyn delegoitujen säädösten osana.

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

Ehdotus asetukseksi
235 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) väliaikaisen varastoinnin menettelyyn 
asetettuihin tavaroihin, jotka 
jälleenviedään suoraan väliaikaisesta 
varastosta.

(c) väliaikaisessa varastossa oleviin
tavaroihin, jotka jälleenviedään suoraan 
väliaikaisesta varastosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään muuttamaan väliaikainen varastointi "erityisestä tullimenettelystä 
statukseksi". Tällä palautetaan uudistettua tullikoodeksia edeltävä tilanne.

Tarkistus 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
236 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Viennin yleisilmoituksen on 
velvollinen tekemään joku seuraavista 
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henkilöistä:
(a) henkilö, joka vie tavarat unionin 
tullialueelta tai ottaa vastatakseen niiden 
kuljetuksesta kyseiseltä alueelta;
(b) viejä tai lähettäjä tai muu henkilö, 
jonka nimissä tai lukuun a alakohdassa 
tarkoitettu henkilö toimii;
(c) jokainen henkilö, joka voi esittää 
kyseiset tavarat tai toimittaa ne 
esitettäviksi toimivaltaiselle 
tulliviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Viennin yleisilmoituksen tekevän henkilön määritelmä on unionin tullikoodeksin 
olennainen osatekijä, josta olisi säädettävä unionin tullikoodeksissa itsessään SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
236 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tulliviranomaiset voivat luopua 
velvoitteesta antaa viennin yleisilmoitus 
228 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Ei ole laillista perustetta poiketa viennin yleisilmoituksen antamisesta. Siksi tähän 
sisällytetään viittaus 228 artiklan 2 kohdan c alakohtaan.

Tarkistus 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
236 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Yleisilmoitus jätetään 
poistumistullitoimipaikkaan. 
Tulliviranomaiset voivat sallia 
yleisilmoituksen jättämisen muuhun 
tullitoimipaikkaan edellyttäen, että tämä 
välittää viipymättä tarvittavat tiedot 
poistumistullitoimipaikkaan tai pitää ne 
poistumistullitoimipaikan saatavilla 
sähköisesti.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaista toimipaikkaa, jonne poistumisen yleisilmoitus tehdään, selkeytetään tässä 
säännöksessä.

Tarkistus 200
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
237 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikaisu ei kuitenkaan ole mahdollista sen 
jälkeen kuin jokin seuraavista toimista on 
suoritettu:
(a) tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet 
yleisilmoituksen tehneelle henkilölle 
aikovansa tarkastaa tavarat;
(b) tulliviranomaiset ovat todenneet 
kyseiset tiedot virheellisiksi;
(c) tulliviranomaiset ovat jo antaneet 
luvan tavaroiden poissiirtämiseen.

Or. en



PE498.017v01-00 106/117 AM\916428FI.doc

FI

Perustelu

Ehdotamme, että uudistetun tullikoodeksin 181 artiklan 1 kohta säilytetään muuttumattomana 
ja sisällytetään unionin tullikoodeksiin tapaukset, joista poistumisen yleisilmoituksen 
muuttaminen ei ole mahdollista.

Tarkistus 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
237 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poistumisen yleisilmoitusta ei katsota 
annetun, jos ilmoitettuja tavaroita ei ole 
viety unionin tullialueelta erityisen 
määräajan kuluessa ilmoituksen 
antamisen jälkeen.

2. Poistumisen yleisilmoitusta ei katsota 
annetun, jos ilmoitettuja tavaroita ei ole 
viety unionin tullialueelta 150 päivän 
kuluttua ilmoituksen antamisen 
päivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Koska määräaikaa, jonka jälkeen poistumisen yleisilmoitusta ei katsota tehdyksi, voidaan 
pitää tullilainsäädännön olennaisena osatekijänä ja koska se on pieni säännös, joka on 
nykyään uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosääntöjen 820-18 artiklan 2 alakohdassa, 
ehdotamme tämän määräajan sisällyttämistä unionin tullikoodeksiin.

Tarkistus 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
238 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 243 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa eritellään

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään 236 
artiklassa tarkoitettuja sääntöjä 
menettelystä, jolla poistumisen 
yleisilmoitus annetaan.

(a) säännöt menettelystä, jolla 
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poistumisen yleisilmoitus annetaan; 
(b) tapaukset, joissa annetaan lupa 
poistumisen yleisilmoituksen 237 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle oikaisemiselle; 
(c) 237 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
määräaika, jonka umpeuduttua 
poistumisen yleisilmoitusta ei katsota 
annetun.

Or. en

Perustelu

b alakohta: koska poistumisen yleisilmoituksen muuttamista koskevat säännöt ovat 237 
artiklan 1 kohdassa, tämä säädösvallan siirto voidaan poistaa;

c alakohta: koska määräaika, jonka jälkeen poistumisen yleisilmoitus katsotaan jätetyksi 
tekemättä, on säädetty 237 artiklan 2 kohdassa, tämä säädösvallan siirto voidaan poistaa.

