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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Pålitliga ekonomiska aktörer som 
efterlever bestämmelserna bör som 
”godkända ekonomiska aktörer” få 
möjlighet att i största möjliga utsträckning 
använda förenklingar och, med beaktande 
av säkerhets- och skyddsaspekter, omfattas 
av mindre krävande tullkontroller. Dessa 
kan därför åtnjuta ställning som godkänd 
ekonomisk aktör för tullförenklingar eller 
ställning som godkänd ekonomisk aktör för 
säkerhet och skydd . De kan beviljas 
ställning som någon av dessa, eller båda.

(19) Pålitliga ekonomiska aktörer som 
efterlever bestämmelserna och som bidrar 
till att säkerställa tullklareringskedjan 
och Europeiska unionens finansiella 
intressen bör som ”godkända ekonomiska 
aktörer” få möjlighet att i största möjliga 
utsträckning använda förenklingar och, 
med beaktande av säkerhets- och 
skyddsaspekter, ges konkreta fördelar, 
bland annat mindre krävande 
tullkontroller. Dessa kan därför åtnjuta 
ställning som godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar eller ställning som 
godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och 
skydd. De kan beviljas ställning som någon 
av dessa, eller båda.

Or. fr

Motivering

Det måste tydligare anges i unionens tullkodex att godkända ekonomiska aktörer kommer att 
behandlas på ett mer förmånligt sätt.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. deklaration för tillfällig lagring: den 
handling genom vilken en person anger, i 
föreskriven form och på föreskrivet sätt, att 

11. deklaration för tillfällig lagring: den 
handling genom vilken en person anger, i 
föreskriven form och på föreskrivet sätt, att 
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varor hänförs eller avses att hänföras till 
det förfarandet.

varor lagras tillfälligt eller avses att lagras 
tillfälligt.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 - led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. tillfällig lagring: en situation där 
icke-unionsvaror tillfälligt lagras under 
tullövervakning från det att de anmäls till 
tullen till det att de hänförs till ett 
tullförfarande.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 - led 31 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den person som anmält de varor som 
anses vara hänförda till förfarandet för 
tillfällig lagring till dess att deklarationen 
för tillfällig lagring inges, eller den 

utgår
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person för vars räkning varorna anmäls.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 - led 31 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den person som inger deklarationen 
för förfarandet för tillfällig lagring eller 
för vars räkning den deklarationen inges.

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 44
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik.

utgår
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Or. en

Motivering

Artikel 6.3 möjliggör undantag från den ovillkorliga principen om elektroniskt utbyte av 
uppgifter. Detta undergräver den grundläggande principen om modernisering av 
tullagstiftningen i Europa. Dessutom möjliggörs en tolkning som kan medföra ett oklart 
rättsläge och bristande rättslig förutsebarhet.

Ändringsförslag 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik.

3. Kommissionen får i vederbörligen 
motiverade fall anta beslut om att tillåta en 
eller flera medlemsstater att genom 
undantag från punkt 1 använda andra 
metoder för utbyte och lagring av uppgifter 
än elektronisk databehandlingsteknik. 
Detta undantag ska inte påverka 
utvecklingen, underhållet och 
användningen av elektroniska system för 
det utbyte av uppgifter som avses i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att unionens tullkodex genomförs och tillämpas på samma sätt i 
samtliga 27 medlemsstater. Det kan dock finnas fall då man undantagsvis ger en eller flera 
medlemsstater dispens.

Ändringsförslag 46
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
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Artikel 6 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik.

3. Kommissionen får, i vederbörligen 
motiverade fall och under en begränsad 
tid, anta beslut om att tillåta en eller flera 
medlemsstater att genom undantag från 
punkt 1 använda andra metoder för utbyte 
och lagring av uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik.

Or. el

Motivering

Det föreslagna undantaget bör vara tidsbegränsat och baseras på vad som är absolut 
nödvändigt.

Ändringsförslag 47
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik.

3. Kommissionen får anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik. Kommissionen ska 
dock uppmuntra de medlemsstater som 
ännu inte har utvecklat lämplig 
elektronisk databehandlingsteknik att 
göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 48
Konstantinos Poupakis
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Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Delegering av befogenhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att specificera kriterierna för 
beviljande av undantag enligt artikel 6.3.

Or. el

Motivering

Arbetet med att få till stånd en verklig tullunion förutsätter att alla undantag är av tillfällig 
karaktär och att de är absolut nödvändiga och motiverade. Dessutom måste det finnas 
konkreta kriterier för när undantag kan beviljas. Kriterierna för undantag från artikel 6.3 bör 
därför fastställas genom delegerade akter.

Ändringsförslag 49
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 15 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning med
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik.

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga en eller flera medlemsstater att 
under en begränsad tid testa ytterligare
förenklingar i fråga om tillämpningen av 
tullagstiftningen. Dessa tester ska vara 
tillgängliga för samtliga medlemsstater. 
Förenklingarna ska med användning av 
elektronisk databehandlingsteknik omfatta 
icke väsentliga delar av denna förordning
avseende följande:
a) Ansökningar och tillstånd som avser ett 
tullförfarande eller status som godkänd
ekonomisk aktör.
b) Ansökningar och särskilda beslut som 
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medges i enlighet med artikel 32.
c) Gemensam riskhantering enligt 
artikel 39.
d) Standardformat för och 
standardinnehåll i de uppgifter som ska 
registreras.
e) Medlemsstaternas tullmyndigheters 
bevarande av uppgifterna.
f) Regler för åtkomst till dessa uppgifter 
för
i) ekonomiska aktörer och

ii) andra behöriga myndigheter.
När tidsfristen för testet har löpt ut ska 
kommissionen genomföra en utvärdering 
för att ta reda på fördelarna.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att (pilot)testerna av förenklingarna bör vara tillgängliga för alla de 
medlemsstater som vill delta.

Ändringsförslag 50
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 15 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning med 
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik.

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att testa 
ändringar och förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning. Pilottester 
av detta slag ska göras tillgängliga för 
alla de medlemsstater som begär detta och 
ska utvärderas med jämna mellanrum.

Or. en
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Motivering

Det skulle kunna vara användbart att testa ändringar och förenklingar inom 
tullövervakningen, riskanalysen och tullkontrollerna. I detta sammanhang kan den bästa 
tillgängliga tekniken användas. Det är alltså inte nödvändigt att använda IT-teknik.

Ändringsförslag 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 15 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning med 
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik.

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning. Dessa 
pilottester ska vara tillgängliga för alla 
medlemsstater och ska utvärderas med 
jämna mellanrum.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att (pilot)testerna av förenklingarna bör vara tillgängliga för alla de 
medlemsstater som vill delta.

Ändringsförslag 52
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning med 
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik.

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa ytterligare förenklingar 
i fråga om tillämpningen av tullagstiftning 
med användning av elektronisk 
databehandlingsteknik.
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Or. en

Motivering

Kommissionen bör kunna göra det möjligt för de medlemsstater som redan har en 
välfungerande elektronisk databehandingsteknik att testa ytterligare förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftningen. 

Ändringsförslag 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 18 - punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vissa fall får denna skyldighet frångås. Denna skyldighet får frångås i de fall då

a) tullombudet agerar för personer som 
inte är skyldiga att vara etablerade i 
unionens tullområde, om inget annat 
föreskrivs, eller
b) det har ingåtts avtal med tredjeländer 
enligt vilka personer som är etablerade i 
sådana länder kan agera som tullombud. 

Or. en

Motivering

Det finns särskilda fall där tullombudet inte behöver vara etablerat i EU. 

Ändringsförslag 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 18 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 2 hindrar inte medlemsstaterna 
från att tillämpa de villkor som de har 
fastställt i enlighet första meningen i 
punkt 3 gentemot ett tullombud som inte 
är etablerat i unionens tullområde.
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Or. en

Motivering

Det finns särskilda fall där tullombudet inte behöver vara etablerat i EU. 

Ändringsförslag 55
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 20 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de fall där den skyldighet som avses i 
artikel 18.2 första stycket ska frångås,

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens ändringsförslag 7.

Ändringsförslag 56
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 21 - punkt 2 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I princip ska följande förenklingar 
erbjudas en godkänd ekonomisk aktör:
a) Undantag från ingivande av en 
summarisk utförseldeklaration och en 
summarisk införseldeklaration, även i fall 
av förbud, när det är möjligt att använda 
en generell licens eller när produkterna 
är välkända. 
b) Lokal tullklarering vid import utan 
anmälan, även i fall av förbud, när det är 
möjligt att använda en generell licens 
eller när produkterna är välkända; 
användning av en övergripande 
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deklaration för en bestämd period på 
högst en månad.
c) Centraliserade klarerings- och 
självtaxeringsförfaranden.

Or. en

Motivering

Hittills har det inte planerats några betydande förenklingar i unionens tullkodex, ens för 
godkända ekonomiska aktörer. Endast färre och mindre intensiva kontroller är i sig inte ett 
tillräckligt uttryck för effektiva förenklingar. Enligt skäl 11 (punkt 19) bör pålitliga 
ekonomiska aktörer kunna dra största möjliga fördel av förenklingarna. Konkreta 
förenklingar bör därför genomföras direkt genom artikel 21 i unionens tullkodex.

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

Förslag till förordning
Artikel 21 - punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Innehavare av status som godkänd 
ekonomisk aktör enligt punkt 2 ska ges 
fördelar som bygger på den typ av intyg 
som erhållits i enlighet med punkt 2 a och 
2 b.

Or. fr

Motivering

Det måste tydligare anges i unionens tullkodex att godkända ekonomiska aktörer kommer att 
behandlas på ett mer förmånligt sätt.

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

Förslag till förordning
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Artikel 21 - punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Ansökningar från godkända 
ekonomiska aktörer ska behandlas först.

Or. fr

Motivering

Det måste klart och tydligt anges i unionens tullkodex att godkända ekonomiska aktörer 
kommer att behandlas på ett förmånligt sätt.

Ändringsförslag 59
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Ekonomiska aktörer som tilldelats status 
som godkända ekonomiska aktörer kan, 
efter ansökan med uppgift om 
registrerings- och identitetsnummer för 
ekonomiska aktörer (EORI-nummer), 
beviljas följande lättnader i förfarandet:
1. Möjlighet för den godkända 
ekonomiska aktören att befrias från 
skyldigheten att inge en 
utförseldeklaration även i fall av förbud 
och begränsningar, om det är möjligt att 
använda ett allmänt tillstånd eller om 
tullmyndigheten känner till produkterna.
2. Möjlighet för den godkända 
ekonomiska aktören att befrias från 
skyldigheten att inge en 
införseldeklaration även i fall av förbud 
och begränsningar, om det är möjligt att 
använda ett allmänt tillstånd eller om 
tullförvaltningen känner till produkterna.
3. Möjlighet att inge en tulldeklaration 
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utan formell förklaring.
4. Erkännande av att en förklaring i en 
åtföljande handling är tillräcklig i fråga 
om tulldeklaration.
5. Möjlighet att genomföra 
importtullklarering utan deklaration även 
i fall av förbud och begränsningar, om det 
är möjligt att använda ett allmänt tillstånd 
eller om tullförvaltningen känner till 
produkterna. Beviljandet ska ske under 
förutsättning att en global deklaration 
inges för en fastställd tidsperiod.

Or. de

Motivering

Inte ens för de företag som framgångsrikt genomgått det resurskrävande förfarandet för 
certifiering som godkänd ekonomisk aktör innehåller förslaget till tullkodex för unionen 
några bindande bestämmelser om förfarandeförenklingar som verkligen innebär lättnader. 
Detta betyder att de ekonomiska aktörernas acceptans gentemot certifiering som godkänd 
ekonomisk aktör riskeras. Inom den globaliserade handeln är bestämmelser om förenklade 
tullförfaranden av stor ekonomisk betydelse för företagens konkurrenskraft. 

Ändringsförslag 60
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 23 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 61
Kerstin Westphal
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Förslag till förordning
Artikel 23 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) regler om beviljande av status som 
godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 21,

(a) de fall där en översyn av status som 
godkänd ekonomisk aktör ska utföras,

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 1 – artikel 21a (ny).

Ändringsförslag 62
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 23 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) regler om beviljande av status som 
godkänd ekonomisk aktör enligt 
artikel 21,

utgår

Or. en

Motivering

Kriterierna för tilldelning av status som godkänd ekonomisk aktör beskrivs tillräckligt i den 
grundläggande akten i överensstämmelse med de ändringar som föredraganden har 
föreslagit. 

Ändringsförslag 63
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 23 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de fall där skyldigheten för (b) vilken tullmyndighet som är behörig 
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deklaranten att vara etablerad i unionens 
tullområde får frångås i enlighet med 
artikel 21,

att bevilja sådan status och sådana 
tillstånd,

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 1 – artikel 21a (ny).

Ändringsförslag 64
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 23 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de fall när skyldigheten för en 
godkänd ekonomisk aktör att vara, 
etablerad i unionens tullområde får 
frångås i enlighet med artikel 21.1 andra 
stycket,

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föredragandens ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 65
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 23 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) samråd med och information till 
övriga tillmyndigheter,

Or. de
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Motivering

Se ändringsförslag 1 – artikel 21a (ny).

Ändringsförslag 66
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 23 - led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) villkor för upphävande och 
återkallelse av status som godkänd 
ekonomisk aktör,

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 1 – artikel 21a (ny).

Ändringsförslag 67
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 23 - led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) förutsättningarna för att man för 
vissa kategorier av godkända ekonomiska 
aktörer ska kunna avstå från kravet på 
etablering inom Europeiska unionens 
tullområde,

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 1 – artikel 21a (ny).



AM\916428SV.doc 19/115 PE498.017v01-00

SV

Ändringsförslag 68
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 1 - stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en aktör med status som godkänd 
ekonomisk aktör inger en ansökan om 
tillämpning av förenklade 
tullbestämmelser ska tullmyndigheterna 
inte på nytt undersöka de gemensamma
kriterierna. I samband med alla dessa 
ansökningar undersöks endast de 
specifika kriterierna rörande den ansökan 
om tillstånd som ingetts av den 
ekonomiska aktören. 

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att höja den godkända ekonomiska aktörens status genom 
att förenkla ansökningarna om tillstånd och de förfarandemässiga revisionerna för godkända 
ekonomiska aktörer och påskynda handläggningstiderna. Denna status bör tjäna som en 
referenspunkt för alla tullrelaterade tillstånd.

Ändringsförslag 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tullmyndigheterna inte kan iaktta 
denna tidsfrist, ska de underrätta den 
sökande om detta innan tiden gått ut, ange 
skälen till överskridandet och ange den 
ytterligare tid som de bedömer nödvändig 
för att kunna fatta ett beslut.

Tidsfristen för att fatta ett beslut, vilken 
fastställs i tullagstiftningen, ska börja 
löpa den dag då ansökan mottas.

Om tullmyndigheterna inte kan iaktta 
tidsfristen för att fatta ett beslut, vilken 
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fastställs i tullagstiftningen, ska de 
underrätta den sökande om detta innan 
tiden gått ut, ange skälen till 
överskridandet och ange den ytterligare tid 
som de bedömer nödvändig för att kunna 
fatta ett beslut. Denna ytterligare tid får 
inte överstiga 30 dagar.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i det tredje stycket kan 
den beslutsfattande tullmyndigheten 
förlänga tidsfristen för att fatta ett beslut 
(vilken fastställs i tullagstiftningen) i det 
fall sökanden begär en sådan förlängning 
för att genomföra anpassningar i syfte att 
säkerställa uppfyllelsen av villkoren och 
kriterierna. Dessa anpassningar och den 
ytterligare tidsperiod som är nödvändig 
för att genomföra dem ska meddelas till 
den beslutsfattande tullmyndigheten, som 
ska besluta om förlängningen. 

