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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tullin uudenaikaistamisesta
(2011/2083(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23. huhtikuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/20081,

– ottaa huomioon paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä 15. tammikuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 70/2008/EY2,

– ottaa huomioon yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) 
23. toukokuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 624/2007/E00593,

– ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 muuttamisesta 13.huhtikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/20054 (vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat 
muutokset), 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen väliaikaisjäsenyyttä muistuttavien oikeuksien 
käyttämisestä ja velvollisuuksien täyttämisestä Maailman tullijärjestössä 25. kesäkuuta 
2007 annetun neuvoston päätöksen 2007/668/EY5,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen 
immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla 
toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan luettuna julkisen 
ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisen seurantakeskuksen muodossa (KOM(2011)0288),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (KOM(2011)0285),

– ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista6,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta7,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman tulliliiton 40-

                                               
1 EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.
2 EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21.
3 EUVL L 154, 14.6.2007, s. 25.
4 EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13.
5 EUVL L 274, 18.10.2007, s. 11.
6 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0076.
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vuotispäivästä1,

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman tehokkaista tuonti- ja 
vientisäännöistä ja -menettelyistä kauppapolitiikan palveluksessa2,

– ottaa huomioon yhteisön passitusjärjestelmää käsitelleen tutkintavaliokuntansa (tammikuu 
1996–maaliskuu 1997) antaman mietinnön,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 1/2010:
"Valvotaanko tuontiin sovellettavia yksinkertaistettuja tullimenettelyjä vaikuttavalla 
tavalla?",

– ottaa huomioon vuonna 1997 tehdyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen 
tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen3, joka 
allekirjoitettiin 28. toukokuuta 1997,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 allekirjoitetun (Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden 
ministeriön ja Euroopan komission) yhteisen julkilausuman toimitusketjun 
turvallisuudesta,

– ottaa huomioon komission raportin "Report on the EU Customs enforcement of 
intellectual property rights – Results at the EU border – 2010 – European Commission –
Taxation and Customs Union",

– ottaa huomioon komission kertomuksen yhteisön tullitoimintaa koskevan 
toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä 6. helmikuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 253/2003/EY 19 artiklan mukaisesta Tulli
2007 -ohjelman lopullisesta arvioinnista (KOM(2008)0612),

– ottaa huomioon komission tiedonannon tulliliiton kehittämisstrategiasta 
(KOM(2008)0169),

– ottaa huomioon komission tiedonannon tullin toteuttamasta väärennösten ja laittomasti 
valmistettujen tavaroiden kaupan kehityssuuntien torjunnasta (KOM(2005)0479),

– ottaa huomioon tilannekatsauksen lentorahdin turvatoimien tehostamisesta (neuvoston 
asiakirja 11250/11),

– ottaa huomioon EU:n tullitoimintaohjelman teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien 
rikkomusten torjumiseksi vuosina 2009–2012 (neuvoston asiakirja 5345/09),

– ottaa huomioon vahvistetusta tulliyhteistyöstrategiasta 23. lokakuuta 2009 annetun 
neuvoston päätöslauselman4,

– ottaa huomioon 14. toukokuuta 2008 esitetyt neuvoston päätelmät tulliliiton kehittämistä 

                                               
1 EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 20.
2 EUVL C 285 E, 26.11.2009, s. 1.
3 EYVL L 222, 12.8.1997, s. 17.
4 EUVL C 260, 30.10.2009, s. 1.
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koskevasta strategiasta,

– ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2011 pidetyn kuulemistilaisuuden "Modernised Customs 
and Internal Market",

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan teettämän, 
toukokuussa 2011 julkaistun tutkimuksen "Tulliyhteistyö vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvalla alueella – Tullin asema EU:n ulkorajavalvonnassa",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että tulliliitto on yksi merkittävistä Euroopan yhdentymisen 
virstanpylväistä;

B. ottaa huomioon, että tullilla on ratkaiseva rooli vaarattomuuden ja turvallisuuden 
takaamisessa, kuluttajien ja ympäristön suojelemisessa, täysimääräisen veronkannon 
varmistamisessa, petosten ja korruption torjumisen tehostamisessa sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien täytäntöönpanossa;

C. ottaa huomioon, että tullille on tyypillistä etenkin tuonnin, viennin ja kauttakuljetusten 
volyymien jatkuva kasvu, ja katsoo, että siksi vaikuttava ja tehokas riskienhallinta on 
erityisen tärkeää;

