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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om modernisering av tullen
(2011/2083(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 
23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad 
tullkodex)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 
15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln2,

– med beaktande av Europarlamentets och rådets beslut nr 624/2007/EG av den 
23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013)3,

– med beaktade av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 
13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen4 (säkerhets- och skyddsrelaterade ändringar), 

– med beaktande av rådets beslut 2007/668/EG av den 25 juni 2007 om Europeiska 
gemenskapens medlemskap i Världstullorganisationen och om preliminärt utövande av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet5,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att tilldela 
byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vissa 
uppgifter i samband med skyddet av immateriella äganderätter, bland annat att samla 
företrädare för offentlig och privat sektor i ett europeiskt observationscentrum mot 
varumärkesförfalskning och pirattillverkning (KOM(2011)0288),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullens 
kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs (KOM(2011)0285),

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen6,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om omarbetningen 
av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll7,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om 40-årsdagen för tullunionen8,

                                               
1 EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.
2 EUT L 23, 26.1.2008, s. 21.
3 EUT L 154, 14.6.2007, s. 25.
4 EUT L 117, 4.5.2005, s. 13.
5 EUT L 274, 18.10.2007, s. 11.
6 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0076.
8 EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 20.



PE470.029v01-00 4/12 PR\875377SV.doc

SV

– med beaktande av sin resolution av den 5 juni 2008 om genomförande av handelspolitiken 
med hjälp av effektiva regler och förfaranden för import och export1,

– med beaktande av rapporten från Europaparlamentets undersökningskommitté om 
gemenskapens transiteringssystem (januari 1996–mars 1997),

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 1/2010: ”Kontrolleras de 
förenklade förfarandena för import på ett ändamålsenligt sätt?”,

– med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater 
om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor2, vilket undertecknades den 
28 maj 1997,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet om skydd i försörjningskedjan (Förenta 
staternas departement för inrikes säkerhet och Europeiska kommissionen), undertecknat 
den 23 juni 2011,

– med beaktande av EU:s tullrapport om säkerställande av skydd för immateriella rättigheter 
– Resultat vid de europeiska gränserna – 2010, Europeiska kommissionen – Skatter och 
tullunion,

– med beaktande av rapporten från kommissionen med titeln ”Slutlig utvärdering av 
programmet Tull 2007 i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 253/2003/EG av den 6 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tullfrågor 
i gemenskapen (Tull 2007)” (KOM(2008)0612),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En strategi för 
vidareutveckling av tullunionen” (KOM(2008)0169),

– med beaktande av kommissionens meddelande om hur tullen bör bemöta den senaste 
utvecklingen inom varumärkesförfalskning och pirattillverkning (KOM(2005)0479),

– med beaktande av lägesrapporten om att öka säkerheten vid flygfrakt (rådets 
dokument 11250/11),

– med beaktande av den europeiska handlingsplanen för tullens bekämpning av intrång i 
immateriella rättigheter för perioden 2009–2012 (rådets dokument 5345/09),

– med beaktande av rådets resolution av den 23 oktober 2009 om en förstärkt strategi för 
tullsamarbetet3,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 maj 2008 om strategin för utvecklingen av 
tullunionen,

– med beaktande av utfrågningen den 16 juli 2011 om den moderniserade tullkodexen och 
den inre marknaden,

                                               
1 EUT C 285 E, 26.11.2009, s. 1.
2 EGT L 222, 12.8.1997, s. 17.
3 EUT C 260, 30.10.2009, s. 1.



PR\875377SV.doc 5/12 PE470.029v01-00

SV

– med beaktande av den studie med titeln ”Tullsamarbete inom området med frihet, säkerhet 
och rättvisa: Tullens roll i förvaltningen av EU:s yttre gränser” som genomförts på 
uppdrag av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor, och som offentliggjordes i maj 2011,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för internationell handel och budgetkontrollutskottet 
(A7-.../2011),

A. Tullunionen är en av de viktigaste milstolparna i den europeiska integrationsprocessen.

B. Tullen spelar en avgörande roll för att skapa trygghet och säkerhet, skydda konsumenterna 
och miljön, sörja för en fullständig skatteuppbörd, stärka kampen mot bedrägerier och 
korruption och säkerställa skydd för immateriella rättigheter.

C. Tullen kännetecknas i första hand av en allt mer omfattande import-, export- och 
transithandel. Det är därför särskilt viktigt att riskhanteringen är effektiv och 
verkningsfull.

D. Elektronisk tullklarering (e-tull), särskilt centraliserad tullklarering, är en av de främsta 
aspekterna av tullens modernisering och förenkling.