Or. en

Motivering

För att fastställa denna viktiga artikel om tidsfristerna för att fatta beslut i unionens tullkodex 
och för att säkerställa den juridiska enhetligheten i tullagstiftningen genom att undvika att 
dela upp lagstiftningen i olika akter, fastställs i denna artikel alla bestämmelser om 
tidsfristerna för att fatta ett beslut. Av dessa skäl kombineras artikel 24.2 i unionens tullkodex 
och artikel 124-2-08 i den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 4 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vissa fall ska första stycket inte tillämpas. Första stycket ska inte tillämpas i följande 
fall:
a) När begäran om ett beslut, bland annat 
tilldelningen av ett registrerings- och 
identitetsnummer för ekonomiska aktörer 
(EORI-nummer), inte kan godtas. 
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b) När det gäller ett beslut som avses i 
artikel 32.1.
c) Om tillträde till en tullkvot avvisas när 
den specificerade tullkvotvolym som avses 
i artikel 49.4 första stycket uppnås.
d) När karaktären på eller nivån på hotet 
mot unionens och dess invånares säkerhet 
och skydd, mot människors, djurs och 
växters hälsa, mot miljön eller mot 
konsumenter kräver detta.
e) När beslutet syftar till att säkerställa 
genomförandet av ett annat beslut för 
vilket denna punkt har tillämpats, utan att 
det påverkar lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
f) Om det genomförs en riskanalys på 
grundval av den summariska 
införseldeklarationen eller den ersättande 
tulldeklarationen.
g) Om det skulle påverka utredningar som 
inletts för att bekämpa bedrägerier.
h) Vid beslut av kommissionen om 
huruvida det är motiverat att bevilja 
återbetalning eller eftergift.

Or. en

Motivering

Undantagen från rätten att höras i artikel 124-1-03 i den moderniserade tullkodexen flyttas 
till unionens tullkodex. Hänvisningarna till artiklar i unionens tullkodex och den 
moderniserade tullkodexen uppdateras där så är möjligt. Punkt 4 h hänför sig till artikel 
333-26(2) i den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 5 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavaren av beslutet ska rätta sig efter 
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de skyldigheter som framgår av beslutet.

Or. en

Motivering

Eftersom artikel 124-2-11 i den moderniserade tullkodexen innehåller väsentliga delar, 
särskilt skyldigheterna för innehavaren av beslutet, är det lämpligt att ta med dessa 
bestämmelser i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 5 - stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehavaren av beslutet ska utan 
dröjsmål underrätta den beslutsfattande 
tullmyndigheten om alla händelser som 
inträffat efter det att beslutet fattats och 
som kan inverka på beslutets 
upprätthållande eller innehåll.

Or. en

Motivering

Eftersom artikel 124-2-11 i den moderniserade tullkodexen innehåller väsentliga delar, 
särskilt skyldigheterna för innehavaren av beslutet, är det lämpligt att ta med dessa 
bestämmelser i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I vissa fall ska tullmyndigheterna 8. Tullmyndigheterna ska övervaka
efterlevnaden av de skyldigheter som 
följer av beslutet och ompröva eller skjuta 
upp ett beslut i de fall som anges i 
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tullagstiftningen.
(a) övervaka att ett beslut efterlevs,
(b) ompröva ett beslut,
(c) skjuta upp ett beslut som inte ska 
upphävas, återkallas eller ändras.

Or. en

Motivering

Texten ”i vissa fall” har strukits.

Ändringsförslag 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 24 - punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I syfte att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av tullagstiftningen får 
kommissionen anta beslut som inte avses i 
artikel 32.8 och där den begär att 
medlemsstaterna fattar, skjuter upp, 
upphäver, ändrar eller återkallar ett 
beslut som avses i artikel 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera regler om övervakning, 
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omprövning och uppskjutande av beslut 
enligt artikel 24.8.

(a) regler om förfarandet för att fatta de 
beslut som avses i artikel 24,
(b) de fall där den sökande inte får 
möjlighet att framföra sin ståndpunkt 
enligt artikel 24.4 första stycket,
(c) regler om övervakning, omprövning 
och uppskjutande av beslut enligt 
artikel 24.8.

Or. de

Motivering

Rätten att höras är en konstitutionell princip. Motsvarande regler, och särskilt begränsningar 
av denna rätt, bör fastställas endast i lag.

Ändringsförslag 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 32 - punkt 1 - 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullmyndigheterna ska på grundval av 
en ansökan fatta beslut som rör bindande 
klassificeringsbesked eller beslut som rör 
bindande ursprungsbesked.

1. Tullmyndigheterna ska på grundval av 
en ansökan fatta beslut som rör bindande 
klassificeringsbesked, beslut som rör 
bindande ursprungsbesked och beslut som 
rör bindande tullvärdebesked.

En sådan ansökan ska inte godtas i någon 
av följande situationer:

En sådan ansökan ska inte godtas i någon 
av följande situationer:

(a) Om ansökan upprättas eller redan har 
upprättats vid samma eller ett annat 
tullkontor av innehavaren av ett beslut 
avseende samma varor eller för denna 
persons räkning och, när det gäller ett 
beslut om bindande ursprungsbesked, 
enligt samma omständigheter som avgör 
visst ursprung.

(a) Om ansökan upprättas eller redan har 
upprättats vid samma eller ett annat 
tullkontor av innehavaren av ett beslut 
avseende samma varor eller för denna 
persons räkning och, när det gäller ett 
beslut om bindande ursprungsbesked, 
enligt samma omständigheter som avgör 
visst ursprung.

(b) Om ansökan inte hänför sig till något 
avsett utnyttjande av beslutet om bindande 
klassificeringsbesked eller beslutet om 

(b) Om ansökan inte hänför sig till något 
avsett utnyttjande av beslutet om bindande 
klassificeringsbesked, beslutet om 
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bindande ursprungsbesked eller avsedd 
användning av ett tullförfarande.

bindande tullvärdebesked eller beslutet om 
bindande ursprungsbesked eller avsedd
användning av ett tullförfarande.

2. Beslut om bindande 
klassificeringsbesked eller om bindande 
ursprungsbesked ska vara bindande endast 
i fråga om en varas klassificering enligt 
tulltaxan eller bestämning av en varas 
ursprung.

2. Beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
tullvärdebesked eller om bindande 
ursprungsbesked ska vara bindande endast 
i fråga om en varas klassificering enligt 
tulltaxan eller bestämning av en varas 
ursprung eller tullvärde. 

Dessa beslut ska vara bindande för 
tullmyndigheterna och gentemot 
innehavaren av beslutet endast i fråga om 
varor för vilka tullformaliteterna fullgörs 
efter den dag då beslutet får verkan.

Dessa beslut ska vara bindande för 
tullmyndigheterna och gentemot 
innehavaren av beslutet endast i fråga om
varor för vilka tullformaliteterna fullgörs 
efter den dag då beslutet får verkan.

Besluten ska vara bindande för 
innehavaren av beslutet och gentemot 
tullmyndigheterna med verkan först från 
och med den dag då den berörda personen 
mottar eller anses ha mottagit underrättelse 
om beslutet.

Besluten ska vara bindande för 
innehavaren av beslutet och gentemot 
tullmyndigheterna med verkan först från 
och med den dag då den berörda personen 
mottar eller anses ha mottagit underrättelse 
om beslutet.

3. Beslut om bindande 
klassificeringsbesked eller om bindande 
ursprungsbesked ska vara giltiga i tre år 
från och med den dag då beslutet får 
verkan.

3. Beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
ursprungsbesked eller om bindande 
tullvärdebesked ska vara giltiga i tre år 
från och med den dag då beslutet får 
verkan.

Beslut om bindande klassificeringsbesked 
eller om bindande ursprungsbesked ska i 
vissa fall upphöra att gälla innan den 
perioden löper ut.

Beslut om bindande klassificeringsbesked,
om bindande ursprungsbesked eller om 
bindande tullvärdebesked ska i vissa fall 
upphöra att gälla innan den perioden löper 
ut.

I sådana fall får beslutet fortfarande 
användas i samband med bindande 
kontrakt som baseras på det beslutet och 
som ingåtts innan det upphört att gälla.

I sådana fall får beslutet fortfarande 
användas i samband med bindande 
kontrakt som baseras på det beslutet och 
som ingåtts innan det upphört att gälla.

4. När det gäller en ansökan om ett beslut 
om bindande klassificeringsbesked eller
om bindande ursprungsbesked i samband 
med ett visst tullförfarande ska 
innehavaren av beslutet kunna styrka 
följande:

4. När det gäller en ansökan om ett beslut 
om bindande klassificeringsbesked, om 
bindande ursprungsbesked eller om 
bindande tullvärdebesked i samband med 
ett visst tullförfarande ska innehavaren av 
beslutet kunna styrka följande:

a) När det gäller ett beslut om bindande 
klassificeringsbesked, att de deklarerade 

a) När det gäller ett beslut om bindande 
klassificeringsbesked, att de deklarerade 
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varorna i alla avseenden motsvarar de 
varor som beskrivs i beslutet.

varorna i alla avseenden motsvarar de 
varor som beskrivs i beslutet.

b) När det gäller ett beslut om bindande 
ursprungsbesked, att de berörda varorna 
och de omständigheter som avgör visst 
ursprung i alla avseenden motsvarar de 
varor och omständigheter som beskrivs i 
beslutet.

b) När det gäller ett beslut om bindande 
ursprungsbesked, att de berörda varorna 
och de omständigheter som avgör visst 
ursprung i alla avseenden motsvarar de 
varor och omständigheter som beskrivs i 
beslutet.

c) När det gäller ett beslut om bindande 
tullvärdebesked, att de berörda varorna 
och de omständigheter som avgör 
fastställandet av tullvärdet i alla 
avseenden motsvarar de varor och 
omständigheter som beskrivs i beslutet.

5. Med avvikelse från artikel 24.6 och 
artikel 28 ska beslut om bindande 
klassificeringsbesked och om bindande 
ursprungsbesked upphävas om de grundas 
på felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
från de sökande.

5. Med avvikelse från artikel 24.6 och 
artikel 28 ska beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
ursprungsbesked och om bindande 
tullvärdebesked upphävas om de grundas 
på felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
från de sökande.

6. Beslut om bindande 
klassificeringsbesked och om bindande 
ursprungsbesked ska återkallas i enlighet 
med artikel 24.6 och artikel 29.

6. Beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
ursprungsbesked och om bindande 
tullvärdebesked ska återkallas i enlighet 
med artikel 24.6 och artikel 29.

De får inte ändras. De får inte ändras.
7. Kommissionen får underrätta 
medlemsstaterna om följande:

7. Kommissionen får underrätta 
medlemsstaterna om följande:

(a) Att beslut om bindande 
klassificeringsbesked eller om bindande 
ursprungsbesked i fråga om varor där en 
enhetlig klassificering enligt tulltaxan eller
bestämning av varors ursprung inte är 
säkerställd ska skjutas upp.

(a) Att beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
ursprungsbesked eller om bindande 
tullvärdebesked i fråga om varor där en 
enhetlig klassificering enligt tulltaxan,
bestämning av varors ursprung eller 
omständigheterna i samband med det 
fastställda tullvärdet inte är säkerställda
ska skjutas upp.

b) Att ett uppskjutande enligt led a dras 
tillbaka.

b) Att ett uppskjutande enligt led a dras 
tillbaka.

8. I syfte att säkerställa en enhetlig 
klassificering enligt tulltaxan eller
bestämning av varors ursprung får 
kommissionen anta beslut där 

8. I syfte att säkerställa en enhetlig 
klassificering enligt tulltaxan, bestämning 
av varors ursprung eller tillämpning av 
tullvärde får kommissionen anta beslut där 
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medlemsstaterna ombes att återkalla beslut 
om bindande klassificeringsbesked eller
om bindande ursprungsbesked.

en eller flera medlemsstater ombes att 
återkalla beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
ursprungsbesked eller om bindande 
tullvärdebesked.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 33 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de fall där beslut om bindande 
klassificeringsbesked eller om bindande 
ursprungsbesked upphör att gälla i enlighet 
med artikel 32.3 andra stycket,

(a) de fall där beslut om bindande 
klassificeringsbesked, om bindande 
ursprungsbesked eller om bindande 
tullvärdebesked upphör att gälla i enlighet 
med artikel 32.3 andra stycket,

Or. de

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 33 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) regler om användning av ett beslut om 
bindande klassificeringsbesked eller om 
bindande ursprungsbesked efter att det 
upphört att gälla i enlighet med artikel 32.3 
andra stycket,

(b) regler om användning av ett beslut om 
bindande klassificeringsbesked, om 
bindande ursprungsbesked eller om 
bindande tullvärdebesked efter att det 
upphört att gälla i enlighet med artikel 32.3 
andra stycket,

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 79
Olle Schmidt

Förslag till förordning
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Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Delegering av befogenhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att specificera den plats där 
formaliteter och kontroller ska utföras i 
fråga om handbagage och 
lastrumsbagage enligt artikel 42.

Or. en

Motivering

Genom att ange platsen för bagagekontroll kompletterar man inte grundförordningen. 
Däremot bidrar detta till att genomföra den. Det måste finnas enhetliga villkor för 
kontrollplatsen. Artikel 43 bör utgå, och artikel 44 bör utvidgas till att även omfatta 
genomförandebefogenheter för platsen för bagagekontroll.

Ändringsförslag 80
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 44 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder för att 
specificera den plats där formaliteter och 
kontroller ska utföras i fråga om 
handbagage och lastrumsbagage enligt 
artikel 42.

Or. en

Motivering

Genom att ange platsen för bagagekontroll kompletterar man inte grundförordningen. 
Däremot bidrar detta till att genomföra den. Det måste finnas enhetliga villkor för 
kontrollplatsen. Artikel 43 bör utgå, och artikel 44 bör utvidgas till att även omfatta 
genomförandebefogenheter för platsen för bagagekontroll.
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Ändringsförslag 81
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land eller territorium ska anses ha 
sitt ursprung i det land eller territorium där 
de genomgick den sista väsentliga 
bearbetningen.

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land ska anses ha sitt ursprung i det 
land där de genomgick den sista väsentliga 
och ekonomiskt berättigade bearbetning 
eller behandling som skedde i ett företag 
utrustat för det ändamålet och som 
resulterade i tillverkningen av en ny 
produkt eller innebar ett viktigt steg i 
tillverkningen.

Or. de

Motivering

Sedan flera årtionden tillbaka grundas beslutet om huruvida ett visst varuursprung föreligger 
på kriteriet om ”den sista väsentliga bearbetning och behandling” som en vara genomgått i 
ett visst land. Som alternativa kriterier för detta beslut används övergången till ett annat 
tulltaxenummer eller den åstadkomna värdeökningen. Detta tillvägagångssätt har alltid 
medfört positiva resultat i tullfrågor och är samtidigt lätt att omsätta i praktiken. Därför bör 
det bibehållas.

Ändringsförslag 82
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land eller territorium ska anses ha 
sitt ursprung i det land eller territorium där 
de genomgick den sista väsentliga 
bearbetningen.

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land ska anses ha sitt ursprung i det 
land där de genomgick den sista väsentliga 
och ekonomiskt berättigade förädling 
eller behandling som skedde i ett företag 
utrustat för det ändamålet och som 
resulterade i tillverkningen av en ny 
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produkt eller innebar ett viktigt steg i 
tillverkningen.

Or. en

Motivering

Artikel 9.2 c iii första strecksatsen i WTO-avtalet om ursprungsregler har fortfarande inte 
satts i kraft. Därför kan den inte tillämpas idag. Unionens föreslagna tullkodex innehåller 
inte tillräckliga riktlinjer för icke-förmånsberättigande ursprung, som är ett separat 
regleringsområde inom tullagstiftningen. Den bör regleras, med tanke på dess betydande 
skattemässiga och ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land eller territorium ska anses ha sitt 
ursprung i det land eller territorium där de
genomgick den sista väsentliga 
bearbetningen.