D. katsoo, että sähköinen tullijärjestelmä, erityisesti keskitetty tulliselvitys, on yksi 
tärkeimmistä tullin uudenaikaistamista ja yksinkertaistamista koskevista tekijöistä; 

E. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää saada aikaan tarkoituksenmukainen tasapaino 
tullitarkastusten ja laillisen kaupan helpottamisen välillä; katsoo, että valtuutetun 
taloudellisen toimijan aseman olisi tarjottava konkreettista hyötyä luotettaville 
elinkeinonharjoittajille;

Tullistrategia 

1. on vakuuttunut siitä, että tullin uudenaikaistaminen olisi asetettava tärkeäksi poliittiseksi 
prioriteetiksi, koska tulli edistää olennaisesti taloudellista kilpailukykyä sekä 
vaarattomuutta ja turvallisuutta EU:ssa;

2. katsoo, että tullin tehtävä ja imago olisi määriteltävä uudelleen ja niille olisi annettava 
lisäpontta tullin todellisen tilanteen kuvastamiseksi; katsoo, että asianmukaisten 
taloudellisten resurssien myöntäminen tulliin liittyville menettelyille ja toiminnoille on 
olennaista tämän päämäärään saavuttamiseksi; kehottaa komissiota uudistamaan tullia 
koskevan strategiansa;

Kilpailukyvyn varmistaminen ja riskienhallinta

3. on sitä mieltä, että tullilainsäädännön ja -menettelyiden yksinkertaistaminen, 
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yhdenmukaistaminen ja uudenaikaistaminen sekä tietoteknisten välineiden käyttö ovat 
ensiarvoisen tärkeitä Euroopan talouden kilpailukyvyn lisäämiseksi; katsoo, että yksi 
suurimmista uudenaikaistetun tullin saavutuksista on liike-elämää ja erityisesti pk-
yrityksiä koskeva ennustettavuus, mikä puolestaan edistää talouskasvua;

4. katsoo kuitenkin, että pk-yritysten rajalliset resurssit huomioon ottaen uusien 
tullimenettelyiden täytäntöönpanon ja sähköistä tullausta koskevien edellytysten 
täytäntöönpanemiseksi tehtävien huomattavien investointien on oltava kohtuullisia, ja 
vaatii, että niitä arvioidaan pk-yrityksiin kohdistuvan vaikutuksen osalta;

5. katsoo, että tullitarkastukset olisi ensisijaisesti kohdistettava riskialttiisiin lähetyksiin ja 
että matalan riskin lähetykset olisi päästettävä nopeasti vapaaseen liikkeeseen; korostaa 
tässä suhteessa riskinhallintatekniikoiden ratkaisevaa roolia ja tukee voimakkaasti 
sähköisten tulliselvitysjärjestelmien käyttöönottoa ja niiden nykyaikaistamisen jatkamista; 
katsoo, että tehokas riskinhallinta edellyttää korkealuokkaisten tietojen keruuta ja niiden 
asianmukaista arviointia;

6. myöntää, että toimitusketjun turvallisuus on tärkeää, mutta katsoo, että 100-prosenttista 
läpivalaisua koskeva USA:n lainsäädännön vaatimus on liian raskas ja kohtuuttoman 
kallis samalla kun todellinen hyöty on epävarma, ja on päättänyt jatkaa USA:n kanssa 
transatlanttista lainsäätäjien vuoropuhelua lainsäädännön kumoamisen tai muuttamisen 
aikaansaamiseksi; 

Uudenaikaistettu tulli

Uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpano

7. korostaa, että uudistettu tullikoodeksi on tärkeä väline, jolla voidaan nykyaikaistaa ja 
todella yhdenmukaistaa tullimenettelyitä Euroopan talouden vahvistumisen edistämiseksi; 
katsoo, että uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanosäännösten olisi kuvastettava 
täysimääräisesti uudistetun tullikoodeksin henkeä; on huolestunut siitä, että jotkut 
olennaisimmista täytäntöönpanosäännöksistä ovat vielä käsiteltävinä ja että tietotekniikka-
arkkitehtuuria koskevia strategisia päätöksiä ei ole vielä tehty;