E. Det är mycket viktigt att hitta den rätta balansen mellan tullkontroller och åtgärder för att 
underlätta den lagliga handeln. En ställning som godkänd ekonomisk aktör bör medföra 
påtagliga fördelar för betrodda näringsidkare.

Tullstrategi 

1. Europaparlamentet är övertygat om man bör ge hög politisk prioritet åt att modernisera 
tullen eftersom tullen på ett avgörande sätt bidrar till såväl den ekonomiska konkurrensen 
som tryggheten och säkerheten inom EU.

2. Europaparlamentet anser att man bör omdefiniera och ge ytterligare stimulans åt tullens 
uppdrag och profil för att bättre spegla den verklighet den står inför. En förutsättning för 
detta är att adekvata medel anslås för tullrelaterade förfaranden och processer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över sin tullstrategi.

Åtgärder för att säkerställa konkurrenskraften och riskhanteringen

3. Europaparlamentet anser att för att öka Europas konkurrenskraft är det nödvändigt att 
förenkla, standardisera och modernisera tullagstiftningen och tullförfarandena och att 
använda it-verktyg. En av den moderniserade tullens viktigaste landvinningar är ökad 
förutsägbarhet för företag, särskilt små och medelstora företag, vilket i sin tur stimulerar 
den ekonomiska tillväxten.

4. Europaparlamentet anser dock, med tanke på de begränsade resurser som står små och 
medelstora företag till förfogande, att de nya tullförfaranden som ska tillämpas och de 
investeringar som krävs för att uppfylla kraven för e-tull måste vara rimliga, och insisterar 
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på att dessa utvärderas med tanke på vilka konsekvenser de kommer att få för små och 
medelstora företag.

5. Europaparlamentet anser att man i första hand bör inrikta tullkontrollen på 
högriskförsändelser och att man snabbt bör släppa igenom lågriskförsändelser och låta 
dem cirkulera. Parlamentet understryker i detta sammanhang den viktiga roll som 
riskhanteringsmetoder spelar och uttrycker sitt starka stöd för införandet och den fortsatta 
moderniseringen av elektroniska tullklareringssystem. Parlamentet menar att effektiv 
riskhantering avhänger av insamlingen och den vederbörliga bedömningen av 
högkvalitativ information.

6. Samtidigt som det erkänner att det är viktigt att sörja för försörjningskedjans säkerhet 
anser Europaparlamentet att den hundraprocentiga granskning som den amerikanska lagen 
kräver är både onödigt betungande och onödigt kostsam samt av tveksam nytta. 
Parlamentet är fast beslutet att fortsätta den transatlantiska lagstiftningsdialogen i syfte att 
förmå Förenta staterna att upphäva eller ändra lagen i fråga. 

Den moderniserade tullen

Genomförande av den moderniserade tullkodexen 

7. Europaparlamentet understryker att den moderniserade tullkodexen är ett viktigt verktyg 
för att jämka samman och i verklig mening harmonisera tullförfaranden på ett sätt som 
bidrar till att stärka den europeiska ekonomin. Tillämpningsföreskrifterna för den 
moderniserade tullkodexen bör till fullo återspegla kodexens anda. Parlamentet bekymras 
av att behandlingen av vissa nödvändiga tillämpningsföreskrifter fortfarande pågår och att 
strategiska beslut beträffande it-arkitekturen återstår att fatta.

8. Europaparlamentet är övertygat om att den moderniserade tullkodexen endast kan nå sin 
fulla potential om den till fullo stöds av avancerade it-system. Parlamentet är av den 
bestämda åsikten att ytterligare investeringar i it-system bör utgå från grundprinciperna 
för den moderniserade tullkodexen.

9. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste ge näringsidkare tillgång till 
ordentliga specifikationer i mycket god tid eftersom näringsidkarna behöver utrymme att 
utveckla sina it-tillämpningar och ta dem i drift. 

10. Europaparlamentet lovordar förslaget att anpassa den moderniserade tullkodexens 
bestämmelser om delegering av befogenheter och tilldelande av 
genomförandebefogenheter till Lissabonfördraget. Detta nya system, ska det understrykas, 
återspeglar det mer jämbördiga förhållande som nyligen inrättats mellan parlamentet och 
rådet, inte minst när det gäller delegerade akter.

11. Europaparlamentet håller med om att en senareläggning av införandet av den 
moderniserade tullkodexen är lämplig. Samtidigt föreslår dock parlamentet att 
kommissionen utforskar möjligheten att gradvist och så snart det visar sig möjligt införa 
vissa av tullkodexens bestämmelser. 

