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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-toldkodeksen 
(omarbejdning)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0064),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0045/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. juli 
20121,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter2,

– der henviser til skrivelse af 12. juli 2012 fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 33,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7–0000/2012),

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af repræsentanter for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionens Juridiske tjenester ikke indeholder andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, og at det hvad angår de 
uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, 
udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige 
ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
                                               
1 EUT C 229 af 31.7.2012, s. 68.
2 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
3 Retsudvalget er af den opfattelse, at det pågældende forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer 
end dem, der er angivet som sådanne, og at forslaget, hvad angår kodificeringen af de uændrede bestemmelser i 
tidligere retsakter med sådanne ændringer, indebærer en klar kodificering af de eksisterende tekster uden nogen 
indholdsmæssige ændringer.
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henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at EU-toldkodeksen gennemføres og anvendes på samme måde i alle 27 
medlemsstater med henblik på at bevare den grundlæggende ånd i den fælleseuropæiske 
e-told som oprindeligt beskrevet i den moderniserede toldkodeks. I særlige tilfælde tillades 
undtagelser for en begrænset tidsperiode for en eller flere medlemsstater. Specifikationer 
vedrørende kriterierne for indrømmelse af undtagelser bør behandles ved delegerede 
retsakter (ordførerens ændringsforslag til artikel 7a (ny)).
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Delegation af beføjelser
Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, der 
præciserer kriterierne for indrømmelse af 
undtagelser som omhandlet i artikel 6, 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at EU-toldkodeksen gennemføres og anvendes på samme måde i alle 27 
medlemsstater med henblik på at bevare den grundlæggende ånd i den fælleseuropæiske 
e-told som oprindeligt skitseret i den moderniserede toldkodeks. I særlige tilfælde tillades 
undtagelser for en begrænset tidsperiode for en eller flere medlemsstater. Specifikationer 
vedrørende kriterierne for indrømmelse af undtagelser bør behandles ved delegerede 
retsakter (ordførerens ændringsforslag til artikel 7a (ny)).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen kan efter anmodning fra 
en eller flere medlemsstater give denne 
eller disse tilladelse til i en begrænset 
periode at afprøve yderligere forenklinger i 
anvendelsen af toldlovgivningen. Disse 
forenklinger ved hjælp af edb omfatter 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning forbundet med:
a) ansøgninger og tilladelser i forbindelse 
med en toldprocedure eller status som 
autoriseret økonomisk operatør
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b) ansøgninger og særlige afgørelser 
truffet i overensstemmelse med artikel 32
c) fælles risikoforvaltning som omhandlet 
i artikel 39
d) standarder for form og indhold af de 
data, der skal registreres
e) ajourføring af disse data foretaget af 
medlemsstaternes toldmyndigheder
f) de regler, der skal gælde for adgangen 
til disse data for:
i) økonomiske operatører
ii) andre kompetente myndigheder.
Når tidsfristen for afprøvningen er 
udløbet, foretager Kommissionen en 
evaluering med henblik på at fastslå 
fordelene ved disse forenklinger.

Or. en

Begrundelse

Afprøvningen af yderligere forenklinger i anvendelsen af toldlovgivningen ved hjælp af edb 
kan kun være gavnlig for udviklingen af et dynamisk miljø for konkurrence og vækst.
Omfanget af disse forenklinger bør dog tydeliggøres i selve forordningen, sådan som det blev 
beskrevet i artikel 10 i den moderniserede toldkodeks. Dette ændringsforslag er knyttet til 
ordførerens ændringsforslag til artikel 16, nyt afsnit.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
fastlægger reglerne for udvikling, 
vedligeholdelse og anvendelse af 
elektroniske systemer til udveksling af de 
data, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1.

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

a) reglerne for udvikling, vedligeholdelse 
og anvendelse af elektroniske systemer til 
udveksling af de data, der er omhandlet i 
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artikel 15, stk. 1