Tarkistus 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
238 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

238 a artikla
Täytäntöönpanovallan siirto

Tullilainsäädännön täytäntöönpanon 
yhdenmukaisten edellytysten 
varmistamiseksi komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteitä, 
jotka koskevat 
(a) poistumisen yleisilmoitusta koskevia 
poistumistullitoimipaikan velvoitteita,
(b) mahdollisuutta, että tulliviranomaiset 
voivat tarvittaessa yhteisymmärryksessä 
toistensa kanssa sallia poistumisen 
yleisilmoituksen antamisen toisessa 
tullitoimipaikassa.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 244 artiklan 4 kohdassa 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

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.

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 204
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
239 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun muita kuin unionitavaroita viedään 
unionin tullialueelta suoraan väliaikaisesta 
varastointitilasta tai vapaa-alueelta ja 
jälleenvienti-ilmoitusta ja poistumisen 
yleisilmoitusta ei vaadita, vastuuhenkilön
on annettava jälleenvientitiedonanto 
toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan.

1. Kun muita kuin unionitavaroita viedään 
unionin tullialueelta suoraan väliaikaisesta 
varastointitilasta tai vapaa-alueelta ja 
jälleenvienti-ilmoitusta ja poistumisen 
yleisilmoitusta ei vaadita, on annettava 
jälleenvientitiedonanto toimivaltaiseen 
tullitoimipaikkaan.

Or. en

Perustelu

Koska jälleenvientitiedoksiannon tekevä henkilö sisältyy 4 kohtaan, tätä henkilöä koskeva 
viittaus poistetaan 1 kohdasta.

Tarkistus 205
Wim van de Camp
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Ehdotus asetukseksi
239 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jälleenvientitiedoksiannon on 
velvollinen tekemään joku seuraavista 
henkilöistä:
(a) henkilö, joka vie tavarat unionin 
tullialueelta tai ottaa vastatakseen niiden 
kuljetuksesta kyseiseltä alueelta;
(b) viejä tai lähettäjä tai muu henkilö, 
jonka nimissä tai lukuun a alakohdassa 
tarkoitettu henkilö toimii;
(c) jokainen henkilö, joka voi esittää 
kyseiset tavarat tai toimittaa ne 
esitettäviksi toimivaltaiselle 
tulliviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Koska jälleenvientitiedoksiannon antava henkilö on tullilainsäädännön olennainen osatekijä, 
tätä henkilöä koskevat säännön sisällytetään tähän.

Tarkistus 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
243 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 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 ja 241 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 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 ja 241 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2014 saakka.
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Or. en

Perustelu

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).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
243 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 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 ja 241 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 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 ja 241 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle 5 vuodeksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Perustelu

Ottamalla käyttöön uudelleenarviointia koskeva määräaika saataisiin virallisia kertomuksia 
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komission säädösvallan siirron käytöstä.

Tarkistus 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
243 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua 
säädösvallan siirtoa jatketaan 
automaattisesti viideksi vuodeksi. 
Komissio laatii kustakin säädösvallan 
siirrosta kertomuksen ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Tässä kertomuksessa on 
arvioitava unionin tasolla ja kansallisella 
tasolla delegoitujen säädösten vaikutuksia 
talouspolitiikkaan, yrityksiin, 
hallinnolliseen rasitteeseen, henkilöstöön, 
talousarvioon, resurssointiin ja 
toimintakykyyn sekä osoitettava tapoja, 
joilla tullimenettelyjä ja 
tullilainsäädännön soveltamista voidaan 
uudistaa ja parantaa. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa ehdotuksia koodeksin 
ja sen delegoitujen säädösten 
muuttamiseksi. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan joko ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi 3 kohdan 
mukaisesti tai jatketaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston määrittelemien 
ehtojen mukaiseksi ajanjaksoksi.

Or. en

Perustelu

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 
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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).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
243 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Koska jotkut tai kaikki 
säännökset delegoidun säännöksen 
luonnoksessa voisivat pohjimmiltaan 
muuttaa tapaa, jolla tässä asetuksessa 
laadittuja perussääntöjä sovelletaan 
ennen asetuksen voimaantuloa, komissio 
varmistaa, että suoritetaan 
asianmukainen hyväksyntää edeltävä 
kuuleminen neuvoston, Euroopan 
parlamentin ja elinkeinoelämän kanssa 
hyvissä ajoin ja että niiden näkemykset 
otetaan huomioon ennen delegoidun 
säädöksen hyväksymistä, jotta vältetään 
unionin kilpailukyvylle aiheutuvat 
mahdolliset haitalliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Jotta mahdollistetaan aito mielipiteiden vaihto ja asianmukainen siirtymäaika delegoiduille 
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säädöksille, joilla on mahdollisia vaikutuksia EU:n kilpailukykyyn, on tärkeää, että 
järjestetään asianmukainen kuuleminen jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien 
kanssa ja että niiden näkemykset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
243 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

243 a artikla
Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
yhdelle tai useammalle jäsenvaltioille 
testata tullilainsäädännön soveltamista 
koskevia yksinkertaistuksia. Tällaisten 
kokeilujen on oltava avoimia kaikille 
jäsenvaltioille ja niitä on arvioitava 
säännöllisesti.