Centraliserad tullklarering och tullharmonisering
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12. Europaparlamentet stöder med kraft principen om centraliserad tullklarering. Detta är en 
av den moderniserade tullens grundläggande aspekter såsom den kommer till uttryck i den 
moderniserade tullkodexen. Parlamentet beklagar bristen på framsteg i tillämpningen av 
denna princip.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att helhjärtat stödja denna princip eftersom 
en verklig harmonisering av tullbestämmelser, system för informationsutbyte och 
dataformat är en förutsättning för att principen om centraliserad tullklarering ska kunna 
säkerställas på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet bekymras av den långsamma 
utvecklingen av de förenklade momsregler som är en förutsättning för ett i verklig mening 
centraliserat klareringssystem.

Godkänd ekonomisk aktör

14. Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att uppmuntra näringsidkare 
i hela EU att ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör. Samtidigt oroas 
parlamentet av att de betydande investeringar som näringsidkare måste göra för att uppnå 
status som godkänd ekonomisk aktör kan utgöra ett allvarligt hinder, särskilt för små och 
medelstora företag.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga vilka 
ytterliga fördelar som kan komma näringsidkare med status som godkända ekonomiska 
aktörer till godo.

16. Europaparlamentet förväntar sig att samtliga medlemsstater ser till att status som godkänd 
ekonomisk aktör som tillerkänts av en medlemsstat erkänns av de övriga medlemsstaterna.

Tullens roll när det gäller att säkerställa produktsäkerheten, skyddet av finansiella 
intressen och skyddet av immateriella äganderätter

Produktsäkerhet

17. Europaparlamentet uppmuntrar ett nära samarbete mellan tullförvaltningar och 
marknadsövervakningsmyndigheter i syfte att se till att produkter som är osäkra och/eller 
som inte uppfyller kraven hejdas vid gränserna innan de släpps igenom för att cirkulera 
fritt inom EU.

18. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i utarbetandet av riktlinjer för 
importkontroller inom området för produktsäkerhet. Kommissionen uppmanas att 
övervaka tillämpningen av dessa riktlinjer och se till att de uppdateras kontinuerligt samt 
att hålla parlamentet underrättat om den fortsatta utvecklingen på detta område.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att inrätta en offentlig databas 
vari medlemsstaterna skulle kunna föra in uppgifter om farliga varor som i samband med 
tullkontroller vägrat införsel.

Finansiella intressen

20. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att vissa aktörers underlåtenhet att betala 
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erforderlig tull eller att ange det faktiska värdet på förtullade varor innebär att de får 
orättmätiga fördelar i förhållande till ärliga näringsidkare. Parlamentet varnar för att 
omständigheter som dessa utgör ett hinder för den sunda konkurrensen och leder till 
avsevärda snedvridningar av villkoren för den inre marknaden.

21. Europaparlamentet understryker att automatiserad klarering och införsel kan ske endast 
om den stöds av revisioner av aktörer innan tillstånd att använda sig av förenklade 
tullförfaranden ges samt om den följs upp av lämpliga efterhandsrevisioner. Parlamentet 
efterlyser bättre dokumentation om användningen av förenklade förfaranden, mer 
automatiserad databehandling och en rimlig användning av förenklade förfaranden.

Immateriell äganderätt

22. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nyligen framlagda förslag till förordning 
om tullövervakning av efterlevnaden av immateriella rättigheter eftersom det är övertygat 
om att tullen på ett effektivt sätt kan bidra till att skydda immateriella rättigheter.

23. Europaparlamentet stöder det arbete som utförs vid det europeiska observationscentrumet 
mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning, och anser att centrumets potential bör 
utnyttjas fullt ut. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens nyligen 
framlagda förslag till förordning om att tilldela byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken och formgivning) vissa uppgifter i samband med skyddet av 
immateriella äganderätter.

Insyn

24. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att helt rätta sig efter andan i ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen vad gäller bättre samarbete 
och informationsutbyte, inte minst i samband med kommissionens möten med nationella 
experter.

25. Europaparlamentet stöder kommissionens strävan att underlätta kommunikationen mellan 
näringsidkare och medlemsstaterna. Parlamentet föreslår dock ytterligare förbättringar. I 
första hand uppmanar parlamentet kommissionen att offentliggöra alla relevanta uppgifter 
och handlingar om möten med nationella experter så snart de är tillgängliga, och därmed 
ge företrädare för näringslivet – liksom övriga medborgare som berörs av utvecklingen på 
tullområdet – direkt tillgång till översikter över de diskussioner som förts vid dessa möten. 
Parlamentet är övertygat om att detta skulle vara till fördel för i synnerhet små och 
medelstora företag samt säkerställa insyn och öka allmänhetens förståelse för 
tullrelaterade frågor.