b) et arbejdsprogram for udviklingen og 
anvendelsen af de elektroniske systemer, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 1. Det 
nævnte arbejdsprogram vedtages senest 
...*.
____________
* EUT: Indsæt venligst datoen seks 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at gennemførelsen af arbejdsprogrammet indeholder elementer af sekundære 
politiske retningslinjer (f.eks. prioriteter, justeringer til fordelingen af budgettet og 
indikatorer til at måle resultaterne), bør det behandles ved delegerede retsakter (i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF) og ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, der ændrer 
de i artikel 15, stk. 2, omhandlede 
ikke-væsentlige bestemmelser, når de 
forenklinger, der er afprøvet af en eller 
flere medlemsstater, er blevet evalueret 
som vellykkede og fordelagtige for de 
øvrige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 3 til artikel 15, stk. 2, 
andet afsnit. De ikke-væsentlige bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, bør 
ændres, når de forenklinger, der er blevet afprøvet af en eller flere medlemsstater, er blevet 
evalueret og har vist sig at være vellykkede og fordelagtige for de øvrige medlemsstater.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for 6 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden vedtager 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et 
arbejdsprogram vedrørende udviklingen 
og anvendelsen af de elektroniske 
systemer, der er omhandlet i artikel 15, 
stk. 1. De pågældende 
gennemførelsesretsakter  vedtages efter 
undersøgelses  proceduren i artikel 244, 
stk. 2. Kommissionen vedtager de i artikel 
15, stk. 2, omhandlede afgørelser ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter. De pågældende 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 244, stk. 2.

Kommissionen vedtager de i artikel 15, stk. 
2, omhandlede afgørelser ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. De pågældende 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 244, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at gennemførelsen af arbejdsprogrammet indeholder elementer af sekundære 
politiske retningslinjer (f.eks. prioriteringer, justeringer til fordelingen af budgettet og 
indikatorer til at måle resultaterne), bør det behandles ved delegerede retsakter (i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF) og ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En toldrepræsentant skal være etableret i 
Unionens  toldområde.

2. En toldrepræsentant skal være etableret i 
Unionens toldområde.

Der kan i visse tilfælde dispenseres fra 
denne forpligtelse.  

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren ser gerne, at alle henvisninger til at dispensere fra forpligtelsen til, at 
toldrepræsentanten skal være etableret i EU's toldområde, fjernes.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En økonomisk operatør, som er etableret 
i Unionens  toldområde, og som opfylder 
kriterierne  i artikel 22 , kan ansøge om 
status som autoriseret økonomisk operatør.

1. En økonomisk operatør, som er etableret 
i Unionens toldområde, og som opfylder 
kriterierne i artikel 22, kan ansøge om 
status som autoriseret økonomisk operatør.

Der kan i visse tilfælde dispenseres fra 
forpligtelsen til at være etableret i 
Unionens toldområde.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren ser gerne, at alle henvisninger til at dispensere fra forpligtelsen til, at den 
økonomiske operatør skal være etableret i EU's toldområde, fjernes. Dette ændringsforslag er 
knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 14 til artikel 23.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) autorisation til en autoriseret økonomisk 
operatør til at udnytte sikkerheds- og 
sikringsrelaterede lettelser, som giver 
indehaveren mulighed for at drage fordel 
af  sikkerheds- og sikringsrelaterede 
lettelser.

b) autorisation til en autoriseret økonomisk 
operatør til at udnytte sikkerheds- og 
sikringsrelaterede lettelser, som giver 
indehaveren mulighed for at drage fordel 
af sikkerheds- og sikringsrelaterede 
lettelser. Dette indebærer færre kontroller 
ved import og eksport, og der kan desuden 
tages hensyn hertil i forbindelse med 
kontrollen efter toldklareringen.

Or. en
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Begrundelse

Forbindelsen mellem den autoriserede økonomiske operatør og begrænset toldkontrol 
fremgår ikke tilstrækkeligt af Kommissionens forslag. Det er afgørende, at dette fremgår klart 
og tydeligt af basisretsakten. I de nye EU-retningslinjer for autoriserede økonomiske 
operatører nævnes det, at fordelene for de autoriserede økonomiske operatører omfatter 
færre kontroller ved import og eksport, og der desuden tages hensyn hertil i forbindelse med 
efterfølgende kontrol. NB: Denne del af teksten bør betragtes som en del, der kan ændres, da 
den refererer til indholdet i en grå tekst (artikel 23, litra e)).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterierne for indrømmelse af status som 
autoriseret økonomisk operatør er som 
følger:

1. Kriterierne for indrømmelse af status 
som autoriseret økonomisk operatør er som 
følger:

(a) tidligere tilfredsstillende opfyldelse af 
told- og skattereglerne

a) tidligere tilfredsstillende opfyldelse af 
told- og skattereglerne

(b) et tilfredsstillende system til forvaltning 
af bogholderi og om nødvendigt af 
transportdokumenter, som gør det muligt at 
gennemføre passende toldkontrol

b) et tilfredsstillende system til forvaltning 
af bogholderi og om nødvendigt af 
transportdokumenter, som gør det muligt at 
gennemføre passende toldkontrol

(c) bevis for solvens c) bevis for solvens

(d) med hensyn til   den i artikel 21, stk. 2, 
litra a), omhandlede autorisation,  praktisk 
kompetence eller professionelle 
kvalifikationer, som har direkte tilknytning 
til den pågældende aktivitet

d) med hensyn til den i artikel 21, stk. 2, 
litra a), omhandlede autorisation, praktisk 
kompetence eller professionelle 
kvalifikationer, som har direkte tilknytning 
til den pågældende aktivitet

(e) med hensyn til den i artikel 21, stk. 2, 
litra b) omhandlede autorisation  , passende 
sikkerheds- og sikringsstandarder.

e) med hensyn til den i artikel 21, stk. 2, 
litra b) omhandlede autorisation, passende 
sikkerheds- og sikringsstandarder.

1a. Den i stk. 1, litra a), omhandlede 
tidligere opfyldelse af told- og 
skattereglerne betragtes som 
tilfredsstillende, når ansøgeren eller den 
person, der er ansvarlig for 
ansøgervirksomheden, eller som udøver 
kontrol over dens ledelse, eller den 
person, der i ansøgervirksomheden er 
ansvarlig for toldspørgsmål, ikke i løbet af 
de foregående tre år har begået nogen 
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alvorlig overtrædelse eller gentagne 
overtrædelser af toldlovgivningen eller 
skattereglerne vedrørende indpassage, 
udpassage, bevægelser og opbevaring af 
varer samt særlige anvendelsesformål 
hermed.

Or. en

Begrundelse

De vigtigste betingelser for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør udgør 
væsentlige aspekter. Ordføreren mener derfor, at det er afgørende, at disse betingelser i 
højere grad ekspliciteres i basisretsakten. Yderligere detaljer kan dog behandles ved 
delegerede retsakter (jf. artikel 23 i omarbejdningen af EU-toldkodeksen) for at bevare en vis 
fleksibilitet og enkelhed i den lovgivningsmæssige tekst. De nye stykker, som foreslås af 
ordføreren (jf. ordførerens ændringsforslag nr. 10, 11, 12 og 13 til artikel 22, stk. 1b, 1c og 
1d (nye)) er i øjeblikket kun omfattet af den konsoliderede, foreløbige moderniserede 
toldkodeks.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Det i stk. 1, litra b), omhandlede 
forvaltningssystem betragtes som 
tilfredsstillende, når ansøgeren godtgør et 
højt kontrolniveau for sine 
erhvervsaktiviteter og for varebevægelser.

Or. en

Begrundelse

De vigtigste betingelser for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør udgør 
væsentlige aspekter. Ordføreren mener derfor, at det er afgørende, at de i højere grad 
ekspliciteres i basisretsakten. Yderligere detaljer kan dog behandles ved delegerede retsakter 
(jf. artikel 23 i omarbejdningen af EU-toldkodeksen) for at bevare en vis fleksibilitet og 
enkelhed i den lovgivningsmæssige tekst. De nye stykker, som foreslås af ordføreren (jf. 
ordførerens ændringsforslag nr. 10, 11, 12 og 13) er i øjeblikket kun omfattet af den 
konsoliderede, foreløbige moderniserede toldkodeks.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Ved den i stk. 1, litra c), omhandlede 
solvens forstås, at ansøgeren har en 
tilstrækkelig økonomisk formåen til at 
kunne opfylde sine forpligtelser, under 
behørig hensyntagen til den berørte 
erhvervsaktivitets særlige karakteristika.

Or. en

Begrundelse

De vigtigste betingelser for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør udgør 
væsentlige aspekter. Ordføreren mener derfor, at det er afgørende, at de i højere grad 
ekspliciteres i basisretsakten. Yderligere detaljer kan dog behandles ved delegerede retsakter 
(jf. artikel 23 i omarbejdningen af EU-toldkodeksen) for at bevare en vis fleksibilitet og 
enkelhed i den lovgivningsmæssige tekst. De nye stykker, som foreslås af ordføreren (jf. 
ordførerens ændringsforslag nr. 10, 11, 12 og 13) er i øjeblikket kun omfattet af den 
konsoliderede, foreløbige moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. De i stk. 1, litra e), omhandlede 
sikkerheds- og sikringsstandarder 
betragtes som passende, når ansøgeren 
godtgør, at der opretholdes passende 
foranstaltninger til at garantere den 
internationale forsyningskædes sikkerhed,
herunder sikring af den fysiske integritet 
samt personalets og forretningspartnernes 
sikkerhed.