8. on vakuuttunut siitä, että uudistettu tullikoodeksi voi saavuttaa täyden potentiaalinsa vain, 
jos sitä tuetaan edistyksellisillä tietotekniikkajärjestelmillä; on vahvasti sitä mieltä, että 
kaikissa tulevissa tietotekniikkainvestoinneissa olisi noudatettava uudistetun 
tullikoodeksin keskeisimpiä periaatteita;

9. korostaa, että liike-elämällä on oltava pääsy jäsenvaltioiden asianmukaisiin eritelmiin 
hyvissä ajoin, koska se tarvitsee aikaa omien tietotekniikkasovellustensa kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon;

10. pitää erittäin myönteisenä ehdotusta siitä, että säädösvallan siirtoa ja täytäntöönpanovallan 
myöntämistä koskevat uudistetun tullikoodeksin säännökset saatetaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisiksi; korostaa, että tämä uusi järjestelmä edustaa äskettäin aikaan 
saatua Euroopan parlamentin ja neuvoston välistä tasapainoa erityisesti siksi, että 
delegoitujen säädösten suhteen kummatkin toimielimet ovat asetettu tasavertaisessa 
asemassa;
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11. myöntää, että uudistetun tullikoodeksin soveltamisen lykkääminen on asianmukaista; 
ehdottaa kuitenkin, että komissio selvittäisi mahdollisuuksia soveltaa uudistetun 
tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä asteittain niin pian kuin mahdollista; 

Keskitetty tulliselvitys ja yhdenmukaistaminen

12. tukee voimakkaasti keskitetyn tulliselvityksen toiminta-ajatusta, joka on uudistetun 
tullikoodeksin mukaan yksi keskeisimmistä uudenaikaistetun tullin osatekijöistä, ja 
pahoittelee, että tämän käsitteen täytäntöönpanossa ei ole edistytty;

13. kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan täysin tähän toiminta-ajatukseen, koska ainoastaan 
aidosti yhdenmukaistetuilla tullisäännöksillä, tietojenvaihtojärjestelmillä ja tietomuodoilla 
voidaan varmistaa keskitetyn tulliselvityksen toiminta-ajatuksen menestyksellinen 
soveltaminen; on huolestunut siitä, että aidosti keskitetyn tulliselvitysjärjestelmän 
kannalta olennainen alv-sääntöjen yksinkertaistamista koskeva prosessi on edennyt 
hitaasti;

Valtuutettu taloudellinen toimija

14. kannattaa komission toimia, joilla rohkaistaan elinkeinonharjoittajia kaikkialla EU:ssa 
hakemaan valtuutetun taloudellisen toimijan asemaa; on kuitenkin huolestunut siitä, että 
valtuutetun taloudellisen toimijan aseman hankkimiseksi tarvittavat huomattavat 
investoinnit saattava olla vakava este elinkeinonharjoittajille ja erityisesti pk-yrityksille;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan, että valtuutetun taloudellisen toimijan 
aseman saaneille elinkeinonharjoittajille myönnettäisiin lisäetuja;

16. toivoo, että kaikki jäsenvaltiot varmistavat, että yhden jäsenvaltion myöntämä valtuutetun 
taloudellisen toimijan asema tunnustetaan täysin toisessa jäsenvaltiossa;

Tullin rooli tuoteturvallisuuden, taloudellisten etujen suojaamisen sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojan varmistamisessa

Tuoteturvallisuus

17. kehottaa tullihallintoja ja markkinavalvontaviranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä 
vaarallisten ja/tai vaatimustenvastaisten tuotteiden pysäyttämiseksi rajoilla ennen kuin ne 
pääsevät vapaaseen liikkeeseen EU:ssa;

18. suhtautuu myönteisesti edistymiseen tuontivalvontaa koskevien suuntaviivojen 
laatimisessa tuoteturvallisuuden alalla ja kehottaa komissiota päivittämään niitä jatkuvasti, 
valvomaan niiden täytäntöönpanoa ja tiedottamaan Euroopan parlamentille tällä alalla 
tapahtuneesta edistyksestä;

19. kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisen julkisen tietokannan perustamista, johon 
jäsenvaltiot voisivat toimittaa tietoja tullitarkastusten perusteella pysäytetyistä vaarallisista 
tavaroista;

Taloudelliset edut
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20. on huolestunut siitä, että tietyt toimijat eivät maksa vaadittuja tullimaksuja tai tullaa 
tavaroita niiden todellisesta arvosta, mistä he saavat perusteettomia etuja muihin 
elinkeinonharjoittajiin nähden; varoittaa, että tällainen tilanne estää rehellisen kilpailun ja 
johtaa huomattaviin häiriöihin sisämarkkinoiden toiminnassa;