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land eller territorium ska anses ha sitt 
ursprung i det land eller territorium där de 
genomgick den sista väsentliga 
bearbetningen. Den sista väsentliga 
bearbetningen av en vara ska fastställas 
utifrån kriteriet om ändrad klassificering 
enligt tulltaxan, uttrycket ”en väsentlig 
bearbetning”, utifrån ett 
värdeprocentkriterium eller en 
tillverknings- eller bearbetningsprocess.

Or. en

Motivering

I sin resolution av den 1 december 2011 ansåg Europaparlamentet att de gällande 
ursprungskriterierna, särskilt kriteriet för den sista väsentliga bearbetningen, inte borde 
ändras. Genomförandet och verkställandet av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument kan 
underlättas med hjälp av särskilda ursprungskriterier. Det räcker att ge kommissionen 
begränsade befogenheter enligt artikel 55 för att hantera dessa fall.
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Ändringsförslag 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Förslag till förordning
Artikel 53 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Trots vad som sägs i punkt 2 i denna 
artikel ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att kartlägga de 
varusektorer där ursprungsbeteckningen 
hänför sig till den plats där merparten av 
tillverkningsprocesserna genomfördes.

Or. it

Motivering

Ändringsförslag 85
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 55 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243, som 
kompletterar kraven på de ursprungsbevis 
som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Reglerna för icke-förmånsberättigande ursprung är mycket viktiga för tullärenden och för 
handelspolitiska och ekonomiska aspekter. Unionens tullkodex bör därför ge klara riktlinjer i 
form av regler om hur ursprung definieras, vilka möjliggör bra resultat och är lätta att 
använda. Befogenhet bör ges endast för ursprungsbevis. 

Ändringsförslag 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary
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Förslag till förordning
Artikel 55 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 när det 
gäller

Or. en

Motivering

Detta ger kommissionen de nödvändiga befogenheterna att anta en delegerad akt för att 
införa bindande bestämmelser om det oklara rättsliga begreppet ”sista väsentlig 
bearbetning”, men endast i de fall då ovisshet om tolkningen kan påverka unionens intressen, 
till exempel när det gäller användningen av handelspolitiska skyddsinstrument och i andra 
omtvistade fall. 

Ändringsförslag 87
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 55 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de regler enligt vilka varor ska anses 
vara helt framställda i ett enda land eller 
territorium eller anses ha genomgått den 
sista väsentliga bearbetningen i ett land 
eller territorium, i enlighet med artikel 53,

utgår

Or. en

Motivering

Reglerna för icke-förmånsberättigande ursprung är mycket viktiga för tullärenden och för 
handelspolitiska och ekonomiska aspekter. Unionens tullkodex bör därför ge klara riktlinjer i 
form av regler om hur ursprung definieras, vilka möjliggör bra resultat och är lätta att 
använda. Befogenhet bör ges endast för ursprungsbevis. 



PE498.017v01-00 34/115 AM\916428SV.doc

SV

Ändringsförslag 88
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 55 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de regler enligt vilka varor ska anses 
vara helt framställda i ett enda land eller 
territorium eller anses ha genomgått den 
sista väsentliga bearbetningen i ett land 
eller territorium, i enlighet med artikel 53,

utgår

Or. de

Motivering

Sedan flera årtionden tillbaka grundas beslutet om huruvida ett visst varuursprung föreligger 
på kriteriet om ”den sista väsentliga bearbetning och behandling” som en vara genomgått i 
ett visst land. Som alternativa kriterier för detta beslut används övergången till ett annat 
tulltaxenummer eller den åstadkomna värdeökningen. Detta tillvägagångssätt har alltid
medfört positiva resultat i tullfrågor och är samtidigt lätt att omsätta i praktiken. Därför bör 
det bibehållas.

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

Förslag till förordning
Artikel 55 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de regler enligt vilka varor ska anses 
vara helt framställda i ett enda land eller 
territorium eller anses ha genomgått den 
sista väsentliga bearbetningen i ett land 
eller territorium, i enlighet med artikel 53,

(a) de regler enligt vilka varor ska anses 
vara helt framställda i ett enda land eller 
territorium, i syfte att bindande fastställa 
en varas ursprung i de fall då en varas 
ursprung i enlighet med artikel 53 inte 
kan fastställas i samförstånd mellan de 
berörda parterna. Dessa delegerade akter 
ska användas uteslutande vid tvister och 
får inte strida mot principerna i artikel 53,

Or. en
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Motivering

Detta ger kommissionen de nödvändiga befogenheterna att anta en delegerad akt för att 
införa bindande bestämmelser om det oklara rättsliga begreppet ”sista väsentlig 
bearbetning”, men endast i de fall då ovisshet om tolkningen kan påverka unionens intressen, 
till exempel när det gäller användningen av handelspolitiska skyddsinstrument och i andra 
omtvistade fall. 

Ändringsförslag 90
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 55 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kraven på det ursprungsbevis som avses 
i artikel 54.

utgår

Or. en

Motivering

Reglerna för icke-förmånsberättigande ursprung är mycket viktiga för tullärenden och för 
handelspolitiska och ekonomiska aspekter. Unionens tullkodex bör därför ge klara riktlinjer i 
form av regler om hur ursprung definieras, vilka möjliggör bra resultat och är lätta att 
använda. Befogenhet bör ges endast för ursprungsbevis. 

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

Förslag till förordning
Artikel 55 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kraven på det ursprungsbevis som avses 
i artikel 54.

(b) förtydligande av kraven på det 
ursprungsbevis som avses i artikel 54.

Or. en

Motivering

Detta ger kommissionen de nödvändiga befogenheterna att anta en delegerad akt för att 
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införa bindande bestämmelser om det oklara rättsliga begreppet ”sista väsentlig 
bearbetning”, men endast i de fall då ovisshet om tolkningen kan påverka unionens intressen, 
till exempel när det gäller användningen av handelspolitiska skyddsinstrument och i andra 
omtvistade fall. 

Ändringsförslag 92
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Grundvalen för varors tullvärde ska vara 
transaktionsvärdet, det vill säga det pris 
som faktiskt betalats eller ska betalas för 
varorna när de säljs för export till 
unionens tullområde, vid behov justerat.

1. Grundvalen för varors tullvärde ska vara 
transaktionsvärdet, det vill säga det pris 
som faktiskt betalats eller ska betalas för 
varorna när de säljs för export till 
unionens tullområde, vid behov justerat i 
enlighet med punkt 4.

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), 
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 93
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 3 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att förtjänsten från en av köparen 
genomförd återförsäljning eller användning 
eller ett av köparen genomfört annat 
förfogande över varorna inte till någon del 
direkt eller indirekt tillfaller säljaren, om 
inte en lämplig justering kan göras.

(c) Att förtjänsten från en av köparen 
genomförd återförsäljning eller användning 
eller ett av köparen genomfört annat 
förfogande över varorna inte till någon del 
direkt eller indirekt tillfaller säljaren, om 
inte en lämplig justering kan göras i 
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enlighet med punkt 4. 

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), 
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 94
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Särskilda regler ska gälla för 
fastställande av varors tullvärde på 
grundval av transaktionsvärdet.

4. Vid fastställandet av transaktionsvärdet 
enligt punkterna 1 och 2 ska följande 
läggas till det pris som har betalats eller 
ska betalas för de importerade varorna:
a) Följande kostnader, i den utsträckning 
de utgör kostnader som köparen svarar 
för men som inte ingår i det pris som har 
betalats eller ska betalas för varan:
i) Provisioner och mäklararvoden, med 
undantag av inköpsprovisioner.
ii) Kostnaden för förpackningar som för 
tulländamål behandlas gemensamt med 
varorna i fråga.
iii) Emballeringskostnader, inklusive 
kostnader för arbete och material.
iv) Konstruktionsarbete, 
utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, 
formgivningsarbete, ritningar och skisser 
som utförts utanför unionen och är 
nödvändiga för framställningen av de 
importerade varorna.
b) Royaltyer och licensavgifter som avser 
de varor som ska värderas och som 
köparen måste betala, antingen direkt 
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eller indirekt, som ett villkor för 
försäljning av de varor som ska värderas, 
i den utsträckning dessa royaltyer och 
licensavgifter inte ingår i det pris som har 
betalats eller ska betalas.
c) Värdet av den del av förtjänsten av 
varje senare återförsäljning, avyttring 
eller användning av importerade varor 
som direkt eller indirekt tillfaller säljaren.
d) Kostnaderna för transport och 
försäkring av de importerade varorna.
e) Lastnings- och hanteringskostnader 
med anknytning till transporten av de 
importerade varorna fram till platsen för 
införsel till unionens tullområde.

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92),
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 95
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Särskilda regler ska gälla för 
fastställande av varors tullvärde på 
grundval av transaktionsvärdet.

4. Tullvärdet fastställs enligt 
transaktionsvärdesmetoden om varorna 
har sålts för export till unionens 
tullområde vid tidpunkten för godtagandet 
av tulldeklarationen för övergång till fri 
omsättning.

Or. en
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Motivering

Eftersom detta är en mycket viktig del av tullagstiftningen är det lämpligt att i unionens 
tullkodex fastställa artikel 230-02(1) i den moderniserade tullkodexen. Denna bestämmelse 
kombineras med artikel 147 i gemenskapens tullkodex. Många ekonomiska aktörer och 
medlemsstater vill behålla den s.k. förvärvsprisbestämmelsen för fastställandet av varors 
tullvärde.

Ändringsförslag 96
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Särskilda regler ska gälla för 
fastställande av varors tullvärde på 
grundval av transaktionsvärdet.

4. För fastställande av tullvärdet enligt 
artikel 62.1 ska det faktum att de varor 
som ska säljas deklareras för fri 
omsättning anses som ett tillräckligt 
tecken på att de har sålts för export till 
gemenskapens tullområde. Detta ska vid 
på varandra följande försäljningar gälla 
före bedömningen med tanke på den sista 
försäljning som lett till att varorna 
hamnat i gemenskapens tullområde, eller 
om det rör sig om en försäljning inom 
gemenskapens tullområde före varornas 
övergång till fri omsättning. Vid 
deklarering av ett pris som gällt vid en 
försäljning som föregått den sista 
försäljning som lett till att varorna 
hamnat i gemenskapens tullområde ska 
det för tullmyndigheterna styrkas att 
denna försäljning av varor skett med det 
nämnda området som destination.

Or. de

Motivering

Tullvärdet är av stor betydelse för kostnadsaspekten med tanke på en eventuell 
vidareförädling eller aktiv förädling inom EU. Eftersom tullvärdet får omedelbara följder för 
den avgift som ska tas ut är det dessutom av direkt betydelse för EU:s budget. Därför bör de 
lagstiftande institutionerna själva se till att dessa aspekter regleras i tullkodexen för unionen.
Det är fortsatt tveksamt om kommissionens förslag är förenligt med värderingskoden inom det 
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allmänna tull- och handelsavtalet Gatt.

Ändringsförslag 97
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Särskilda regler ska gälla för 
fastställande av varors tullvärde på 
grundval av transaktionsvärdet.

4. Vid uppgivandet av ett pris som avser 
en försäljning som ägde rum före den 
sista försäljning på grundval av vilken 
varorna infördes till unionens tullområde, 
ska det till tullmyndigheternas belåtenhet 
intygas att syftet med denna försäljning av 
varorna var export till detta tullområde. 
Detta pris ska användas som underlag för 
tullvärdet. Särskilda ytterligare regler ska 
gälla för fastställande av varors tullvärde 
på grundval av transaktionsvärdet.

Or. en

Motivering

Tullvärdet är ett mycket viktigt inslag när det gäller att fastställa tullskulden eller en 
säkerhetsaspekt, och det har en direkt inverkan på de avgifter som ska uppbäras och därmed 
även på EU:s budget. Detta förhållande visar i sig självt att tullvärdesreglerna är väsentliga 
aspekter av unionens tullkodex. Det skulle ha en mycket negativ inverkan på EU:s ekonomi 
om ”förvärvsprisbestämmelsen” (möjligheten att använda priset från den första 
transaktionen i en global leveranskedja) upphävs. Det är nödvändigt att se till att denna 
fördel ska fortsätta att vara tillgänglig i framtiden.

Ändringsförslag 98
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillägg till det pris som har betalats 
eller ska betalas ska enligt denna artikel 
endast göras på grundval av objektiva och 
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mätbara uppgifter.

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), 
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 99
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om flera på varandra följande 
försäljningar sker före värderingen ska 
detta tecken gälla endast i fråga om den 
sista försäljning som ledde till varornas 
införsel till unionens tullområde eller en 
försäljning som ägde rum på unionens 
tullområde före övergången till fri 
omsättning.
Vid uppgivandet av ett pris som avser en 
försäljning som ägde rum före den sista 
försäljning på grundval av vilken varorna 
infördes till unionens tullområde, ska det 
till tullmyndigheternas belåtenhet intygas 
att syftet med denna försäljning av 
varorna var export till detta tullområde.

Or. en

Motivering

Eftersom detta är en mycket viktig del av tullagstiftningen är det lämpligt att i unionens 
tullkodex fastställa artikel 230-02(1) i den moderniserade tullkodexen. Denna bestämmelse 
kombineras med artikel 147 i gemenskapens tullkodex. Många ekonomiska aktörer och 
medlemsstater vill behålla den s.k. förvärvsprisbestämmelsen för fastställandet av varors 
tullvärde.
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Ändringsförslag 100
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid tillämpning av punkt 1 ska hänsyn 
tas till reglerna för tullvärdesbestämning 
enligt WTO-överenskommelsen om 
genomförande av artikel VII i allmänna 
tull- och handelsavtalet från 1994 och 
motsvarande senare överenskommelser 
som antagits av 
Världshandelsorganisationen.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 5 – Artikel 62.4.

Ändringsförslag 101
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Vid fastställande av tullvärdet ska 
inga andra tillägg än sådana som 
föreskrivits i denna artikel göras till det 
pris som har betalats eller ska betalas.

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), 
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
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avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 102
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Tullvärdet kan också fastställas enligt 
transaktionsvärdesmetoden på grundval 
av en försäljning som sker medan varorna 
hänförs till ett av de särskilda förfaranden 
som anges i artikel 180 a, b eller c.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser, som kopieras från artikel 230-02(2) i den moderniserade tullkodexen, 
ersätter punkt 4 i förslaget till unionens tullkodex.

Ändringsförslag 103
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Med uttrycket inköpsprovisioner avses 
i detta kapitel de avgifter som en importör 
betalar till sin agent för tjänsten att denne 
företräder honom eller henne vid inköpet 
av de varor som värderas.

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), 
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
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avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 104
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 - punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Trots vad som sägs i punkt 4c gäller 
följande:
a) Kostnader för rätten att reproducera de 
importerade varorna i unionen ska inte 
läggas till det pris som har betalats eller
ska betalas för de importerade varorna vid 
fastställandet av tullvärdet. 
b) Betalningar som gjorts av köparen för 
rätten att distribuera eller återförsälja de 
importerade varorna ska inte läggas till 
det pris som har betalats eller ska betalas 
för de importerade varorna, såvida dessa 
betalningar inte är ett villkor för 
försäljningen av varorna för export till 
unionen.

Or. en

Motivering

Införande av artikel 32 från gemenskapens tullkodex (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), 
som för närvarande ska tillämpas och som bland annat säkerställer att royaltyer och licenser, 
som köparen av importerade varor ska betala till licensgivare som är tredje personer bara 
kan inbegripas i tullvärdet om de utgör ett försäljningsvillkor i överensstämmelse med WTO:s
avtal om beräkning av tullvärde (artikel 8) och internationell praxis.