Or. en
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Begrundelse

De vigtigste betingelser for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør udgør
væsentlige aspekter. Ordføreren mener derfor, at det er afgørende, at de i højere grad 
ekspliciteres i basisretsakten. Yderligere detaljer kan dog behandles ved delegerede retsakter 
(jf. artikel 23 i omarbejdningen af EU-toldkodeksen) for at bevare en vis fleksibilitet og 
enkelhed i den lovgivningsmæssige tekst. De nye stykker, som foreslås af ordføreren (jf. 
ordførerens ændringsforslag nr. 10, 11, 12 og 13) er i øjeblikket kun omfattet af den 
konsoliderede, foreløbige moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

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

b) de tilfælde, hvor status som autoriseret 
økonomisk operatør skal undersøges igen

(c) de lettelser, der er omhandlet  i artikel 
21, stk. 2, litra b) .

c) indrømmelse af tilladelse til, at 
autoriserede økonomiske operatører kan 
benytte forenklinger
d) fastsættelse af, hvilken toldmyndighed 
der er kompetent til at indrømme denne 
status og disse tilladelser
e) arten og omfanget af de lettelser, der 
kan indrømmes autoriserede økonomiske 
operatører med hensyn til sikkerheds- og 
sikringsrelateret toldkontrol
f) samråd med og meddelelse af 
oplysninger til andre toldmyndigheder
g) de betingelser, hvorunder status som 
autoriseret økonomisk operatør kan 
suspenderes eller inddrages
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h) de betingelser, hvorunder kravet om at 
være etableret i Unionens toldområde kan 
fraviges for særlige kategorier af 
autoriserede økonomiske operatører
2. De yderligere betingelser, der er 
omhandlet i stk. 1, skal tage hensyn til 
følgende bestemmelser, der er omfattet af 
nærværende forordning:
a) de lettelser, der er omhandlet i artikel 
21, stk. 2, litra b),

b) reglerne i henhold til artikel 39, stk. 3
c) professionel medvirken til aktiviteter, 
der er omfattet af toldlovgivningen
d) praktisk kompetence eller 
professionelle kvalifikationer, som har 
direkte tilknytning til den pågældende 
aktivitet
e) den økonomiske operatør som 
indehaver af et internationalt anerkendt 
certifikat, der er udstedt på grundlag af 
relevante internationale konventioner.

Or. en

Begrundelse

Basisretsakten bør eksplicit definere målsætningerne, indholdet og anvendelsesområdet af en 
delegeret retsakt. Her foreslår ordføreren igen (med et par nødvendige justeringer) den 
specifikation, der er indeholdt i artikel 15 i den moderniserede toldkodeks. NB: Dette 
ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 9 til artikel 21, stk. 2, litra b), 
og ændringsforslag nr. 17 til artikel 39, stk. 3.

Ordføreren ser desuden gerne, at alle referencer til at dispensere fra den økonomiske 
operatørs forpligtelse til at være etableret i EU's toldområde, fjernes. Dette ændringsforslag 
er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 8 til artikel 21, stk. 1.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Foruden fra de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 32, stk. 8, kan 
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Kommissionen træffe afgørelser, hvori 
medlemsstaterne anmodes om at træffe, 
suspendere, annullere, ændre eller 
tilbagekalde en afgørelse som nævnt i 
artikel 24 for at sikre en ensartet 
anvendelse af toldlovgivningen.