Or. en

Perustelu

Loppusäännökset ovat asianmukainen paikka, johon innovatiivisia kokeiluja koskevat 
määräykset voidaan sisällyttää.

Tarkistus 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
243 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

243 b artikla
Komissio antaa 243 a artiklassa 
tarkoitetut päätökset 
täytäntöönpanosäädöksinä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Loppusäännökset ovat asianmukainen paikka, johon innovatiivisia kokeiluja koskevat 
määräykset voidaan sisällyttää.

Tarkistus 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
244 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun komitean lausunto on tarkoitus 
hankkia kirjallista menettelyä noudattaen 
ja kun tähän kohtaan viitataan, kyseinen
menettely päätetään tuloksettomana 
ainoastaan, jos komitean puheenjohtaja 
näin päättää lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa.

6. Kirjallinen menettely päätetään 
tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja näin päättää tai komitean 
jäsen sitä pyytää. Tällöin puheenjohtaja 
kutsuu komitean koolle kohtuullisen ajan 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Miksi ainoastaan puheenjohtaja voi päättää kirjallisen menettelyn päättämisestä? Mitkä ovat 
tämän seuraukset? Tämä ei ole yhdenmukaista asetuksen 192/2011 3 artiklan 5 kohdan 
kanssa.
Säädös on seuraavanlainen:
"Jollei perussäädöksessä toisin säädetä, kirjallinen menettely päätetään tuloksettomana, jos 
puheenjohtaja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsen niin vaatii. Tällöin puheenjohtaja kutsuu komitean koolle kohtuullisen ajan 
kuluessa."
On syytä sisällyttää tämä säännös unionin tullikoodeksiin tai viitata siihen.

Tarkistus 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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244 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

244 a artikla
Muut asiat

Tullikoodeksikomitea voi tarkastella 
kaikkia tullilainsäädäntöä koskevia 
asioita, jotka sen puheenjohtaja saattaa 
sen käsiteltäväksi joko komission 
aloitteesta tai jäsenvaltion edustajan 
pyynnöstä. Kyse voi olla erityisesti
(a) innovoinnin edistämistä koskevista 
toimenpiteistä;
(b) tapauksista, joissa koodeksilla ja sen 
delegoiduilla säädöksillä ja 
täytäntöönpanosäädöksillä on suhteeton 
kielteinen vaikutus talouspolitiikkoihin, 
yrityksiin, hallinnolliseen rasitteeseen, 
henkilöstöön, resurssointiin tai talouden 
suorituskykyyn;
(c) tullilainsäädännön soveltamisesta 
mahdollisesti aiheutuvista ongelmista;
(d) tullilainsäädäntöä käsittelevissä 
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvissa 
komiteoissa, työryhmissä ja paneeleissa 
vahvistettavista unionin kannoista.

Or. en

Perustelu

Uudistetun tullikoodeksin 185 artiklaa ehdotetaan säilytettäväksi unionin tullikoodeksissa ja 
sisällyttämään unionin tullikoodeksiin tullikoodeksikomitean mahdollisuus tutkia tapauksia, 
joissa innovoinnin edistäminen on asianmukaista tai tapauksia, joissa unionin tullikoodeksilla 
tai sen delegoiduilla säädöksillä tai täytäntöönpanosäädöksillä on suhteettoman kielteisiä 
vaikutuksia.

Tarkistus 214
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
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247 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muita artikloita kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuja sovelletaan kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun päivän jälkeistä 
kahdeksattatoista kuukautta seuraavan 
kuukauden ensimmäisestä päivästä .

2. Muita artikloita kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuja artikloita sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 2017.

Or. en

Perustelu

18 kuukauden määräaika voimaantulon jälkeen on liian lyhyt, jotta unionin tullikoodeksi 
voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön kansallisella tasolla sekä tullin että kaupan 
kannalta. Unionin tullikoodeksin soveltamisen määräaika olisi yhdistettävä delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten julkaisemiseen ja voimaantuloon. Määräajaksi on 
vahvistettu 24 kuukautta.

Tarkistus 215
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
247 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muita artikloita kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuja sovelletaan kyseisessä 
kohdassa tarkoitetun päivän jälkeistä 
kahdeksattatoista kuukautta seuraavan 
kuukauden ensimmäisestä päivästä .

2. Muita artikloita kuin 1 kohdassa 
tarkoitettuja artikloita sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 2017.

Or. en

Perustelu

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.
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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).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)