Ändringsförslag 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 i syfte 
att fastställa mer detaljerade regler för 
förfarandet för beräkning av de import-
eller exporttullbelopp som ska tillämpas 
på varor för vilka en tullskuld 
uppkommer i samband med ett särskilt 
förfarande, för att specificera

(a) regler för beräkning av de import- eller 
exporttullbelopp som ska tillämpas på 
varor för vilka en tullskuld uppkommer i 
samband med ett särskilt förfarande, och 
vilka regler kompletterar de som anges i 
artiklarna 73 och 74,

(a) regler för beräkning av det 
importtullbelopp som ska tillämpas på 
varor som hänförts till förfarandet för 
aktiv förädling,

(b) de fall som avses i artikel 74.3 andra 
stycket,

(b) regler för beräkning av det 
importtullbelopp som ska tillämpas på 
varor som hänförts till förfarandet för 
aktiv förädling i situationer då 
förfarandet för användning för särskilda 
ändamål efterfrågas.

(c) den tidsfrist som avses i artikel 75.2.

Or. en

Motivering

Denna befogenhet utgör den rättsliga grunden för (delar av) artikel 313-1-01 och 313-1-02 i 
den moderniserade tullkodexen. Eftersom åtgärder om tidsfrister, vilka i princip bör 
fastställas i genomförandeakter, ingår i lagstiftningen för att se till att tullagstiftningen 
tillämpas på ett enhetligt sätt, flyttas led c till en ny artikel 76a om tilldelning av 
genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 76a
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Tilldelning av genomförandebefogenheter
Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder om den 
tidsfrist som avses i artikel 75.2 för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
tullagstiftningen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 244.4.

Or. en

Motivering

Eftersom åtgärder när det gäller tidsfrister, som i princip bör fastställas i form av 
genomförandeakter, ingår i lagstiftningen för att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
tullagstiftningen, flyttas artikel 76 c till en ny artikel 76a om tilldelning av 
genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 83 - punkt 1 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De uppfyller de kriterier som anges i 
artikel 22 a.

(b) De uppfyller de kriterier som anges i 
artikel 22 a i den mån detta är relevant för 
tillståndet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 83 - punkt 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De använder sig regelbundet av de 
berörda tullförfarandena eller uppfyller de 
kriterier som anges i artikel 22 d.

(c) De använder sig regelbundet av de 
berörda tullförfarandena eller uppfyller de 
kriterier som anges i artikel 22 d i den mån 
detta är relevant för tillståndet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 83 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall där en samlad garanti ska 
ställas för tullskulder och övriga avgifter 
som kan uppkomma, får en ekonomisk 
aktör använda en samlad garanti till ett 
nedsatt belopp eller beviljas undantag från 
skyldigheten att ställa en garanti, förutsatt 
att aktören uppfyller de villkor som anges i 
artikel 22 b och c.

2. En ekonomisk aktör får använda en 
samlad garanti till ett nedsatt belopp eller 
beviljas undantag från skyldigheten att 
ställa en garanti, förutsatt att aktören 
uppfyller de villkor som anges i artikel 22 
b och c.

Or. en

Motivering

Företag med status som godkända ekonomiska aktörer bör kunna ha en samlad garanti som 
eventuellt kan omfattas av ett 100-procentigt undantag för alla tullförfaranden.

Ändringsförslag 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 83 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall där en samlad garanti ska ställas 
för tullskulder och övriga avgifter som kan 
uppkomma, får en ekonomisk aktör 
använda en samlad garanti till ett nedsatt 
belopp eller beviljas undantag från 
skyldigheten att ställa en garanti, förutsatt 
att aktören uppfyller de villkor som anges i 
artikel 22 b och c.

2. I de fall där en samlad garanti ska ställas 
för tullskulder och övriga avgifter som kan 
uppkomma, får en ekonomisk aktör 
använda en samlad garanti till ett nedsatt 
belopp eller beviljas undantag från 
skyldigheten att ställa en garanti, förutsatt 
att aktören uppfyller de villkor som anges i 
artikel 22 b och c i den mån detta är 
relevant för tillståndet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 91 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När tullskulden har uppkommit på grund 
av en handling som när den utfördes skulle 
ha kunnat ge upphov till straffrättsliga 
förfaranden, ska den treårsperiod som 
avses i punkt 1 förlängas till tio år.

2. När tullskulden har uppkommit på grund 
av en handling som när den utfördes skulle 
ha kunnat ge upphov till straffrättsliga 
förfaranden, ska den treårsperiod som 
avses i punkt 1 förlängas till fem år.

Or. fr

Motivering

Den tioårsperiod som fastställs i artikel 91.2 strider mot artikel 45 i förslaget, där det anges 
att den period under vilken aktörerna måste bevara tulldokument är mycket kortare än tio år 
(”under minst tre kalenderår”). Fem år är den tidsperiod som fastställs i konventionen om 
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, vilken antogs 1995.

Ändringsförslag 112
Sylvana Rapti
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Förslag till förordning
Artikel 91 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett överklagande inges enligt 
artikel 37 ska de perioder som avses i 
punkterna 1 och 2 tills vidare upphöra att 
löpa från och med den dag då 
överklagandet inges och så länge som 
överklagandeförfarandet varar.

3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 ska skjutas upp under den 
tidsperiod som avses i artikel 24.4. När ett 
överklagande inges enligt artikel 37 ska de 
perioder som avses i punkterna 1 och 2 
i den här artikeln tills vidare upphöra att 
löpa från och med den dag då 
överklagandet inges och så länge som 
överklagandeförfarandet varar.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att genomföra förfarandet för rätten att höras under en 
period som motsvarar den som krävs för behandling i samband med rätten att höras. Det är 
nödvändigt att införa denna justering för att skydda de finansiella intressen som är förbundna 
med de traditionella egna medlen och de nationella medlen när uppbärandet av dem 
äventyras. Detta skulle kunna ske när förfarandet för rätten att höras ska genomföras i nära 
(tidsmässig) anslutning till utgången av de perioder då tullskulden enligt artikel 91.1 och 91.2 
i unionens tullkodex kan meddelas.

Ändringsförslag 113
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett överklagande inges enligt 
artikel 37 ska de perioder som avses i 
punkterna 1 och 2 tills vidare upphöra att 
löpa från och med den dag då 
överklagandet inges och så länge som 
överklagandeförfarandet varar.

3. De perioder som avses i punkterna 1 
och 2 ska tills vidare upphöra att löpa 
under den tid som avses i artikel 24.4. När 
ett överklagande inges enligt artikel 37 ska 
de perioder som avses i punkterna 1 och 2 
tills vidare upphöra att löpa från och med 
den dag då överklagandet inges och så 
länge som överklagandeförfarandet varar.

Or. el
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Motivering

Med detta tillägg är tanken att preskriptionstiden för tullskulden tills vidare ska upphöra att 
löpa så att man tillgodoser aktörens rätt att bli hörd. Med tanke på att det inte alltid är så lätt 
för tullmyndigheten att identifiera aktören anses den fastställda perioden på tre år många
gånger vara otillräcklig. 

Ändringsförslag 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 103 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I vissa fall där den behöriga 
myndigheten anser att återbetalning eller 
eftergift bör beviljas ska den myndigheten 
vidarebefordra ärendet till kommissionen 
för beslut.

2. Om tullmyndigheterna anser att 
återbetalning eller eftergift bör beviljas ska 
den myndigheten vidarebefordra ärendet 
till kommissionen i följande fall:

a) När tullmyndigheterna anser att en 
särskild situation antingen uteslutande är 
en följd av att kommissionen inte har 
uppfyllt sina förpliktelser eller att den 
särskilda situationen är en följd av 
bristande uppfyllelse från både 
tullmyndigheternas och kommissionens 
sida. 
b) Om tullmyndigheterna anser att 
kommissionen har begått något misstag i 
den mening som avses i punkt 1 c. 
c) Om omständigheterna i det berörda 
fallet har samband med resultatet av en 
unionsundersökning som genomförts i 
enlighet med bestämmelserna i rådets 
förordning (EG) nr 515/97 av den 
13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd 
mellan medlemsstaternas administrativa 
myndigheter och om samarbete mellan 
dessa och kommissionen för att 
säkerställa en korrekt tillämpning av tull-
och jordbrukslagstiftningen1 eller 
genomförts på grundval av andra 
unionsbestämmelser i vilka det anges att 
sådana undersökningar kan företas eller 
på grundval av avtal som inrymmer denna 
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möjlighet vilka unionen ingått med vissa 
länder eller grupper av länder.
d) När det belopp som den berörda 
personen kan vara ansvarig för på grund 
av misstag eller särskilda omständigheter 
i samband med en eller flera import- eller 
exporttransaktioner uppgår till minst 
500 000 euro.
________
1 EGT L 82, 22.3.1997, s. 1.

Or. en

Motivering

Vilka fall som bör föreläggas kommissionen utgör en väsentlig del av tullagstiftningen.
Därför föreslår vi att artikel 332-23 i den moderniserade tullkodexen flyttas till dessa båda 
punkter.

Ändringsförslag 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 103 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De fall som avses i punkt 1 ska inte 
föreläggas i någon av följande 
situationer:
a) När kommissionen redan har fattat ett 
beslut enligt förfarandet i detta avsnitt i 
ett fall med jämförbara faktiska och 
rättsliga omständigheter.
b) När kommissionen redan har förelagts 
ett fall med jämförbara faktiska och 
rättsliga omständigheter.

Or. en

Motivering

Vilka fall som bör föreläggas kommissionen utgör en väsentlig del av tullagstiftningen. 
Därför föreslår vi att artikel 332-23 i den moderniserade tullkodexen flyttas till dessa båda 
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punkter.

Ändringsförslag 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 103 - punkt 6 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet felaktigt har 
beviljat återbetalning eller eftergift ska 
skyldigheten att betala den ursprungliga 
tullskulden återinföras i den mån 
uppbörden av den inte är förbjuden av 
tidsmässiga skäl enligt artikel 91. 

6. Om tullmyndigheterna felaktigt har 
beviljat återbetalning eller eftergift ska den 
ursprungliga tullskulden fastställas i 
enlighet med artikel 91. 

Or. en

Motivering

Texten ”en behörig myndighet" byts ut mot ”tullmyndigheterna”. Se punkt 1 c.

Ändringsförslag 117
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 114 - punkt 2 - led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I fråga om varor som förs in av en 
godkänd ekonomisk aktör.

Or. de

Motivering

Hittills finns inga bestämmelser om sådana undantag från den summariska 
införseldeklarationen som innebär förenklingar för godkända ekonomiska aktörer. Dessa bör 
regleras direkt i förslaget.
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Ändringsförslag 118
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 114 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) I fråga om varor som importeras av en 
godkänd ekonomisk aktör.

Or. en

Motivering

I framtiden kommer status som godkänd ekonomisk aktör att få central betydelse, och det är 
därför mycket viktigt att det finns riktiga förenklingar. Pålitliga ekonomiska aktörer som 
efterlever bestämmelserna bör i sin egenskap av ”godkända ekonomiska aktörer” dra största 
möjliga fördel av förenklingarna. Därför är det mycket viktigt med undantag för godkända 
ekonomiska aktörer i samband med summariska införseldeklarationer, och undantagen bör 
klassificeras som väsentliga delar och tydligt framgå av den grundläggande akten.

Ändringsförslag 119
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 114 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En summarisk införseldeklaration ska 
inges av den ansvariga personen till det 
behöriga tullkontoret inom en särskild 
tidsfrist, innan varorna förs in i
unionens tullområde.

3. Den summariska införseldeklarationen
ska inges av den person som för in 
varorna till unionens tullområde, eller tar 
på sig ansvaret för varornas transport till 
detta område.

Or. en

Motivering

Omnämnandet av den person som är skyldig att inge den summariska införseldeklarationen 
är ett väsentligt inslag i tullagstiftningen. Denna person bör därför omnämnas i unionens 
tullkodex på samma sätt som i den moderniserade tullkodexen. Vi föreslår därför att 
artikel 88.2 och 88.3 i den moderniserade tullkodexen införs här.
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Ändringsförslag 120
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 114 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Trots skyldigheterna för den person 
som avses i punkt 3 får den summariska 
införseldeklarationen i stället inges av 
någon av följande personer:
a) Importören, varumottagaren eller en 
annan person i vars namn eller för vars 
räkning den person som avses i punkt 3 
agerar.
b) Varje person som kan anmäla eller låta 
anmäla varornas ankomst till den 
behöriga tullmyndigheten.

Or. en

Motivering

Omnämnandet av den person som är skyldig att inge den summariska införseldeklarationen 
är ett väsentligt inslag i tullagstiftningen. Denna person bör därför omnämnas i unionens 
tullkodex på samma sätt som i den moderniserade tullkodexen. Vi föreslår därför att 
artikel 88.2 och 88.3 i den moderniserade tullkodexen införs här.

Ändringsförslag 121
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 114 - punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Den summariska deklarationen ska 
inges till tullkontoret för första införseln. 
Tullmyndigheterna får medge att den 
summariska deklarationen inges till ett 
annat tullkontor under förutsättning att 
detta kontor omedelbart överför de 
nödvändiga uppgifterna eller gör dem 
tillgängliga på elektronisk väg för 
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införseltullkontoret.

Or. en

Motivering

I denna bestämmelse tydliggörs vilket kontor som är behörigt att ta emot den summariska 
införseldeklarationen.

Ändringsförslag 122
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 116 - punkt 1 - stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En sådan ändring ska emellertid inte vara 
möjlig efter det att något av följande 
inträffat:
a) Tullmyndigheterna har underrättat den 
person som ingav den summariska 
införseldeklarationen om att de avser att 
undersöka varorna.
b) Tullmyndigheterna har fastställt att 
uppgifterna i fråga är felaktiga. 
c) Tullmyndigheterna har givit tillstånd 
till att varorna förs bort från den plats där 
de anmäldes.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att artikel 89.1 i den moderniserade tullkodexen behålls oförändrad och att man 
inbegriper de fall där det i unionens tullkodex inte är möjligt att ändra den summariska 
införseldeklarationen.

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

Förslag till förordning
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Artikel 117 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behöriga tullkontoret får frångå 
kravet på att det ska inges en summarisk 
införseldeklaration i fråga om varor för 
vilka en deklaration för tillfällig lagring 
inges inom tidsfristen för ingivande av 
den deklarationen. Denna deklaration för 
tillfällig lagring ska innehålla minst de 
uppgifter som krävs för en summarisk 
införseldeklaration. Till dess att de 
deklarerade varorna anmäls till tullen i 
enlighet med artikel 124 ska 
deklarationen för tillfällig lagring 
betraktas som en summarisk 
införseldeklaration.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 118 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den tidsfrist inom vilken riskanalys 
ska utföras och nödvändiga åtgärder 
vidtas, i enlighet med artikel 115,

(b) tidsfristen för ingivande av en 
summarisk införseldeklaration,

Or. en

Motivering

När det gäller reglerna för en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen är 
befogenhetsbestämmelsen indelad i en tilldelning av befogenheter till kommissionen när det 
gäller att anta delegerade akter (artikel 118), och en tilldelning av befogenheter till 
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kommissionen när det gäller att anta genomförandeakter (artikel 118a). Den sistnämnda 
bestämmelsen omfattar de tidsfrister som tullmyndigheterna ska tillämpa.

Ändringsförslag 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 118 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) tidsfristen för ingivande av en 
summarisk införseldeklaration,

Or. en

Motivering

När det gäller reglerna för en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen är 
befogenhetsbestämmelsen indelad i en tilldelning av befogenheter till kommissionen när det 
gäller att anta delegerade akter (artikel 118), och en tilldelning av befogenheter till 
kommissionen när det gäller att anta genomförandeakter (artikel 118a). Den sistnämnda 
bestämmelsen omfattar de tidsfrister som tullmyndigheterna ska tillämpa.