Kommissionen træffe afgørelser, hvori en 
eller flere medlemsstater anmodes om at 
træffe, suspendere, annullere, ændre eller 
tilbagekalde en afgørelse som nævnt i 
artikel 24 for at sikre en ensartet 
anvendelse af toldlovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter omfatter generelle retsakter, og i artikel 24, stk. 9, og artikel 32, stk. 8, i 
omarbejdningen af EU-toldkodeksen henvises der blot til "medlemsstater" og ikke til "en eller 
flere medlemsstater". Såfremt det besluttes, at proceduren for gennemførelsesretsakter i 
artikel 26 og 34 skal bevares, vil ovenstående ændringsforslag bidrage til at tydeliggøre dette 
spørgsmål. Dette ændringsforslag er knyttet til proceduren i artikel 26.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter omfatter generelle retsakter, og i artikel 24, stk. 9, og artikel 32, stk. 8, i 
omarbejdningen til EU-toldkodeksen henvises der blot til "medlemsstater" og ikke til "en eller
flere medlemsstater". Såfremt det besluttes, at proceduren for gennemførelsesretsakter i 
artikel 26 og 34 skal bevares, vil ovenstående ændringsforslag bidrage til at tydeliggøre dette 
spørgsmål. Dette ændringsforslag er knyttet til proceduren i artikel 34.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages toldkontrol inden for  en 
fælles ramme for risikoforvaltning, som 
skal bygge på udveksling af oplysninger 
om og analyser af risici mellem 
toldadministrationerne, og som skal 
fastlægge fælles risiko  kriterier og 
standarder  samt kontrolforanstaltninger 
og prioriterede kontrolområder.

3. Der foretages toldkontrol inden for en 
fælles ramme for risikoforvaltning, som 
skal bygge på udveksling af oplysninger 
om og analyser af risici mellem 
toldadministrationerne, og som skal 
fastlægge fælles risikokriterier og 
-standarder, kontrolforanstaltninger og 
prioriterede kontrolområder.

Som hovedregel og for at den autoriserede 
økonomiske operatør fuldt ud kan udnytte 
fordelene ved færre fysiske og 
dokumentrelaterede kontroller forbundet 
med sikkerhed og sikring, som omhandlet 
i artikel 21, stk. 2, indføres en lavere 
risikoscore i risikoforvaltningssystemerne 
på toldområdet.

Or. en

Begrundelse

I de nye EU retningslinjer for autoriserede økonomiske operatører præciseres det, at 
fordelene ved denne status omfatter færre kontroller ved import og eksport, og der kan 
desuden tages hensyn hertil i forbindelse med efterfølgende kontrol. Ordføreren er af den 
opfattelse, at der er behov for at dette grundlæggende princip defineres nærmere i 
basisretsakten og ikke blot overlades til retningslinjerne, og at det skal indgå i artikel 21 og 
39 i omarbejdningen af EU-toldkodeksen. NB: Dette ændringsforslag er knyttet til 
ordførerens ændringsforslag nr. 9 til artikel 21, stk. 2, litra b), og ændringsforslag nr. 14 til 
artikel 23.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
for at sikre ensartet anvendelse af 

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
for at sikre ensartet anvendelse af 
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toldkontrollen, herunder udveksling af 
oplysninger om og analyser af risici, fælles 
risikokriterier og standarder, 
kontrolforanstaltningerne og de 
prioriterede kontrolområder.

toldkontrollen, herunder udveksling af 
oplysninger om og analyser af risici, fælles 
risikokriterier og standarder, 
kontrolforanstaltningerne og de 
prioriterede kontrolområder. Disse 
foranstaltninger berører ikke den 
generelle regel, der er omhandlet i artikel 
39, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag til artikel 21, stk. 2, litra a), 
og artikel 39, stk. 3. Som et generelt princip og for fuldt ud at kunne udnytte de fordele, der er 
knyttet til statussen som autoriseret økonomisk operatør i form af færre fysiske og 
dokumentbaserede kontroller i forbindelse med sikkerhed og sikring, som omhandlet i artikel 
21, stk. 2, litra a), indføres en lavere risikoscore i risikoforvaltningssystemerne på 
toldområdet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den sidste væsentlige bearbejdning af en 
vare defineres ud fra kriteriet om ændring 
af tarifering eller, hvis dette kriterium 
ikke gør det muligt at anvende udtrykket 
væsentlig bearbejdning, ud fra en 
værdiprocent eller fremstillings- eller 
forædlingsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indarbejde hovedprincipperne, der tjener til at 
lede/vejlede Kommissionen i forbindelse med dennes retsakter (delegerede retsakter), i 
basisretsakten. Efter ordførerens opfattelse er kriteriet om anvendelse af oprindelsesreglerne 
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et væsentligt element, og det bør ekspliciteres i basisretsakten. Forslaget stammer fra WTO's 
aftale om oprindelsesregler (jf. artikel 9, stk. 2, litra c), nr. iii, første led). Dette 
ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 21 til artikel 55.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis beviset for varernes oprindelse 
fremlægges i henhold til toldlovgivningen 
eller andre særlige EU-  forskrifter, kan 
toldmyndighederne, når der foreligger 
begrundet tvivl, kræve yderligere bevis
forelagt for at sikre, at oprindelsen er i 
overensstemmelse med de regler, der er 
fastsat i EU-  forskrifterne herom.