21. korostaa, että automaattinen tulliselvitys ja liikkeeseen luovuttaminen on mahdollista vain, 
jos sitä tuetaan toimijoihin kohdistuvilla tarkastuksilla ennen kuin heille myönnetään lupa 
hyödyntää yksinkertaistettuja menettelyitä ja suorittamalla asianmukaisia 
jälkitarkastuksia; vaatii entistä parempaa yksinkertaistettujen menettelyjen käytön 
dokumentointia, lisää automaattisia tietojenkäsittelymenetelmiä ja yksinkertaistettujen 
menettelyjen järkevää käyttöä; 

Teollis- ja tekijänoikeudet

22. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi tullin harjoittamasta teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvonnasta, koska on vakaasti sitä mieltä, että tulli voi tehokkaasti 
edistää teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa;

23. tukee väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen puitteissa tehtyä 
työtä ja kehottaa hyödyntämään täysimääräisesti sen mahdollisuuksia; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti äskettäiseen komission ehdotukseen asetukseksi, jolla 
sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetaan 
tiettyjä tehtäviä, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan;

Avoimuus

24. kehottaa komissiota noudattamaan täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja komission 
välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen henkeä tehostetun yhteistyön ja 
tietojenvaihdon osalta erityisesti kansallisten asiantuntijoiden kanssa järjestettävissä 
komission kokouksissa;

25. tukee komission pyrkimyksiä helpottaa elinkeinonharjoittajien ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteydenpitoa; ehdottaa kuitenkin seuraavia parannuksia: kehottaa komissiota erityisesti 
julkaisemaan kaikki tärkeät tiedot ja asiakirjat kansallisten asiantuntijoiden kanssa 
pidetyistä kokouksista heti kun ne ovat saatavilla, jotta ammattialojen edustajat ja tullialan 
kehityksestä huolestuneet kansalaiset saavat suoraan käyttöönsä kyseisissä kokouksissa 
käytyjen keskusteluita koskevat yhteenvedot; on vakuuttunut siitä, että tämä hyödyttäisi 
erityisesti pk-yrityksiä, varmistaisi avoimuuden ja lisäisi kansalaisten tietämystä tulliin 
liittyvistä asioista;

Yhteistyö

26. katsoo, että tullin ja liike-elämän väliset yhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä ja että 
molempien osapuolten olisi tunnustettava toistensa tarpeet, tilanteet ja odotukset ja 
kunnioitettava niitä sekä yhdistettävä oman alansa tietämys, asiantuntemus ja moninaiset 
taidot parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja tulosten aikaansaamiseksi;

27. ehdottaa, että kaupan ala EU:ssa perustaa todellisen organisaation, joka voi puhua yhdellä 
äänellä, ilmaista yhteiset näkemyksensä ja laatia omat yhteiset kannanottonsa; 
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28. katsoo, että tulliselvitystä on nykyaikaistettava ottamalla mukaan kaikki asiaankuuluvat 
viranomaiset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia; antaa siksi voimakkaan 
tukensa koordinoidulle rajavalvonnalle ja yhden palvelupisteen periaatteelle;

29. korostaa, että keskitetyn palvelun periaatetta olisi sovellettava tehokkaasti varmistaen, että 
kaikki asianomaiset viranomaiset tarkastavat tavarat ainoastaan kerran;

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään mahdollisuuksia perustaa yksinomaan 
tulliasioita käsittelevä Euroopan tullivirasto, jotta tulliliiton toimintaa voitaisiin tehostaa; 
kehottaa komissiota käsittelemään tätä asiaa, kun se pohtii Tulli 2013 -ohjelman 
jatkotoimia;

°
° °

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan talouden kilpailukyky on ensisijaisen tärkeää erityisesti sisämarkkinoiden 
elvyttämisen kannalta. Tullilla on merkittävä kilpailukykyä parantava ja siihen vaikuttava 
rooli, koska tullilainsäädännön yksinkertaistaminen ja sähköisen tullauksen edistäminen 
elvyttävät talouskasvua. Jotta tulli voi hoitaa tehtävänsä täysipainoisesti, sen on oltava 
nykyaikainen, yhteistyökykyinen, palautteeseen reagoiva ja aktiivinen.