Ändringsförslag 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 118 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den tidsfrist enligt artikel 116.2 efter 
vilken en summarisk införseldeklaration 
inte ska anses vara ingiven.

utgår

Or. en

Motivering

När det gäller reglerna för en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen är 
befogenhetsbestämmelsen indelad i en tilldelning av befogenheter till kommissionen när det 
gäller att anta delegerade akter (artikel 118), och en tilldelning av befogenheter till 
kommissionen när det gäller att anta genomförandeakter (artikel 118a). Den sistnämnda 
bestämmelsen omfattar de tidsfrister som tullmyndigheterna ska tillämpa.
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Ändringsförslag 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 118a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 118a
Tilldelning av genomförandebefogenheter
För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av tullagstiftningen ska 
kommissionen i form av 
genomförandeakter anta åtgärder om
a) den tidsfrist inom vilken riskanalys ska 
utföras och nödvändiga åtgärder vidtas, i 
enlighet med artikel 115,
b) den tidsfrist enligt artikel 116.2 efter 
vilken en summarisk införseldeklaration 
inte ska anses vara ingiven.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 244.4.

Or. en

Motivering

När det gäller reglerna för en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen är 
befogenhetsbestämmelsen indelad i en tilldelning av befogenheter till kommissionen när det 
gäller att anta delegerade akter (artikel 118), och en tilldelning av befogenheter till 
kommissionen när det gäller att anta genomförandeakter (artikel 118a). Den sistnämnda 
bestämmelsen omfattar de tidsfrister som tullmyndigheterna ska tillämpa.

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

Förslag till förordning
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Artikel 124 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den person som anmäler varornas 
ankomst ska hänvisa till den summariska 
införseldeklaration eller tulldeklaration 
som har ingivits för varorna, utom när det 
inte krävs att en sådan deklaration inges.

3. Den person som anmäler varornas 
ankomst ska hänvisa till den summariska 
införseldeklaration eller tulldeklaration 
eller deklaration för tillfällig lagring som 
har ingivits för varorna, utom när det inte 
krävs att en summarisk 
införseldeklaration inges.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 124 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de fall sådana icke-unionsvaror vars 
ankomst anmäls till tullen inte täcks av en 
summarisk införseldeklaration, och utom 
när det inte krävs att en sådan deklaration 
inges, ska innehavaren av varorna
omedelbart inge en sådan deklaration eller 
en ersättande tulldeklaration.

4. I de fall sådana icke-unionsvaror vars 
ankomst anmäls till tullen inte täcks av en 
summarisk införseldeklaration, och utom 
när det inte krävs att en sådan deklaration 
inges, ska en av de personer som avses i 
artikel 114 omedelbart inge en summarisk 
införseldeklaration eller en tulldeklaration 
eller en deklaration för tillfällig lagring 
som ersätter den summariska 
införseldeklarationen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.
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Ändringsförslag 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 125a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125a
Tillfällig lagring av varor

Utom när icke-unionsvaror hänförs till ett 
tullförfarande ska de i följande fall 
tillfälligt lagras från och med den 
tidpunkt då varorna anmäls till tullen:
a) När varor som har förts in i unionens
tullområde anmäls till tullen omedelbart 
vid ankomsten enligt artikel 124.
b) När varors ankomst anmäls till 
bestämmelsetullkontoret inom unionens 
tullområde i enlighet med reglerna om 
förfarandet för transitering.
c) När varor från en frizon förs in i en 
annan del av unionens tullområde.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 125b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125b
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Deklaration för tillfällig lagring
1. Icke-unionsvaror som anmäls till tullen 
ska omfattas av en deklaration för 
tillfällig lagring som ska innehålla alla de 
uppgifter som krävs för tillämpningen av 
bestämmelserna om tillfällig lagring.
2. Deklarationen för tillfällig lagring ska 
inges av en av de personer som avses i 
artikel 124.1 eller 124.2 och senast vid 
anmälan av varorna till tullen.
3. Deklarationen för tillfällig lagring ska 
innehålla en hänvisning till varje 
summarisk införseldeklaration som 
ingetts för de varor som anmälts till 
tullen, såvida de inte redan har tillfälligt 
lagrats eller hänförts till ett tullförfarande 
och inte har lämnat unionens tullområde.
4. Deklarationen för tillfällig lagring kan 
också vara utformad som
a) en hänvisning till en summarisk 
införseldeklaration för varorna i fråga, 
kompletterad av uppgifterna i en 
deklaration för tillfällig lagring,
b) ett manifest eller annat 
transportdokument, om det innehåller 
uppgifterna i en deklaration för tillfällig 
lagring, inbegripet en hänvisning till en 
summarisk införseldeklaration för 
varorna i fråga,
c) transiteringsdeklarationen, när icke-
unionsvaror som flyttats under ett 
transiteringsförfarande anmäls till tullen 
vid bestämmelsetullkontoret i 
unionens tullområde.
5. Tullmyndigheterna kan godta att 
system för kommersiella uppgifter, 
hamnuppgifter eller transportuppgifter 
används till att inge en deklaration för 
tillfällig lagring, förutsatt att de 
innehåller de uppgifter som är 
nödvändiga för denna deklaration och att 
dessa uppgifter finns tillgängliga i 
enlighet med punkt 2.
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6. Artiklarna 158–163 ska tillämpas i 
samband med att riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen för tillfällig 
lagring kontrolleras.
7. Deklarationen för tillfällig lagring kan 
också användas med avseende på
a) anmälan av ankomst enligt artikel 119,
b) anmälan av varorna till tullen enligt 
artikel 124, förutsatt att villkoren i dessa 
bestämmelser är uppfyllda.
8. En deklaration för tillfällig lagring ska 
inte krävas om varornas tullmässiga 
status som unionsvaror senast vid 
varornas anmälan till tullen fastställs i 
överensstämmelse med artiklarna 130–
133.
9. Tullmyndigheterna ska behålla 
deklarationen för tillfällig lagring för att 
kontrollera att de varor som deklarationen 
avser därefter hänförs till ett 
tullförfarande i enlighet med artikel 126.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 125c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125c
Ändring och ogiltigförklarande av en 

deklaration för tillfällig lagring 
1. Deklaranten får på ansökan ges 
tillstånd att ändra en eller flera uppgifter i 
deklarationen för tillfällig lagring efter 
det att den har ingivits.
En ändring ska inte vara möjlig efter det 
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att något av följande har inträffat:
(a) tullmyndigheterna har underrättat den 
person som ingav deklarationen om att de 
avser att undersöka varorna,
(b) tullmyndigheterna har fastställt att 
uppgifter i deklarationen är felaktiga,
(c) varorna har anmälts till tullen.
2. Om de varor för vilka en deklaration 
för tillfällig lagring har ingetts inte 
anmäls till tullen ska tullmyndigheterna 
ogiltigförklara denna deklaration
(a) på ansökan av deklaranten och
(b) inom en särskild tidsfrist efter det att 
deklarationen har ingetts. 

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 125d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125d
Villkor och ansvar i samband med 

tillfällig lagring av varor
1. Varor som tillfälligt lagras ska endast 
lagras i tillfälliga lagringsanläggningar i 
enlighet med artikel 125e eller, om detta 
är motiverat, på andra platser som 
anvisats eller godkänts av 
tullmyndigheterna.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 120.2 ska varor i 
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tillfällig lagring endast utsättas för 
sådana former av hantering som är 
ämnade att säkerställa att de bevaras i ett 
oförändrat skick utan att deras utseende 
eller tekniska egenskaper förändras.
3. Den person som anmäler varorna i 
enlighet med artikel 124.1 och 124.2 ska 
vara ansvara för att
a) säkerställa att tillfälligt lagrade varor 
inte undandras tullens övervakning,
b) uppfylla de skyldigheter som hör 
samman med den tillfälliga lagringen av 
varor. 
Innehavaren av det tillstånd som avses i 
artikel 125e ska i enlighet med punkt 1 
vara ansvarig för varor som lagras i 
dennes tillfälliga lagringsanläggningar. 
4. Om varor av vilket skäl som helst inte 
längre kan lagras tillfälligt, ska 
tullmyndigheterna utan dröjsmål vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att varornas 
situation ska uppfylla gällande krav i 
enlighet med artiklarna 167, 168 och 169.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 125e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125e
Tillstånd för drift av tillfälliga 

lagringsanläggningar
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1. Ett tillstånd från tullmyndigheterna ska 
krävas för att driva tillfälliga 
lagringsanläggningar. Ett sådant tillstånd 
ska inte krävas om det är tullmyndigheten 
själv som driver den tillfälliga 
lagringsanläggningen.
Villkoren för att driva tillfälliga 
lagringsanläggningar ska fastställas i det 
berörda tillståndet.
2. Om inget annat föreskrivs får ett 
tillstånd enligt punkt 1 endast beviljas 
personer som uppfyller följande villkor:
a) De är etablerade i unionens
tullområde.
b) De lämnar nödvändiga garantier för ett 
korrekt genomförande av verksamheten.

c) De lämnar en garanti i enlighet med 
artikel 77.

En godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar ska anses uppfylla det 
villkor som anges i led b i första stycket, 
förutsatt att driften av tillfälliga 
lagringsanläggningar beaktades när 
tillståndet beviljades.
3. Det tillstånd som avses i punkt 1 ska 
beviljas endast om tullmyndigheterna kan 
utöva tullövervakning utan att behöva 
använda administrativa arrangemang 
som inte står i proportion till de 
ekonomiska behoven i fråga.
4. Tillståndshavaren ska hålla 
lämplig bokföring i en form som 
godkänns av tullmyndigheterna.
Bokföringen ska innehålla den 
information och de uppgifter som gör det 
möjligt för tullmyndigheterna att 
övervaka driften av de tillfälliga 
lagringsanläggningarna, i synnerhet när 
det gäller att identifiera de lagrade 
varorna, deras tullstatus och befordran av 
dessa varor.
En godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar ska anses uppfylla 
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skyldigheten enligt andra stycket om 
dennes bokföring är ändamålsenlig för 
tillfällig lagring.
5. Tullmyndigheterna kan låta 
tillståndshavaren flytta tillfälligt lagrade 
varor mellan olika tillfälliga 
lagringsanläggningar på villkor att dessa 
förflyttningar inte ökar risken för 
bedrägerier.
Om tillfälligt lagrade varor flyttas till en 
tillfällig lagringsanläggning som omfattas 
av ett annat tillstånd, ska innehavaren av 
det berörda tillståndet inge en ny 
deklaration för tillfällig lagring i enlighet 
med artikel 125b och bli ansvarig för den 
tillfälliga lagringen av de berörda varorna 
i enlighet med andra stycket i 
artikel 125d.3.
När det finns ett ekonomiskt behov och 
tullövervakningen inte kommer att 
påverkas negativt får tullmyndigheterna 
tillåta lagring av unionsvaror i en tillfällig 
lagringsanläggning. Dessa varor ska inte 
betraktas som tillfälligt lagrade varor.
6. Tillståndshavaren ska fullgöra sina 
skyldigheter och tullmyndigheterna ska 
övervaka fullgörandet av dem.
7. Tillståndshavaren ska underrätta 
tullmyndigheterna om alla förhållanden 
som inträder efter det att tillståndet 
beviljats och som kan inverka på dess 
fortsatta giltighet eller innehåll.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Förslag till förordning
Avdelning IV - kapitel 2 - avsnitt 3 - rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Formaliteter efter anmälan av varors 
ankomst

Tillfällig lagring av varor

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 126 - rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att hänföra icke-unionsvaror
till ett tullförfarande

Skyldighet att hänföra tillfälligt lagrade 
varor till ett tullförfarande

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 126 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 167, 168 och 169 ska

1. Icke-unionsvaror som tillfälligt lagras
ska hänföras till ett tullförfarande eller 
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icke-unionsvaror vars ankomst har 
anmälts till tullen hänföras till ett 
tullförfarande.

återexporteras inom en specifik tidsfrist.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 126 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inget annat föreskrivs ska 
deklaranten när som helst fritt få välja till 
vilket tullförfarande varorna ska hänföras, 
enligt villkoren för det förfarandet, 
oberoende av varornas beskaffenhet, 
mängd, ursprungsland, avsändningsland 
eller bestämmelseland.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Förslag till förordning
Artikel 129 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) den specifika tidsfrist för återexport 
som avses i artikel 126.1.
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Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 134 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla varor som ska hänföras till ett
tullförfarande, utom förfarandet för 
frizoner och förfarandet för tillfällig 
lagring, ska omfattas av en tulldeklaration 
som är anpassad till förfarandet i fråga.

1. Alla varor som ska hänföras till ett 
tullförfarande, utom förfarandet för 
frizoner, ska omfattas av en tulldeklaration 
som är anpassad till förfarandet i fråga.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 141
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 137 utgår
Tilldelning av genomförandebefogenheter
Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder om de 
officiella öppettider som avses i 
artikel 135.2. Dessa genomförandeakter 
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ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 244.4.

Or. el

Motivering

Artikeln föreslås utgå med tanke på bestämmelsen i artikel 135.2, som omfattar unionens 
internationella skyldigheter i fråga om driften av tullkontor (öppettider, transportvillkor, 
handelsflöden), och med tanke på proportionalitetsprincipen, som innebär att beslut och 
bestämmelser ska antas på närmaste myndighetsnivå (det vill säga de 27 medlemsstaterna 
känner bäst till de lokala, geografiska, transportmässiga och handelsmässiga förhållandena).

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

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullmyndigheterna får tillåta en person
att till det ansvariga tullkontoret på den ort 
där han eller hon är etablerad inge en 
tulldeklaration för varor som anmälts vid 
ett annat tullkontor. I sådana fall ska 
tullskulden anses ha uppkommit vid det 
tullkontor där tulldeklarationen ingetts.

1. Tullmyndigheterna får tillåta en 
godkänd ekonomisk aktör som godkänts 
enligt artikel 21.2 a och b att till det 
ansvariga tullkontoret på den ort där han 
eller hon är etablerad inge en 
tulldeklaration för varor som anmälts vid 
ett annat tullkontor. I sådana fall ska 
tullskulden anses ha uppkommit vid det 
tullkontor där tulldeklarationen ingetts.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 143
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
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Artikel 138 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullmyndigheterna får tillåta en person 
att till det ansvariga tullkontoret på den ort 
där han eller hon är etablerad inge en 
tulldeklaration för varor som anmälts vid 
ett annat tullkontor. I sådana fall ska 
tullskulden anses ha uppkommit vid det 
tullkontor där tulldeklarationen ingetts.

1. Tullmyndigheterna får tillåta en person 
att till det ansvariga tullkontoret på den ort 
där han är etablerad inge eller göra 
tillgänglig en tulldeklaration för varor som 
anmälts vid ett annat tullkontor. I sådana 
fall ska tullskulden anses ha uppstått vid 
det tullkontor där tulldeklarationen ingetts 
eller gjorts tillgänglig.

Or. en

Motivering

Eftersom centraliserad klarering väntas bidra till att förfarandena förenklas måste det 
tydliggöras att det är möjligt att fysiskt inge de nödvändiga handlingarna och även göra dem 
tillgängliga (t.ex. på elektronisk väg).

Ändringsförslag 144
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
΄Artikel 138 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullmyndigheterna får tillåta en person 
att till det ansvariga tullkontoret på den ort 
där han eller hon är etablerad inge en 
tulldeklaration för varor som anmälts vid 
ett annat tullkontor. I sådana fall ska 
tullskulden anses ha uppkommit vid det 
tullkontor där tulldeklarationen ingetts.