2. Hvis beviset for varernes oprindelse 
fremlægges i henhold til toldlovgivningen 
eller andre særlige EU-forskrifter, kan 
toldmyndighederne, når der foreligger 
begrundet tvivl, kræve yderligere bevis 
forelagt for at sikre, at oprindelsen er i 
overensstemmelse med de regler, der er 
fastsat i EU-forskrifterne herom.

Den dokumentation, der skal fremlægges 
i EU i form af et oprindelsescertifikat 
udstedt af et tredjeland, skal:
a) være udfærdiget af en myndighed eller 
af et almindeligt anerkendt organ, der er 
behørigt bemyndiget af udstedelseslandet
b) indeholde alle de angivelser, der er 
nødvendige for at identificere de varer, det 
vedrører
c) entydigt bekræfte, at de varer, det 
vedrører, har deres oprindelse i et bestemt 
land.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indarbejde hovedprincipperne, der tjener til at 
lede/vejlede Kommissionen i forbindelse med dennes retsakter (delegerede retsakter), i 
basisretsakten. Efter ordførerens opfattelse er kriteriet om anvendelse af oprindelsesreglerne 
et væsentligt element, som bør ekspliciteres i basisretsakten. Forslaget stammer fra den 
moderniserede toldkodeks. Dette ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag 
nr. 21 til artikel 55.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 19 til artikel 53, stk. 2, og 
ændringsforslag nr. 20 til artikel 54, stk. 2.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis varer er omfattet af 
præferenceforanstaltninger, der er vedtaget 
ensidigt af Unionen  over for visse andre 
lande eller områder uden for Unionens
toldområde eller andre grupper af sådanne 
lande eller områder end dem, der er 
omhandlet i stk. 5, vedtager Kommissionen 
foranstaltninger, der fastsætter regler om 
præferenceoprindelse.

3. Hvis varer er omfattet af 
præferenceforanstaltninger, der er vedtaget 
ensidigt af Unionen over for visse andre 
lande eller områder uden for 
Unionens toldområde eller andre grupper 
af sådanne lande eller områder end dem, 
der er omhandlet i stk. 5, vedtager 
Kommissionen foranstaltninger, der 
fastsætter regler om præferenceoprindelse.
Reglerne om varers præferenceoprindelse 
bygger på kriteriet om fuldstændig 
fremstilling eller tilstrækkelig 
forædlingsproces.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indarbejde hovedprincipperne, der tjener til at 
lede/vejlede Kommissionen i forbindelse med dennes retsakter (delegerede retsakter), i 
basisretsakten. Efter ordførerens opfattelse er kriteriet om anvendelse af reglerne om 
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præferenceoprindelse et væsentligt element, som bør ekspliciteres i basisretsakten. Dette 
forslag stammer fra artikel 72 og 98, stk. 1, i forordning EØF nr. 2454/93. Ændringsforslaget 
er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 23 til artikel 57.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 22 til artikel 56.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 115 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 115a
Indgivelse og ansvarlig person
Den summariske indpassageangivelse 
indgives ved hjælp af edb og 
administreres ved hjælp af et system for 
parallel registrering som anbefalet i 
Verdenstoldorganisationens ramme for 
standarder (SAFE). Det nævnte system 
skal bygge på princippet om, at 
oplysninger skal indsamles fra den 
person, der har de pågældende 
oplysninger til rådighed, og som har ret til 
at indgive dem.