Samanaikaisesti tullilla on ratkaiseva vaarattomuuden ja turvallisuuden tehokkaaseen 
varmistamiseen, teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen ja petoksentorjunnan edistämiseen 
liittyvä rooli.

Esittelijä uskoo vakaasti, että eri sidosryhmien ja instituutioiden välinen yhteistyö tullialalla 
(elinkeinonharjoittajat, tulliviranomaiset, muut valtion virastot, komissio ja Euroopan 
parlamentti) on olennaista, jotta varmistetaan, että tulli täyttää edellä kuvatun tehtävänsä. 
Esittelijä kannattaa erityisen voimakkaasti oikea-aikaista ja avointa tiedonkulkua kaikkien 
asianomaisten osapuolten välillä. 

Uudenaikaistettu tulli

Uudistettu tullikoodeksi hyväksyttiin vuonna 2008, jotta lukuisia tullimenettelyitä voitaisiin 
yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa EU:n tullisäännöksiä, joilla autettaisiin 
elinkeinonharjoittajia harjoittamaan liiketoimia entistä tehokkaammin ja avustettaisiin 
tulliviranomaisia, jotta ne voivat suorittaa työnsä tehokkaasti. Uudistetussa tullikoodeksissa 
tärkeimmät käyttöön otetut uudistukset ovat sähköisen tullauksen käsite, keskitetty 
tulliselvitys, yhden luukun periaate ja keskitetty palvelu.

Uudistettu tullikoodeksi ei kuitenkaan ole vielä sovellettavissa, koska 
täytäntöönpanosäännökset on ensin hyväksyttävä ja niiden on tultava voimaan. Uudistetun 
tullikoodeksin soveltamisen määräajaksi on asetettu 24. kesäkuuta 2013. On kuitenkin 
olemassa selviä merkkejä siitä, että tätä määräaikaa ei noudateta. Tämä johtuu pääasiassa 
siitä, että tietotekniikkajärjestelmiä, joilla pitäisi varmistaa, että uudistettu tullikoodeksi toimii 
käytännössä, ei ole vielä kehitetty ja/tai pantu täytäntöön. Esittelijän mielestä ei vaikuta 
asianmukaiselta, että uudistettua tullikoodeksia sovelletaan ilman tarpeellisten 
tietotekniikkajärjestelmien tukea. Esittelijä korostaa myös, että tietotekniikkajärjestelmien 
kehittyminen on otettava huomioon uudistetun tullikoodeksin mukaisesti.

Esittelijä pitää siksi asianmukaisena, että uudistetun tullikoodeksin soveltamista lykätään 
erityisesti sen vuoksi, että jäsenvaltioiden ja elinkeinoelämän edustajien suuri enemmistö 
kannattaa tätä vaihtoehtoa. Esittelijä katsoo, että uudistetun tullikoodeksin sovellettavaksi 
saattamiseen mahdollisimman pian liittyvän tarpeen ja uudistetun tullikoodeksin 
täysipainoisen soveltamisen varmistavien käytettävissä olevien tietotekniikkaratkaisujen 
välinen herkkä tasapaino on varmistettava. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla määräajan 
pidentäminen siten, että uudistetun tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä aletaan soveltaa 



PR\875377FI.doc 11/12 PE470.029v01-00

FI

mahdollisimman pian. Tällä voitaisiin varmistaa elinkeinonharjoittajien ja tulliviranomaisten 
mahdollisuus hyötyä uudistetun tullikoodeksin edistyksellisiä säännöksiä ilman tarpeetonta 
viivytystä.

Keskitetty tulliselvitys ja yhdenmukaistaminen

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että on tarpeellista edistää "keskitetyn tulliselvityksen" 
käsitettä, jonka mukaisesti valtuutettujen elinkeinonharjoittajien on mahdollista tullata 
tavaroita sähköisesti ja maksaa tullimaksut sijoittautumispaikassaan riippumatta siitä, mihin 
jäsenvaltioon tavarat tuodaan ja mistä ne viedään.

Esittelijä katsoo, että 27 jäsenvaltion tullihallintojen olisi kaikkien työskenneltävä aivan kuin 
niitä olisi yksi ja varmistettava kaikkialla EU:ssa yhdenmukaiset tarkastukset ja 
yhdenmukainen elinkeinonharjoittajien kohtelu. 