1. Tullmyndigheterna får tillåta en person 
att till det ansvariga tullkontoret på den ort 
där han eller hon är etablerad inge eller 
tillgängliggöra en tulldeklaration för varor 
som anmälts vid ett annat tullkontor. I 
sådana fall ska tullskulden anses ha 
uppkommit vid det tullkontor där 
tulldeklarationen ingetts eller 
tillgängliggjorts.

Or. el

Motivering

När det gäller centraliserad klarering föreslås att man går tillbaka till den ursprungliga 
artikeln i den moderniserade tullkodexen (106), där övervakningstullkontoret ska bevilja eller 
vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor som mottar anmälan endast ska genomföra 
säkerhets- och skyddsundersökningar.
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Ändringsförslag 145
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts ska vidta nödvändiga formaliteter 
för att kontrollera riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen och uppbära det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot eventuella tullskulder.

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts eller gjorts tillgänglig ska vidta 
nödvändiga formaliteter för att kontrollera 
riktigheten av uppgifterna i deklarationen, 
uppbära det import- eller exporttullbelopp 
som svarar mot eventuella tullskulder och 
bevilja frigörande av varorna. Den 
information som tas emot från detta 
kontor ska beaktas.

Or. en

Motivering

Med anledning av föredragandens förslag om att gå tillbaka till den ursprungliga artikeln 
(106) i den moderniserade tullkodexen, där det fastställs att övervakningstullkontoret ska ge 
tillstånd till eller neka frigörande av varor, och att det tullkontor dit varorna anmäls bara ska 
utföra säkerhets- och skyddsundersökningar, och eftersom centraliserad klarering väntas 
bidra till att förfarandena förenklas måste det tydliggöras att det är möjligt att fysiskt inge de 
nödvändiga handlingarna och även göra dem tillgängliga (t.ex. på elektronisk väg). 

Ändringsförslag 146
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts ska vidta nödvändiga formaliteter 
för att kontrollera riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen och uppbära det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot eventuella tullskulder.

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts eller tillgängliggjorts ska vidta 
nödvändiga formaliteter för att kontrollera 
riktigheten av uppgifterna i deklarationen 
och uppbära det import- eller 
exporttullbelopp som svarar mot eventuella 
tullskulder samt bevilja frigörande av 
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varorna.

Or. el

Motivering

När det gäller centraliserad klarering föreslås att man går tillbaka till den ursprungliga 
artikeln i den moderniserade tullkodexen (106), där övervakningstullkontoret ska bevilja eller 
vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor som mottar anmälan endast ska genomföra 
säkerhets- och skyddsundersökningar.

Ändringsförslag 147
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts ska vidta nödvändiga formaliteter 
för att kontrollera riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen och uppbära det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot eventuella tullskulder.

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts ska vidta nödvändiga formaliteter 
för att kontrollera riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen och uppbära det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot eventuella tullskulder och bevilja 
frigörande av varorna.

Or. en

Motivering

Ändringarna i artikel 138.2 och 138.3 innebär ett avskaffande av en stor handelsförmån som 
planerats i moderniseringen av tullagstiftningen i Europa, nämligen möjligheten att ha direkt 
att göra med tullövervakningskontoret i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad. 
Ändringarna medför ett klareringsförfarande i två steg. Ändringarna leder till onödig 
komplexitet, onödiga kostnader och eventuella förseningar.

Ändringsförslag 148
Sylvana Rapti

Förslag till förordning



PE498.017v01-00 74/115 AM\916428SV.doc

SV

Artikel 138 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna kontroller 
utföra alla undersökningar av dessa om 
vilka en motiverad begäran lämnas av det 
tullkontor där tulldeklarationen har ingetts.

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna säkerhets-
och skyddskontroller utföra alla 
undersökningar av dessa om vilka en 
motiverad begäran lämnas av det kontor 
där tulldeklarationen har ingetts eller gjorts 
tillgänglig och ska tillåta att varorna 
frigörs med beaktande av den information 
som erhållits från det tullkontor där 
tulldeklarationen ingetts eller gjorts 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

Med anledning av föredragandens förslag om att gå tillbaka till den ursprungliga artikeln 
(106) i den moderniserade tullkodexen, där det fastställs att övervakningstullkontoret ska ge 
tillstånd till eller neka frigörande av varor, och att det tullkontor dit varorna anmäls bara ska 
utföra säkerhets- och skyddsundersökningar, och eftersom centraliserad klarering väntas 
bidra till att förfarandena förenklas måste det tydliggöras att det är möjligt att fysiskt inge de 
nödvändiga handlingarna och även göra dem tillgängliga (t.ex. på elektronisk väg). 

Ändringsförslag 149
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna kontroller
utföra alla undersökningar av dessa om 
vilka en motiverad begäran lämnas av det 
tullkontor där tulldeklarationen har ingetts.

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna säkerhets-
och skyddskontroller utföra alla 
undersökningar av dessa om vilka en 
motiverad begäran lämnas av det tullkontor 
där tulldeklarationen har ingetts eller 
tillgängliggjorts och ska tillåta att varorna 
frigörs med beaktande av den information 
som erhållits från det tullkontoret.

Or. el
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Motivering

När det gäller centraliserad klarering föreslås att man går tillbaka till den ursprungliga 
artikeln i den moderniserade tullkodexen (106), där övervakningstullkontoret ska bevilja eller 
vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor som mottar anmälan endast ska genomföra 
säkerhets- och skyddsundersökningar.

Ändringsförslag 150
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 138 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna kontroller 
utföra alla undersökningar av dessa om 
vilka en motiverad begäran lämnas av det 
tullkontor där tulldeklarationen har ingetts.

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna säkerhets-
och skyddskontroller utföra alla 
undersökningar av dessa om vilka en 
motiverad begäran lämnas av det kontor 
där tulldeklarationen har ingetts eller gjorts 
tillgänglig och ska tillåta att varorna 
frigörs med beaktande av den information 
som erhållits från det tullkontor där 
tulldeklarationen ingetts eller gjorts 
tillgänglig.

Dessa tullkontor ska utbyta de uppgifter 
som krävs för att varorna ska kunna 
frigöras. Det tullkontor vid vilket varornas 
ankomst anmälts ska bevilja frigörande av 
varorna.

Dessa tullkontor ska utbyta de uppgifter 
som krävs för att varorna ska kunna 
frigöras.

Or. en

Motivering

Ändringarna i artikel 138.2 och 138.3 innebär ett avskaffande av en stor handelsförmån som 
planerats i moderniseringen av tullagstiftningen i Europa, nämligen möjligheten att ha direkt 
att göra med tullövervakningskontoret i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad. 
Ändringarna medför ett klareringsförfarande i två steg. Ändringarna leder till onödig 
komplexitet, onödiga kostnader och eventuella förseningar.

Ändringsförslag 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Artikel 139a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 139a
Enhetstillstånd för förenklade 

förfaranden
Tullmyndigheterna får medge att 
tulldeklarationen inges vid ett annat 
tullkontor än det där varorna anmäls eller 
kommer att anmälas eller göras 
tillgängliga för kontroll, förutsatt att 
varorna kommer att hänföras till ett 
tullförfarande av innehavaren av ett 
enhetstillstånd för förenklade 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Denna artikel medför att det i unionens tullkodex skapas en rättslig grund för enhetstillstånd 
för förenklade förfaranden. Eftersom det krävs ytterligare regler för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av lagstiftningen om enhetstillstånd för förenklade förfaranden, är det 
lämpligt att kommissionen ges befogenhet att anta dessa regler i form av genomförandeakter i 
enlighet med undersökningsförfarandet. De förslagna bestämmelserna har hämtats från de 
nuvarande tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex.

Ändringsförslag 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 139b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 139b
Tilldelning av genomförandebefogenheter
Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder om
a) regler för beviljande av det tillstånd 
som avses i artikel 139a,
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b) utbytet av uppgifter mellan 
tullmyndigheterna och informera 
kommissionen och de ekonomiska 
aktörerna för att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av tullagstiftningen.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 244.4.

Or. en

Motivering

Denna artikel medför att det i unionens tullkodex skapas en rättslig grund för enhetstillstånd 
för förenklade förfaranden. Eftersom det krävs ytterligare regler för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av lagstiftningen om enhetstillstånd för förenklade förfaranden, är det 
lämpligt att kommissionen ges befogenhet att anta dessa regler i form av genomförandeakter i 
enlighet med undersökningsförfarandet. De förslagna bestämmelserna har hämtats från de 
nuvarande tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex.

Ändringsförslag 153
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 143

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tullmyndigheterna får tillåta att en 
person får varor hänförda till ett 
tullförfarande på grundval av en förenklad 
deklaration, i vilken vissa av de uppgifter 
som avses i artikel 140 och de styrkande 
handlingar som avses i artikel 141 får 
utelämnas.

Varor får hänföras till ett tullförfarande på 
grundval av en förenklad deklaration, i 
vilken vissa av de uppgifter som avses i 
artikel 140 och de styrkande handlingar 
som avses i artikel 141 får utelämnas.

Or. en

Motivering

För tillfället krävs det inte något tillstånd för deklarationen, som kan utelämna vissa uppgifter 
eller viss dokumentation. Det finns inte några argument för att ett tillstånd bör krävas i 
framtiden. Detta skulle innebära en enorm administrativ börda för tullen och handeln.
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Ändringsförslag 154
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 143

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tullmyndigheterna får tillåta att en 
person får varor hänförda till ett 
tullförfarande på grundval av en förenklad 
deklaration, i vilken vissa av de uppgifter 
som avses i artikel 140 och de styrkande 
handlingar som avses i artikel 141 får 
utelämnas.

Varor får hänföras till ett tullförfarande på 
grundval av en förenklad deklaration, i 
vilken vissa av de uppgifter som avses i 
artikel 140 och de styrkande handlingar 
som avses i artikel 141 får utelämnas.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att undvika en enorm administrativ börda för tullen och 
handeln.

Ändringsförslag 155
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 144 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I vissa fall får skyldigheten att inge en 
kompletterande deklaration frångås.

2. Kompletterande deklaration ska inte 
krävas i följande fall:
a) För varor som hänförts till 
tullagerförfarandet.
b) För varor som hänförts till ett särskilt 
förfarande, under förutsättning att
i) två eller flera tillstånd för särskilt 
förfarande har beviljats samma person,
ii) det särskilda förfarandet upphör i och 
med att varorna placeras i påföljande 
tullförfarande genom registrering i 
deklarantens bokföring.
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Or. el

Motivering

Det är lämpligt att ange de fall där skyldigheten att inge en kompletterande deklaration får 
frångås.

Ändringsförslag 156
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 144 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I vissa fall får skyldigheten att inge en 
kompletterande deklaration frångås.

2. En kompletterande deklaration ska inte 
krävas i följande fall:
a) Varor hänförs till ett 
tullagerförfarande.
b) Varor hänförs till ett särskilt 
förfarande, förutsatt att 
i) två eller fler tillstånd för ett särskilt 
förfarande beviljas samma person,
ii) detta särskilda förfarande avslutas 
genom att varorna hänförs till det 
efterföljande tullförfarandet i form av 
registrering i deklarantens bokföring. 
c) Den förenklade deklarationen avser 
varor vars värde och kvantitet ligger 
under det statistiska tröskelvärdet.
d) Den förenklade deklarationen 
innehåller redan all den information som 
krävs för det berörda tullförfarandet.
e) Den förenklade deklarationen sker inte 
i form av registrering i deklarantens 
bokföring.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att i den grundläggande akten tydligt fastställa de fall då skyldigheten att inge 
en kompletterande deklaration får frångås. 
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Ändringsförslag 157
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 144 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3α. I vissa fall får skyldigheten att inge en 
kompletterande deklaration frångås.
a) När den förenklade deklarationen 
avser varor vars värde och kvantitet inte 
överstiger det statistiska tröskelvärdet.
b) När den förenklade deklarationen 
redan innehåller alla uppgifter som krävs 
för det avsedda tullförfarandet.
c) När den förenklade deklarationen inte 
görs genom registrering i deklarantens 
bokföring.

Or. el

Motivering

Det är lämpligt att ange de fall där skyldigheten att inge en kompletterande deklaration får 
frångås.

Ändringsförslag 158
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 145 - led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) de fall där skyldigheten att inge en 
kompletterande deklaration får frångås i 
enlighet med artikel 144.2.

utgår

Or. en

Motivering

De fall där skyldigheten att inge en kompletterande deklaration får frångås anges uttryckligen 
i den grundläggande akten. Därför bör detta led, som handlar om den relevanta delegeringen 
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av befogenheter, strykas.

Ändringsförslag 159
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 146 - punkt 3 - led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Personer som inger en tulldeklaration 
i ett land vars territorium gränsar till 
unionens tullområde, vid ett 
gränstullkontor som ligger nära detta 
territorium, förutsatt att detta land tillåter 
ömsesidiga fördelar för personer 
etablerade i unionens tullområde.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att i den grundläggande akten tydligt ange de fall då skyldigheten för 
deklaranten att vara etablerad i tullområdet får frångås.

Ändringsförslag 160
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 146 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Skyldigheten att vara etablerad i 
unionens tullområde får frångås i andra 
fall än de som anges i punkt 3.

utgår

Or. en

Motivering

De fall då skyldigheten för deklaranterna att vara etablerade i tullområdet får frångås anges 
uttryckligen i den grundläggande akten. Därför bör denna punkt, som handlar om den 
relevanta delegeringen av befogenheter, strykas.
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Ändringsförslag 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 148 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tulldeklarationer, som uppfyller 
villkoren i detta kapitel, ska omedelbart 
godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att 
de varor som de avser har anmälts till 
tullen.

1. Tulldeklarationer, som uppfyller 
villkoren i detta kapitel, ska omedelbart 
godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att 
de varor som de avser har anmälts till 
tullen eller görs tillgängliga för kontroll 
av tullmyndigheterna på ett för 
tullmyndigheterna tillfredsställande sätt.
Om deklarationen inges som en 
registrering i deklarantens bokföring och 
om tullmyndigheterna har tillgång till 
dessa uppgifter, ska deklarationen anses 
vara godtagen när varorna är registrerade 
i bokföringen. Tullmyndigheterna får, 
utan att det påverkar deklarantens 
rättsliga skyldigheter eller tillämpningen 
av säkerhets- och skyddskontroller, 
frångå kravet att varorna ska anmälas 
eller göras tillgängliga för tullkontroll.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag fastställs det att varor kan frigöras eller utväljas till kontroll endast 
efter det att de tagits in på unionens tullområde. Detta skulle medföra kraftiga förseningar vid 
införselorten till EU:s territorium. Det bör vara möjligt för näringsidkare med status som 
godkända ekonomiska aktörer att underrättas om frigörande eller kontroll av varorna innan 
varorna tas in i EU. 

Ändringsförslag 162
Andreas Schwab

Förslag till förordning
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Artikel 148 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tulldeklarationer, som uppfyller 
villkoren i detta kapitel, ska omedelbart 
godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att 
de varor som de avser har anmälts till 
tullen.

1. Tulldeklarationer som uppfyller 
villkoren i detta kapitel ska omedelbart 
godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att 
de varor som de avser har anmälts till 
tullen. Godkända ekonomiska aktörer ska 
beviljas motsvarande lättnader.

Or. de

Motivering

Godkända ekonomiska aktörer bör på grund av sin status beviljas förfarandeförenklingar i 
samband med övergången genom registrering i deklarantens bokföring, särskilt frigörande av 
införselsändningar på begäran utan föregående anmälan till det behöriga tullkontoret.

Ändringsförslag 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 149 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en ansökan inges inom en särskild 
tidsfrist kan tillstånd till ändring av 
tulldeklarationen beviljas efter det att 
varorna frigjorts.

3. Om en ansökan inges inom tre år från 
datumet för godkännande kan tillstånd till 
ändring av tulldeklarationen beviljas efter 
det att varorna frigjorts.