Or. en
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Begrundelse

At der er indgivet en summarisk indpassageangivelse for en vare er en forudsætning for, at 
den pågældende vare kan importeres til EU. Dette er derfor et væsentligt aspekt, som bør 
fastsættes i basisretsakten og ikke blot i delegerede retsakter. Et system for parallel 
registrering som foreslået i Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE) har 
vist sig at være den foretrukne måde til at opnå oplysninger af høj kvalitet til risikovurdering, 
og det er blevet gennemført med succes mange steder i verden. Det nævnte system bygger på 
princippet om, at oplysninger skal indsamles fra den person, der har de pågældende 
oplysninger til rådighed, og som har ret til at indgive dem.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 118 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Såfremt Verdenstoldorganisationens 
ramme for standarder (SAFE) ændres, 
tillægges Kommissionen beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som ændrer 
procedurereglerne for indgivelse af en 
summarisk indpassageangivelse, som 
omhandlet i artikel 115a.

(a) procedurereglerne for indgivelse af en 
summarisk indpassageangivelse

Or. en

Begrundelse

Indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for en vare er en forudsætning for, at den 
pågældende vare kan importeres til EU. Dette er derfor et væsentligt aspekt, som bør 
fastsættes i basisretsakten og ikke blot i delegerede retsakter.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 118 – indledning (nyt) og litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
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vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:
a) de tilfælde, ud over de i artikel 114, 
stk.2, omhandlede, hvor kravet om en 
summarisk indpassageangivelse kan 
fraviges eller tilpasses samt betingelserne 
for den pågældende fravigelse eller 
tilpasning

Or. en

Begrundelse

Det kan ikke formodes, at udtrykket "procedurereglerne for indgivelse af en summarisk 
indpassageangivelse" i litra a) i denne artikel omfatter nogen beføjelser til at indføre 
yderligere fravigelser eller tilpasninger af kravet om en summarisk indpassageangivelse.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 126 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 126a
Varer, der anses for at være under 
midlertidig opbevaring
1. Medmindre varer øjeblikkeligt henføres 
under en toldprocedure, og der er antaget 
en toldangivelse herfor, eller de anbringes 
i en frizone, anses ikke-EU-varer, der er 
frembudt for toldmyndighederne, for at 
være under midlertidig opbevaring i 
overensstemmelse med artikel 203.
2. Med forbehold af den i artikel 114, 
stk. 3, fastsatte forpligtelse og de i medfør 
af artikel 114, stk. 2, indførte undtagelser 
eller fritagelser, og hvis det konstateres, at 
ikke-EU-varer, som er frembudt for 
toldmyndighederne, ikke er dækket af en 
summarisk indpassageangivelse, skal 
ihændehaveren af varerne øjeblikkeligt 
indgive en sådan angivelse.

Or. en
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Begrundelse

Det foreslås at genindføre den tidligere artikel 98 fra forordning (EF) nr. 450/2008 (den 
moderniserede toldkodeks). Denne artikel blev fjernet i omarbejdningen af EU-toldkodeksen, 
til trods for at varer fortsat henføres under midlertidig opbevaring, når de frembydes.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, foreslår ordføreren et ændringsforslag, der 
går tilbage til den oprindelige artikel 106 i den moderniserede toldkodeks, ifølge hvilken det 
toldsted, der fører toldtilsynet, frigiver eller afviser frigivelse af varer, mens det toldsted, hvor 
varerne frembydes, kun foretager sikkerheds- og sikringsundersøgelser. Dette berører artikel 
138, stk. 2 og 3. Dette ændringsforslag er følgelig knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 
29 til artikel 138, stk. 3, i omarbejdningen af EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, foreslår ordføreren et ændringsforslag, der 
går tilbage til den oprindelige artikel 106 i den moderniserede toldkodeks, ifølge hvilken det 
toldsted, der fører toldtilsynet, frigiver eller afviser frigivelse af varer, mens det toldsted, hvor 
varerne frembydes, kun foretager sikkerheds- og sikringsundersøgelser. Dette berører artikel 
138, stk. 2 og 3, i omarbejdningen af EU-toldkodeksen. Dette ændringsforslag er følgelig 
knyttet til ordførerens ændringsforslag nr. 28 til artikel 138, stk. 2.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, foreslår ordføreren et ændringsforslag, der 
går tilbage til den oprindelige artikel 106 i den moderniserede toldkodeks, ifølge hvilken det 
toldsted, der fører toldtilsynet, frigiver varer eller afviser frigivelsen, og det toldsted, hvor 
varerne frembydes, udelukkende foretager sikkerheds- og sikringsundersøgelser. Dette 
berører artikel 138, stk. 2 og 3. Dette ændringsforslag er følgelig knyttet til ordførerens 
ændringsforslag nr. 29 til artikel 138, stk. 3, samt ændringsforslag nr. 28 til artikel 138, stk. 
2, i omarbejdningen af EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 148 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