Samarbete

26. Europaparlamentet ser samarbete mellan tullen och näringslivet som mycket viktigt och 
menar att båda parter, för att nå bästa möjliga resultat, bör erkänna och respektera 
varandras behov, förutsättningar och förväntningar samt dela med sig av de kunskaper, 
erfarenheter och många färdigheter de tillskansat sig på sina respektive områden.

27. Europaparlamentet föreslår att handelssektorn inom EU inrättar en enhetlig organisation 
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som kan tala med en röst, ge uttryck för gemensamma synpunkter och utarbeta 
gemensamma ståndpunkter.

28. Europaparlamentet anser att tullklareringen måste göras smidigare och mer effektiv 
genom att alla berörda myndigheter involveras i processen så tidigt som möjligt. 
Parlamentet uttrycker därför sitt starka stöd för samordnad gränskontroll och principen 
med en enda kontaktpunkt.

29. Europaparlamentet understryker att principen med en enda kontaktpunkt bör tillämpas på 
ett effektivt sätt som säkerställer att varor inspekteras vid ett enda tillfälle av samtliga 
berörda myndigheter.

30. För att tullunionen ska fungera bättre uppmanar Europaparlamentet kommissionen och 
medlemsstaterna att utforska möjligheten att inrätta en europeisk tullmyndighet som 
endast har att befatta sig med tullfrågor. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp 
denna fråga till behandling i samband med uppföljningen av programmet Tull 2013.

°
° °

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Det är mycket viktigt att slå vakt om Europas ekonomiska konkurrenskraft, inte minst för att 
kunna ge ny kraft åt den inre marknaden. Tullen har en viktig roll att spela när det gäller att 
stärka och påverka konkurrenskraften, i och med att en förenkling av tullagstiftningen och en 
satsning på elektronisk tullklarering skulle främja ekonomisk tillväxt. För att helt kunna 
uppfylla denna roll måste tullen vara modern, samarbetsvillig, mottaglig och aktiv.

Samtidigt är det viktigt att tullen intar en central roll när det gäller att säkerställa tryggheten 
och säkerheten på ett effektivt sätt, skydda immateriella rättigheter och bidra till kampen mot 
bedrägerier.

Föredraganden är fast övertygad om att samarbete mellan de olika aktörer och institutioner 
som har att befatta sig med tullfrågor (näringsidkare, tullmyndigheter, andra myndigheter, 
kommissionen och parlamentet) är en förutsättning för att tullen ska kunna utföra sitt uppdrag 
enligt ovan. Föredraganden är särskilt mån att betona betydelsen av ett snabbt och 
överblickbart informationsflöde mellan samtliga berörda parter. 

Den moderniserade tullen

Den moderniserade tullkodexen antogs 2008 med syftet att förenkla och harmonisera EU:s 
tullregler på ett antal områden i syfte att underlätta dels för näringslivet att idka handel, dels 
för tullmyndigheter att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Bland de viktiga innovationer 
som införs genom den moderniserade tullkodexen ska i första hand nämnas e-tull, central 
klarering och gemensamma kontaktpunkter.

Den moderniserade tullkodexen är dock ännu inte gällande eftersom det återstår för 
tillämpningsföreskrifterna att antas och träda i kraft. Tidsfristen inom vilken den 
moderniserade tullkodexen ska träda i kraft fastställdes till den 24 juni 2013. Det finns dock 
idag tydliga tecken på att denna frist inte kommer att hållas. Den främsta anledningen till 
detta är att it-system för att säkerställa att den nya tullkodexen fungerar i praktiken ännu inte 
har utvecklats eller tagits i drift. Föredraganden anser att det vore olämpligt att ta tullkodexen 
i drift utan understöd av erforderliga it-system. Föredraganden betonar vidare att alla 
överväganden om hur it-systemen ska vidareutvecklas måste ta fasta på andemeningen i den 
moderniserade tullkodexen.

Enligt föredraganden vore det därför lämpligt att senarelägga införandet av den 
moderniserade tullkodexen, särskilt med tanke på att en övervägande majoritet av 
medlemsstaterna och företrädare för näringslivet ställer sig bakom detta. Föredraganden
menar att det är viktigt hitta rätt balans mellan behovet att införa den nya tullkodexen så snart 
som möjligt och att finna adekvata it-lösningar för att säkerställa att den kan tillämpas helt 
och fullt. En lösning vore att senarelägga tidsfristen i kombination med införandet av vissa av 
tullkodexens föreskrifter så snart som och allt eftersom det blir möjligt. Därmed skulle det bli 
möjligt för näringsidkare och tullmyndigheter att utnyttja fördelar som den moderniserade 
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tullkodexen har att erbjuda utan onödiga dröjsmål.