Or. en

Motivering

Genom att infoga en tidsfrist på tre år i artikel 149.3 undviker vi att införa en ny delegering 
av befogenheter i artikel 151.

Ändringsförslag 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Förslag till förordning
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Artikel 154 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullmyndigheterna får efter en ansökan 
ge tillstånd till att en person inger en 
tulldeklaration i form av en registrering i 
deklarantens bokföring, om 
tullmyndigheterna har tillgång till 
deklarationsuppgifterna i deklarantens 
elektroniska system.

1. Tullmyndigheterna får efter en ansökan 
ge tillstånd till att en person inger en 
tulldeklaration i form av en registrering i 
deklarantens bokföring, om 
tullmyndigheterna har tillgång till 
deklarationsuppgifterna i deklarantens 
elektroniska system inom ramen för 
kontrollerna efter frigörande i enlighet 
med artikel 41.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 154 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter en ansökan får tullmyndigheterna 
frångå kravet på att varornas ankomst ska 
anmälas till tullen.

2. Efter en ansökan får tullmyndigheterna 
frångå kravet på att varornas ankomst 
enligt artikel 124.1 ska anmälas till tullen, 
om ankomsten registreras i enlighet med 
artikel 154.1.

Or. de

Motivering

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
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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.

Ändringsförslag 166
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 154 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innehavaren av det tillstånd som avses 
i punkt 1 ska uppfylla de kriterier som 
anges i artikel 22 a–d.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att kriterierna för godkända ekonomiska aktörer 
beaktas som ett minimikrav, i syfte att göra systemet mer pålitligt.

Ändringsförslag 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 179

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera regler om den bevisning som 
avses i artikel 178.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

a) villkoren för att bevisa att produkter 
från havsfiske och varor som framställts 
av produkter från havsfiske har status 
som unionsvaror,
b) de situationer där tullmyndigheterna 
får frångå kravet på att inge bevis för 
unionsstatus,
c) villkoren för omlastning.
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Or. en

Motivering

Dessa befogenheter har utvecklats och ger nu en mycket tydligare rättslig grund för artikel 
513.16–513.18c i den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 180 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lagring, som ska omfatta tillfällig 
lagring, lagring i tullager och frizoner.

b) Lagring, som ska omfatta lagring i 
tullager och frizoner.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 181 - punkt 1 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Drift av anläggningar för tillfällig 
lagring eller lagring i tullager, utom i de 
fall då driftsledaren för 
lagringsanläggningen är tullmyndigheten 
själv.

b) Drift av anläggningar för lagring i 
tullager, utom i de fall då driftsledaren för 
lagringsanläggningen är tullmyndigheten 
själv.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.
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Ändringsförslag 170
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 181 - punkt 3 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar ska anses uppfylla det 
villkor som anges i led b, i den mån den 
verksamhet som avser det särskilda 
förfarandet i fråga beaktades när 
tillståndet beviljades.

De villkor som anges i led b ska anses ha 
principiellt uppfyllts av de godkända 
ekonomiska aktörerna och ska inte 
behöva kontrolleras ytterligare.

Or. de

Motivering

På en global marknad får de särskilda tullförfarandena avsevärda följder för 
konkurrenskraften hos EU:s näringsliv. Därför har också villkoren för och kraven på dessa 
särskilda förfaranden, och motsvarande undantag, grundläggande betydelse. Förfaranden 
och villkor för beviljande av villkor (sic) bör fastställas i denna förordning.

Ändringsförslag 171
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 181 - punkt 3 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar ska anses uppfylla det 
villkor som anges i led b, i den mån den 
verksamhet som avser det särskilda 
förfarandet i fråga beaktades när 
tillståndet beviljades.

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
ytterligare villkor som fastställts i 
samband med de berörda förfarandena 
ska en godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar anses uppfylla det villkor 
som anges i led b i denna punkt. 

Or. en

Motivering

En godkänd ekonomisk aktör ska per definition alltid anses uppfylla kriterierna i samband 
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med efterlevnad.

Ändringsförslag 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 186

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera regler om avslutande av ett 
förfarande enligt artikel 185.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
fastställa mer detaljerade regler om 
förfarandet för avslutande av ett 
förfarande och specificera

a) villkoren för avslutande av det 
särskilda förfarandet,
b) tidsfristen för avslutande av 
förfarandet och
c) avräkningsnotans form.

Or. en

Motivering

Befogenhetsbestämmelsen i denna artikel överensstämmer inte med artikel 290 i 
EUF-fördraget. Syftet med och innehållet i delegeringen av befogenhet bör uttryckligen 
fastställas i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I vissa fall ska unionsvaror hänföras 
till förfarandet för extern transitering.

2. Om unionsvaror ska exporteras till ett 
gemensamt transitland eller exporteras till 
och passerar ett eller flera gemensamma 
transitländers territorium med 
tillämpning av bestämmelserna i 
konventionen om ett gemensamt 
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transiteringsförfarande, ska de hänföras 
till förfarandet för extern 
unionstransitering i vart och ett av 
följande fall:
a) De har genomgått tullformaliteter för 
export i syfte att erhålla bidrag vid export 
till tredje land enligt den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
b) De kommer från interventionslager, 
omfattas av kontrollåtgärder avseende 
användning och/eller bestämmelse och 
har genomgått tullformaliteter vid export 
till tredje land enligt den gemensamma 
jordbrukspolitiken.
c) De kan berättiga till återbetalning eller 
eftergift av importpålagorna på villkor att 
de exporteras från unionens tullområde 
eller om artikel 81.3 i kodexen tillämpas.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är ett väsentligt inslag i unionens tullkodex som bör slås fast i den 
tullkodexen i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. För närvarande ingår denna 
bestämmelse i artikel 722-04(3) i förslaget till moderniserad tullkodex.

Ändringsförslag 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 193 - punkt 3 - led b - led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) genomförs mellan två platser i 
unionens tullområde som ligger i samma 
medlemsstat eller i två olika 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 175
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 196 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På ansökan får tullmyndigheterna tillåta 
en person att använda förenklingar vid 
hänförande av varor till förfarandet för 
unionstransitering och vid slutförande av 
det förfarandet.

4. På ansökan får tullmyndigheterna tillåta 
en person att använda förenklingar vid 
hänförande av varor till förfarandet för 
unionstransitering och vid slutförande av 
det förfarandet, inbegripet möjligheten för 
ett flygbolag eller rederi som genomför ett 
betydande antal regelbundna flygningar 
eller turer mellan medlemsstaterna att 
som en transiteringsdeklaration använda 
ett manifest som sänds via ett system för 
informationsutbyte.

Or. en

Motivering

Användningen av ett elektroniskt manifest uppfyller till fullo kraven för både elektronisk 
deklaration och presentation. Detta ligger i linje med konceptet om deklaration genom 
registrering, vilket var ett centralt inslag i moderniseringen av tullagstiftningen i EU.

Ändringsförslag 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 196 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På ansökan får tullmyndigheterna tillåta 
en person att använda förenklingar vid 
hänförande av varor till förfarandet för 
unionstransitering och vid slutförande av 
det förfarandet.

4. På ansökan får tullmyndigheterna tillåta 
en person att använda förenklingar vid 
hänförande av varor till förfarandet för 
unionstransitering och vid slutförande av 
det förfarandet, inbegripet möjligheten för 
ett flygbolag eller rederi som genomför ett 
betydande antal regelbundna flygningar 
eller turer mellan medlemsstaterna att 
som en transiteringsdeklaration använda 
ett manifest som sänds via ett system för 
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informationsutbyte.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 198 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) regler om beviljande av det tillstånd som 
avses i artikel 196.4,

b) regler om beviljande till godkända 
avsändare och godkända varumottagare
av det tillstånd som avses i artikel 196.4 
och som gäller användning av särskilda 
förseglingar och regler för förenklade 
transiteringsförfaranden för befordran 
med flyg och fartyg,

Or. en

Motivering

– Led b: vi anser att de förenklade transiteringsförfarandena för befordran med flyg och 
fartyg bör behållas i unionens tullkodex.

– Led c: artikel 196.5 kan strykas, eftersom skyldigheterna för tillståndshavaren och 
skyldigheten för tullen att säkerställa efterlevnaden regleras i – eller åtminstone härrör från –
avdelning I, kapitel I, t.ex. artikel 5.3 och 5.24. Led c är därför överflödigt och kan strykas.

Ändringsförslag 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Artikel 198 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) regler om beviljande av det tillstånd som 
avses i artikel 196.4,

b) regler om beviljande av det tillstånd som 
avses i artikel 196.4, som måste omfatta 
möjligheten att använda enbart en 
registrering i deklarantens bokföring,

Or. en

Motivering

Det kan fastställas detaljerade regler om förenklingar vid hänförande av varor, men 
manifestet får inte sammanbindas med ett krav på att lämna in en normal deklaration.

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

Förslag till förordning
Artikel 199 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det finns ett ekonomiskt behov och 
tullövervakningen inte kommer att 
påverkas negativt får tullmyndigheterna 
tillåta lagring av unionsvaror i en 
anläggning för tillfällig lagring eller
lagring i tullager. Dessa varor ska inte 
anses vara hänförda till förfarandet för 
tillfällig lagring eller tullagerförfarandet.

3. När det finns ett ekonomiskt behov och 
tullövervakningen inte kommer att 
påverkas negativt får tullmyndigheterna 
tillåta lagring av unionsvaror i en 
anläggning för lagring i tullager. Dessa 
varor ska inte anses vara hänförda till 
tullagerförfarandet.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Artikel 199 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tullmyndigheterna ska säkerställa 
tullövervakning av de varor som omfattas 
av ett förfarande för lagring.

utgår

Or. en

Motivering

Skyldigheterna för tillståndshavaren och skyldigheten för tullen att säkerställa efterlevnaden 
regleras i – eller åtminstone härrör från – avdelning I, kapitel I, t.ex. artikel 5.3 och 5.24. 
Därför föreslås det att punkt 4 stryks.

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

Förslag till förordning
Artikel 200 - punkt 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att sörja för att varor som omfattas av 
förfarandet för tillfällig lagring eller
tullagerförfarandet inte undandras tullens 
övervakning.

a) Att sörja för att varor som omfattas av 
tullagerförfarandet inte undandras tullens 
övervakning.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
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Artikel 200 - punkt 1 - led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att de skyldigheter som hör samman 
med lagring av varor som omfattas av 
förfarandet för tillfällig lagring eller
tullagerförfarandet fullgörs.

b) Att de skyldigheter som hör samman 
med lagring av varor som omfattas av 
tullagerförfarandet fullgörs.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
Artikel 200 - punkt 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att de särskilda villkor som anges i 
tillståndet till drift av ett tullager eller av 
tillfälliga lagringsanläggningar uppfylls.

c) Att de särskilda villkor som anges i 
tillståndet till drift av ett tullager uppfylls.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

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

Förslag till förordning
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Artikel 200 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den person som är ansvarig för 
förfarandet ska ansvara för att de 
skyldigheter som hör samman med 
hänförandet av varorna till förfarandet för 
tillfällig lagring eller tullagerförfarandet 
fullgörs.

3. Den person som är ansvarig för 
förfarandet ska ansvara för att de 
skyldigheter som hör samman med 
hänförandet av varorna till 
tullagerförfarandet fullgörs.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 217 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
fastställa mer detaljerade regler om 
förfarandet för särskild användning i 
samband med tillfällig införsel, och
specificera

Or. en

Motivering

Led a: befogenhetsbestämmelsen i denna artikel överensstämmer inte med artikel 290 i EUF-
fördraget. Syftet med och innehållet i delegeringen av befogenhet bör uttryckligen fastställas i 
unionens tullkodex.

Led c: denna bestämmelse är överflödig eftersom den redan täcks redan genom artikel 5.1.
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Ändringsförslag 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 217 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den särskilda användning som avses i 
artikel 214.1,

a) den särskilda användning som avses i 
artikel 214.1 i följande situationer:
i) Transportmedel, lastpallar och 
containrar.
ii) Personliga tillhörigheter och 
sportvaror som importeras av resande.
iii) Välfärdsmateriel för sjöfolk.
iv) Utrustning för katastrofhjälp.
v) Medicinsk och kirurgisk utrustning och 
laboratorieutrustning.
vi) Djur.
v) Varor som används i gränsområden.
vi) Ljud- eller bildinnehållande medier, 
medier för datalagring, reklammaterial.
vii) Yrkesutrustning.
viii) Undervisningsmateriel och 
vetenskaplig utrustning.
ix) Emballage.
x) Formar, matriser, klichéer, ritningar, 
mätnings-, kontroll- och testinstrument 
och andra liknande artiklar.
xi) Specialverktyg och specialinstrument.
xii) Varor som ska användas för att utföra 
tester eller som ska genomgå tester.
xiii) Varuprov.
xiv) Ersättningsproduktionsmedel.
xv) Varor som är avsedda för 
arrangemang eller försäljning.
xvi) Reservdelar, tillbehör och utrustning.
xvii) Övriga varor.
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Or. en

Motivering

Led a: befogenhetsbestämmelsen i denna artikel överensstämmer inte med artikel 290 i EUF-
fördraget. Syftet med och innehållet i delegeringen av befogenhet bör uttryckligen fastställas i 
unionens tullkodex.

Led c: denna bestämmelse är överflödig eftersom den redan täcks redan genom artikel 5.1.

Ändringsförslag 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 217a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 217a
Kommittéförfarande

Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder om de 
tidsfrister som avses i artikel 215.2 för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
tullagstiftningen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 244.4.

Or. en

Motivering

Denna tilldelning av genomförandebefogenheter skapar den rättsliga grunden för att i en 
genomförandeakt fastställa tidsfristerna för när varorna kan bli kvar inom förfarandet för 
tillfällig införsel.

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

Förslag till förordning
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Artikel 218 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Avfall och skrot till följd av förstöring 
av varor som hänförts till förfarandet för 
användning för särskilda ändamål ska 
anses ha hänförts till förfarandet för 
tillfällig lagring.

5. Avfall och skrot till följd av förstöring 
av varor som hänförts till förfarandet för 
användning för särskilda ändamål ska 
anses vara föremål för tillfällig lagring.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 219

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 219 utgår
Delegering av befogenhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att specificera regler om förfarandet 
för att säkerställa tullövervakning i 
enlighet med artikel 218.1.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är överflödig eftersom den redan täcks redan genom artikel 5.1.

Ändringsförslag 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 224 - punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Om enhetliga villkor för 
genomförande av unionens rättsligt 
bindande akter krävs ska 
genomförandebefogenheterna tilldelas 
kommissionen fram till den 
31 december 2014.
Den tilldelning av 
genomförandebefogenheter som avses i 
första stycket ska automatiskt förlängas 
på obestämd tid.

Or. en

Motivering

Som nämns i artikel 243 och av det skäl som kommissionen har anfört, nämligen att man 
kommer att anta delegerade akter och genomförandeakter senast 18 månader efter det att 
unionens tullkodex trätt i kraft, är det lämpligt att i unionens tullkodex införa en tydlig 
bestämmelse som innehåller denna frist både i bestämmelsen om delegering av befogenheter 
och i bestämmelsen om tilldelning av genomförandebefogenheter (se artikel 244). Denna frist 
ingår i punkt 1.

Ändringsförslag 191
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 228 - punkt 2 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I andra fall när det motiveras av typen 
av varuflöden eller föreskrivs i 
internationella avtal.

(c) I andra fall när det motiveras av typen 
av varuflöden, varuslaget eller föreskrivs i 
internationella avtal.

Or. en

Motivering

Ett undantag är inte bara tillämpligt för trafikslag, utan även för olika slags varor, t.ex. 
elektricitet.
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Ändringsförslag 192
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 228 - punkt 2 - led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) I fråga om varor som exporteras av 
en godkänd ekonomisk aktör.