Valtuutetut taloudelliset toimijat

Valtuutetun taloudellisen toimijan aseman saatuaan luotettavien elinkeinonharjoittajien on 
entistä helpompi päästä käyttämään yksinkertaistettuja tullimenettelyjä ja saada tarkastuksia 
koskevia helpotuksia. Esittelijä on kuitenkin huolissaan siitä, että valtuutetun taloudellisen 
toimijan asemasta ei koidu konkreettista hyötyä. Lisäksi valtuutetun taloudellisen toimijan 
aseman saamiseen liittyvät huomattavat investoinnit eivät kannusta elinkeinonharjoittajia, 
erityisesti pk-yrityksiä, hakemaan sitä. 

Riskinhallinta

Esittelijä korostaa, että on tarpeen luoda asianmukainen tasapaino vaarattomuuden ja 
turvallisuuden varmistavien tullitarkastusten sekä laillisten tavaroiden sujuvan liikkumisen 
välillä. Tämän vuoksi esittelijä korostaa riskinhallinnan merkitystä, millä varmistetaan, että 
matalan riskin lähetykset lasketaan välittömästi liikkeeseen ja että tulliviranomaiset voivat 
keskittää aikansa ja voimavaransa riskialttiita tavaroita koskeviin mutkikkaisiin tapauksiin.
Tässä suhteessa esittelijä suhtautuu myönteisesti myös siihen, että on olemassa merkkejä siitä, 
että USA luopuisi USA:han saapuvien konttien 100-prosenttista läpivalaisua koskevasta 
tavoitteesta ja valitsisi sen sijaan riskiin perustuvan menettelytavan.

Turvallisuuden varmistavat tullitarkastukset

Huomattavan pitkään tulliviranomaiset ovat olleet pääasiassa tullimaksujen kerääjiä. EU:n 
sisärajojen poistumisen jälkeen tämän roolin merkitys on kuitenkin vähentynyt, ja nyt se on 
merkittävä pääasiassa EU:n ulkorajoilla. Kaikesta huolimatta tämän roolin merkityksen 
vähetessä tullin toisen roolin – kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden varmistaminen –
merkitys on asteittain lisääntynyt. Kuten viimeisimmät tapahtumat osoittavat (esimerkiksi 
Jemenin mustekasettipommi lokakuussa 2010 ja likaiseen pommiin liittyvät pelot Genovassa 
helmikuussa 2011), tulliviranomaiset ovat valppaina, kun välittömiä turvallisuusuhkia 
ilmenee.
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Tuoteturvallisuus

Esittelijä on vakuuttunut, että tullihallinnot voivat parhaiten varmistaa, että ainoastaan 
turvallisia, EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, dokumentointi- ja 
merkintävaatimukset täyttäviä tavaroita tulee EU:hun. Tämän vuoksi esittelijä uskoo, että 
tullilla on ensisijaisen tärkeä tuoteturvallisuuden varmistamiseen liittyvä rooli. Viimeksi 
mainittua seikkaa on myös korostettu 8. maaliskuuta 2011 yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin tarkistamisesta ja markkinoiden valvonnasta annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa.

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen

On myös ensisijaisen tärkeää turvata EU:n taloudelliset edut ja estää tulojen menetykset. 
Lisäksi liian pienten tullimaksujen maksaminen ja tuotujen tavaroiden arvon määrittäminen 
liian alhaiseksi vaarantavat sisämarkkinoiden toiminnan. 

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja

Esittelijä suhtautuu myönteisesti äskettäisiin komission ehdotuksiin asetukseksi, jotka 
koskevat tullin harjoittamaa teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa sekä sisämarkkinoilla 
toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annettavia tiettyjä tehtäviä, 
jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan.

Yhteistyö

Esittelijä korostaa, että on tarpeen varmistaa tulliviranomaisten keskuudessa sekä 
tulliviranomaisten ja elinkeinonharjoittajien ja tulliviranomaisten ja valtion muiden 
viranomaisten välillä tehtävä yhteistyö, ja tukee voimakkaasti tähän liittyen koordinoitua 
rajahallintoa, yhden palvelupisteen periaatetta, keskitetyn palvelun käsitettä sekä keskitettyä 
tulliselvitystä. Esittelijä ehdottaa myös, että perustetaan Euroopan tullivirasto, joka käsittelee 
tulliin liittyviä asioita.