Centraliserad tullklarering och harmonisering

Föredraganden är övertygad om nödvändigheten att främja ett system med centraliserad 
tullklarering. I ett sådant system kan godkända aktörer deklarera varor på elektronisk väg och 
betala tullavgifter där de är etablerade, oavsett vilken medlemsstat varorna importeras till eller 
exporteras från.

Föredraganden anser att de 27 nationella tullmyndigheterna bör samordnas så att de 
tillsammans fungerar som en enda tullmyndighet för att därmed kunna säkerställa att 
kontrollerna är likvärdiga och att alla näringsidkare behandlas lika.

Godkända ekonomiska aktörer

Status som godkänd ekonomisk aktör ger betrodda näringsidkare rätt att utnyttja förenklade 
tullförfaranden och kontrollättnader. Föredraganden bekymras dock av att status som godkänd 
ekonomisk aktör inte medför några påtagliga fördelar. Vidare utgör de stora investeringar som 
krävs för att uppnå status som godkänd ekonomisk aktör ett allvarligt hinder som kan 
avskräcka många näringsidkare, särskilt små och medelstora företag, från att ansöka om sådan 
status.

Riskhantering

När det gäller tullkontroller betonar föredraganden nödvändigheten att hitta en lämplig balans 
mellan, å ena sidan, att säkerställa tryggheten och säkerheten och, å andra sidan, att främja 
och underlätta befordran av lagliga varor. Föredraganden är därför mån om att understryka 
betydelsen av riskhantering. Syftet här är att se till att lågriskförsändelser släpps igenom utan 
dröjsmål och att tullmyndigheterna inriktar sin tid och kraft på de mer komplicerade fall som 
förknippas med högriskförsändelser.

I detta sammanhang noterar föredraganden med tillfredsställelse att Förenta staterna har visat 
tecken på att vilja överge ambitionen att granska 100 procent av alla fraktcontainrar på väg till 
amerikanska hamnar, för att istället välja en strategi baserad på riskhantering.

Tullkontroll som led i säkerhetssträvan

Tullmyndigheternas huvudsakliga uppgift har länge varit att inkassera tullavgifter. 
Avskaffandet av EU:s inre gränser har minskat betydelsen av denna roll som idag mest 
fullföljs vid EU:s yttre gränser. Samtidigt har dock en annan av tullens roller – den att sörja 
för den internationella försörjningskedjans säkerhet – växt. Som framgår av händelser på 
senare tid (exempelvis den yemenitiska bläckpatronsbomben i oktober 2010 och farhågorna 
om en ”smutsig bomb” i Genua i februari 2011) måste tullmyndigheterna vara vaksamma mot 
överhängande säkerhetshot.
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Produktsäkerhet

Föredraganden är övertygad om att tullmyndigheterna är bäst skickade att se till att endast 
varor som är säkra, som överensstämmer med EU:s harmoniserade lagstiftning och som 
uppfyller dokumentations- och märkningskraven släpps in i EU. Fördraganden tar därför för 
givet att tullen har en viktig roll att spela när det gäller att säkerställa produktsäkerheten. 
Detta understryks även i Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om 
omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll.

Skydd av EU:s ekonomiska intressen

Det är även nödvändigt att skydda EU:s ekonomiska intressen och förhindra inkomstförluster. 
Till saken hör att den inre marknaden undergrävs av ofullständiga betalningar av tullavgifter 
och undervärderingar av värdet på importerade varor.

Skydd av immateriella rättigheter

Parlamentet välkomnar kommissionens nyligen framlagda förslag till förordning om att 
tilldela byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) 
vissa uppgifter i samband med skyddet av immateriella äganderätter.

Samarbete

Föredraganden understryker nödvändigheten att se till att samarbete sker såväl inbördes 
mellan de olika tullmyndigheterna som mellan tullmyndigheter och näringsidkare och mellan 
tullmyndigheter och andra myndigheter, och uttrycker därför sitt starka stöd till inrättandet av 
en samordnad gränskontroll som bygger på gemensamma kontaktpunkter och centraliserad 
tullklarering. Därtill föreslår föredraganden att en europeisk tullmyndighet inrättas med 
uppgift att befatta sig med tullfrågor.