Or. en

Motivering

I framtiden kommer status som godkänd ekonomisk aktör att få central betydelse, och det är 
därför mycket viktigt att det finns riktiga förenklingar. Pålitliga ekonomiska aktörer som 
efterlever bestämmelserna bör i sin egenskap av ”godkända ekonomiska aktörer” dra största 
möjliga fördel av förenklingarna. Därför är det mycket viktigt med undantag för godkända 
ekonomiska aktörer i samband med summariska införseldeklarationer, och undantagen bör 
klassificeras som väsentliga delar och tydligt framgå av den grundläggande akten.

Ändringsförslag 193
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 228 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deklarationen före avgång ska utgöras 
av något av följande:

utgår

(a) Den tillämpliga tulldeklarationen, om 
varor som förs ut ur unionens tullområde 
är hänförda till ett tullförfarande för 
vilket en tulldeklaration krävs.
(b) En anmälan om återexport i enlighet 
med artikel 235.
(c) Den summariska utförseldeklaration 
som avses i artikel 236.
(d) Det meddelande om återexport som 
avses i artikel 239.

Or. en
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Motivering

Eftersom meddelandet om återexport i enlighet med artikel 228.5 inte behöver innehålla de 
upplysningar som krävs för den summariska utförseldeklarationen, bör meddelandet om 
återexport inte betraktas som en deklaration före avgång. Av detta skäl bör meddelandet om 
återexport enligt vår uppfattning inte ingå i punkt 4.

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

Förslag till förordning
Artikel 230 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang ska de ekonomiska 
aktörernas arbetsbörda för att uppfylla 
kraven beaktas på lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

I resolutionen av den 1 december 2011 föreslogs att man skulle införa nedre gränser för små 
försändelser, med enhetlig reglering i hela EU, så kallad muntlig tulldeklaration. Denna 
komplettering föreslås för att inom ramen för de delegerade akterna ge kommissionen 
möjlighet att införa sådana regler.

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

Förslag till förordning
Artikel 233 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På ansökan får tullmyndigheterna 
tillåta en person att använda sig av 
förenklingar vid hänförande av varor till 
utförselförfarandet och för detta 
förfarandes syften. Härvid ska de 
ekonomiska aktörernas ekonomiska 
intressen beaktas.
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Or. de

Motivering

I resolutionen av den 1 december 2011 föreslogs att man skulle införa nedre gränser för små 
försändelser, med enhetlig reglering i hela EU, så kallad muntlig tulldeklaration. Denna 
komplettering föreslås för att inom ramen för de delegerade akterna ge kommissionen 
möjlighet att införa sådana regler.

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

Förslag till förordning
Artikel 235 - punkt 3 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Varor hänförda till förfarandet för 
tillfällig lagring som återexporteras direkt 
från en anläggning för tillfällig lagring.

c) Varor i tillfällig lagring som 
återexporteras direkt från en anläggning för 
tillfällig lagring.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra så att tillfällig lagring ändras från att vara ett 
”särskilt tullförfarande” till att bli en ”status”. Detta kommer att återupprätta den situation 
som rådde före den moderniserade tullkodexen.

Ändringsförslag 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 236 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den summariska 
utförseldeklarationen ska inges av någon 
av följande personer:
a) Den person som för ut varorna eller 
som tar på sig ansvaret för varornas 
transport från unionens tullområde.
b) Exportören, avsändaren eller en annan 
person i vars namn eller för vars räkning 
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den person som avses i led a agerar.
c) Varje person som kan anmäla eller låta 
anmäla varornas ankomst till den 
behöriga tullmyndigheten.

Or. en

Motivering

Fastställandet av den person som ska inge en summarisk utförseldeklaration är ett 
väsentligt inslag i unionens tullkodex som bör slås fast i denna tullkodex i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 236 - punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Tullmyndigheterna får medge 
undantag från skyldigheten att inge en 
summarisk utförseldeklaration i de fall 
som avses i artikel 228.2 c.

Or. en

Motivering

Det finns inte någon rättslig grund för undantag från skyldigheten att inge summariska 
utförseldeklarationer. Därför ingår en hänvisning till artikel 228.2 c.

Ändringsförslag 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 236 - punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Den summariska 
utförseldeklarationen ska inges till 
utfartstullkontoret. Tullmyndigheterna får 
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medge att den summariska 
utförseldeklarationen inges till ett annat 
tullkontor under förutsättning att detta 
kontor omedelbart överför de nödvändiga 
uppgifterna till utfartstullkontoret eller 
gör dem elektroniskt tillgängliga för det.

Or. en

Motivering

I denna bestämmelse tydliggörs vilket tullkontor som är behörigt att ta emot den summariska 
utförseldeklarationen.

Ändringsförslag 200
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 237 - punkt 1 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inga ändringar ska emellertid vara 
möjliga efter det att något av följande har 
inträffat:
a) Tullmyndigheterna har underrättat den 
person som ingav den summariska 
deklarationen om att de avser att 
undersöka varorna.
b) Tullmyndigheterna har fastställt att 
uppgifterna i fråga är felaktiga.
c) Tullmyndigheterna har redan gett 
tillstånd till att varorna förs bort.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att artikel 181.1 i den moderniserade tullkodexen behålls oförändrad och att man 
inbegriper de fall då det i unionens tullkodex inte är möjligt att ändra den summariska 
utförseldeklarationen.
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Ändringsförslag 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 237 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En summarisk utförseldeklaration ska 
inte anses vara ingiven om de deklarerade 
varorna inte har förts ut ur unionens 
tullområde inom en särskild tidsfrist efter 
ingivandet av deklarationen.

2. En summarisk utförseldeklaration ska 
inte anses vara ingiven om de deklarerade 
varorna inte har förts ut ur unionens 
tullområde efter en period på 150 dagar 
från datumet för ingivandet av 
deklarationen.

Or. en

Motivering

Eftersom den tidsfrist efter vars utgång en summarisk utförseldeklaration inte anses ha ingetts 
kan anses vara ett väsentligt inslag i tullagstiftningen, och eftersom det är fråga om en liten 
bestämmelse som för närvarande fastställs i artikel 820-18(2) i den moderniserade 
tullkodexen, föreslår vi att denna tidsfrist ska ingå i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 238

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 som 
kompletterar reglerna för förfarandet för 
ingivande av en summarisk 
utförseldeklaration enligt artikel 236. 

a) regler om förfarandet för ingivande av 
summariska utförseldeklarationer, 
b) de fall där ändringar av summariska 
utförseldeklarationer tillåts enligt 
artikel 237.1, 
c) den tidsfrist enligt artikel 237.2 efter 
vilken en summarisk utförseldeklaration 
inte ska anses vara ingiven.
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Or. en

Motivering

Led b: denna befogenhet kan strykas, eftersom reglerna för ändring av den summariska 
utförseldeklarationen fastställs i artikel 237.1.

Led c: denna befogenhet kan strykas, eftersom den tidsfrist efter vars utgång en summarisk 
utförseldeklaration inte anses ha ingivits fastställs i artikel 237.2. 

Ändringsförslag 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 238a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 238a
Tilldelning av genomförandebefogenheter
För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av tullagstiftningen ska 
kommissionen i form av 
genomförandeakter anta åtgärder om 
a) utfartstullkontorets ansvar när det 
gäller den summariska 
utförseldeklarationen,
b) tullmyndigheternas möjligheter att, 
eventuellt i samförstånd med varandra, 
medge att den summariska 
utförseldeklarationen inges till ett annat 
tullkontor.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 244.4.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 204
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 239 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När icke-unionsvaror förs ut ur unionens 
tullområde direkt från en anläggning för 
tillfällig lagring eller en frizon och någon 
anmälan om återexport eller summarisk 
utförseldeklaration inte krävs, ska den 
ansvariga personen inge ett meddelande 
om återexport till det behöriga tullkontoret.

1. När icke-unionsvaror förs ut ur unionens 
tullområde direkt från en anläggning för 
tillfällig lagring eller en frizon och någon 
anmälan om återexport eller summarisk 
utförseldeklaration inte krävs, ska ett 
meddelande om återexport inges till det 
behöriga tullkontoret.

Or. en

Motivering

Eftersom den person som inger meddelandet om återexport omnämns i punkt 4 stryks 
hänvisningen till denna person i punkt 1.

Ändringsförslag 205
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 239 - punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Meddelandet om återexport ska inges 
av någon av följande personer:
a) Den person som för ut varorna eller 
som tar på sig ansvaret för varornas 
transport från unionens tullområde.
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b) Exportören, avsändaren eller en annan 
person i vars namn eller för vars räkning 
den person som avses i led a agerar.
c) Varje person som kan anmäla eller låta 
anmäla varornas ankomst till den 
behöriga tullmyndigheten.

Or. en

Motivering

Eftersom den person som inger meddelandet om återexport är ett väsentligt inslag i 
tullagstiftningen införs reglerna om denna person här.

Ändringsförslag 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 243 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 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 och 241 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i 
kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 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 och 241 ska ges till 
kommissionen fram till den 
31 december 2014.

Or. en

Motivering

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

Förslag till förordning
Artikel 243 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 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 och 241 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 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 och 241 ska ges till 
kommissionen under en period om fem år
från och med den dag då denna förordning 
träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av fem år. Delegeringen av 
befogenhet förlängs automatiskt med 
samma tidsperioder, såvida parlamentet 
eller rådet inte motsätter sig en sådan 
förlängning senast tre månader före varje 
periods slut.

Or. en

Motivering

Införandet av en översynsperiod skulle möjliggöra formella rapporter om användningen av 
kommissionens delegerade befogenheter.

Ändringsförslag 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 243 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den delegering av befogenheter som 
avses i punkt 2 ska automatiskt förlängas 
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med en femårsperiod. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om var och en av de 
delegerade befogenheterna och lägga 
fram den för Europaparlamentet och 
rådet senast nio månader före utgången 
av femårsperioden. Denna rapport ska 
framför allt utvärdera vilka effekter på 
unionsnivå och nationell nivå som de 
delegerade akterna har haft för den 
ekonomiska politiken, näringslivet, de 
administrativa bördorna och för 
personalen och budget- och 
resursområdet samt för förmågan att 
uppnå resultat, och den ska ange på vilka
sätt tullförfarandena och tillämpningen 
av tullagstiftningen kan nyskapas och 
förbättras. Rapporten ska där så är 
lämpligt åtföljas av förslag till ändring av 
kodexen och dess delegerade akter. 
Delegeringen av befogenheter ska 
antingen automatiskt förlängas för 
perioder av samma varaktighet, återkallas 
i enlighet med punkt 3 eller förlängas för 
en period och på de villkor som fastställts 
av Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 243 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna. 
Eftersom några av bestämmelserna eller 
alla bestämmelser i ett utkast till 
delegerad akt i grund och botten kan 
förändra det sätt på vilket grundreglerna i 
denna förordning tillämpades före 
ikraftträdandet, ska kommissionen se till 
att ett riktigt samråd med rådet, 
Europaparlamentet och näringslivet hålls 
i god tid före antagandet, och att hänsyn 
tas till deras synpunkter innan en 
delegerad akt antas, så att eventuella 
skadliga effekter för unionens 
konkurrensförmåga undviks.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra en riktig diskussion om en lämplig övergångsperiod för delegerade akter 
med potentiell inverkan på EU:s konkurrenskraft är det viktigt att det hålls lämpliga samråd 
med medlemsstaterna och de berörda parterna, och att vederbörlig hänsyn tas till deras 
synpunkter.

Ändringsförslag 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 243a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 243a 
Kommissionen får på begäran bemyndiga 
en eller flera medlemsstater att testa 
förenklingar i fråga om tillämpningen av 
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tullagstiftningen. Dessa pilotprojekt ska 
vara öppna för alla medlemsstater och ska 
utvärderas med jämna mellanrum.

Or. en

Motivering

Slutbestämmelserna är en lämplig plats där man kan införa en generell bestämmelse som 
möjliggör innovativa pilotprojekt.

Ändringsförslag 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 243b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 243b
Kommissionen ska anta de åtgärder som 
avses i artikel 243a i form av 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 244.2.

Or. en

Motivering

Slutbestämmelserna är en lämplig plats där man kan införa en generell bestämmelse som 
möjliggör innovativa pilotprojekt.

Ändringsförslag 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 244 - punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När kommitténs yttrande ska erhållas 
genom ett skriftligt förfarande och det 

6. Det skriftliga förfarandet ska avslutas 
utan resultat om kommitténs ordförande 
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hänvisas till denna punkt ska det 
förfarandet avslutas utan resultat först när, 
inom tidsfristen för avgivande av 
yttrandet, kommitténs ordförande beslutar 
det.

beslutar det eller om en kommittémedlem 
begär det. I det fallet ska ordföranden 
kalla till ett kommittémöte inom skälig tid.

Or. en

Motivering

Varför är det bara ordföranden som kan besluta om att avsluta det skriftliga förfarandet? Vad 
medför detta för konsekvenser? Detta är inte förenligt med artikel 3.5 i förordning 182/2011,
som har följande lydelse:

”Om inte annat fastställs i den grundläggande akten ska det skriftliga förfarandet avslutas 
utan resultat om ordföranden så beslutar eller en kommittéledamot så begär inom den 
tidsfrist som avses i det första stycket. I det fallet ska ordföranden kalla till ett kommittémöte 
inom skälig tid.”

Det är bättre att inkludera denna bestämmelse i unionens tullkodex eller att hänvisa till den.

Ändringsförslag 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 244a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 244a
Ytterligare frågor

Tullkodexkommittén får behandla varje 
fråga om tullagstiftningen som tas upp av 
dess ordförande, antingen på 
kommissionens initiativ eller på begäran 
av en företrädare för en medlemsstat, 
särskilt avseende följande:
a) Åtgärder för att främja innovation.
b) Varje enskilt fall då kodexen och dess 
delegerade akter och genomförandeakter 
har oproportionerliga negativa 
konsekvenser för den ekonomiska 
politiken, näringslivet, de administrativa 
bördorna och för personalen och budget-
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och resursområdet eller för förmågan att 
uppnå resultat.
c) Varje problem som tillämpningen av 
tullagstiftningen ger upphov till.
d) Varje ståndpunkt som unionen ska inta 
i kommittéer, arbetsgrupper och paneler 
som inrättats genom eller inom ramen för 
internationella avtal som rör 
tullagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det föreslås att artikel 185 i den moderniserade tullkodexen ska behållas i unionens tullkodex 
och att man i unionens tullkodex ska införa en möjlighet för tullkodexkommittén att undersöka 
de fall där det är lämpligt att främja innovation, eller de fall där unionens tullkodex eller dess 
delegerade akter har oproportionerliga negativa konsekvenser.

Ändringsförslag 214
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 247 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De artiklar som inte anges i punkt 1 ska 
tillämpas från och med den första dagen i 
den första månaden efter 18 månader 
efter den dag som avses i den punkten. 

2. De artiklar som inte anges i punkt 1 ska 
tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Or. en

Motivering

En period på 18 månader efter förordningens ikraftträdande är för kort för att man till fullo 
ska genomföra unionens tullkodex på nationell nivå – inte bara för tullmyndigheterna, utan 
även för handeln. Fristen for tillämpning av unionens tullkodex bör kopplas till 
offentliggörandet och ikraftträdandet av de delegerade akterna och genomförandeakterna. 
Denna period ska fastställas till 24 månader.

Ändringsförslag 215
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Artikel 247 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De artiklar som inte anges i punkt 1 ska 
tillämpas från och med den första dagen i 
den första månaden efter 18 månader 
efter den dag som avses i den punkten.

2. De artiklar som inte anges i punkt 1 ska 
tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Or. en

Motivering

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

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.

The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