betingelserne i dette kapitel, antages straks 
af toldmyndighederne, forudsat at de varer, 
angivelserne vedrører, er blevet frembudt 
for toldmyndighederne eller til 
toldmyndighedernes tilfredshed meddeles 
på forhånd og derefter gøres tilgængelige 
for toldkontrollen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver mulighed for før varernes ankomst at underrette om 
toldafgørelser vedrørende frigivelse/kontrol af angivelsen, forudsat at varerne "gøres 
tilgængelige for toldkontrollen", og at dette sker "til toldmyndighedernes tilfredshed". Det 
skal bemærkes, at dette var hensigten med artikel 112, stk. 1, i den moderniserede toldkodeks, 
mens forslaget til omarbejdning af EU-toldkodeksen gør antagelsen fuldstændigt afhængig af 
frembydelsen af varerne, det vil sige, varernes ankomst og deres tilgængelighed. Dette 
udelukker muligheden for at lette handelen på en simpel og fordelagtig måde.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Forudsat at der ikke efterfølgende er sket 
ændringer i de data, der allerede er 
indgivet som led i proceduren for 
autoriserede økonomiske operatører, 
anses en autoriseret økonomisk operatør 
med tilladelse til at udnytte forenklede 
toldbestemmelser for at opfylde 
betingelserne i litra b) i første afsnit.

Or. en
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Begrundelse

Status som autoriseret økonomisk operatør bør give mulighed for, at økonomiske operatører, 
der opfylder kravene, fuldt ud kan udnytte fordelene ved de forenklede toldbestemmelser: når 
kriterierne for autoriserede økonomiske operatører er opfyldt, bør der ikke foretages nogen 
yderligere undersøgelser af kriterierne for anvendelse af forenklinger i forbindelse med 
udførelsen af transaktioner. I forslaget til omarbejdning af EU-toldkodeksen er der imidlertid 
indført en forbindelse mellem kriteriet for tilladelse til at anvende en særlig procedure og 
status som autoriseret økonomisk operatør. Dette gør denne status mindre værd og medfører 
forhøjede omkostninger, navnlig for SMV'er.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 203 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medmindre ikke-EU-varer er henført 
under en anden  toldprocedure, anses de
for at være henført under  proceduren for 
midlertidig opbevaring på det tidspunkt, 
hvor de er blevet frembudt for 
toldmyndighederne , i følgende tilfælde  :

1. Hvis de ikke på anden måde er angivet 
til en toldprocedure, anses følgende 
ikke-EU-varer for at være angivet til
proceduren for midlertidig opbevaring af 
ihændehaveren af varerne på det 
tidspunkt, hvor de er blevet frembudt for 
toldmyndighederne:

a) når  varer, som føres ind i Unionens
område , frembydes for 
toldmyndighederne umiddelbart efter 
deres ankomst i overensstemmelse med 
artikel 124

a) varer, som føres ind i Unionens område, 
dog ikke direkte ind i en frizone

b) når varer frembydes for 
bestemmelsestoldstedet i Unionens 
toldområde i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for 
forsendelsesproceduren

b) varer, som føres fra en frizone ind i en 
anden del af Unionens toldområde

c) når varer føres fra en frizone ind i en 
anden del af Unionens  toldområde

c) varer, for hvilke proceduren for ekstern 
forsendelse er ophørt.
Toldangivelsen anses for at være indgivet 
og antaget af toldmyndighederne i det 
øjeblik, hvor varerne frembydes for 
toldmyndighederne.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag, som svarer til den tidligere artikel 151, stk. 1, i den moderniserede 
toldkodeks, definerer toldangivelsen og antagelsen. Det henfører varerne under 
toldproceduren, når de frembydes, hvilket bør behandles under afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3 
(artikel 126a).    

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 203 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En angivelse til midlertidig opbevaring 
indgives af ihændehaveren af varerne 
senest på det tidspunkt, hvor de frembydes 
for toldmyndighederne i 
overensstemmelse med stk. 1.

2. Den summariske indpassageangivelse 
eller et forsendelsesdokument, der træder 
i stedet for den, er at sidestille med 
toldangivelsen til proceduren for 
midlertidig opbevaring.

Den pågældende angivelse kan ændres 
eller ugyldiggøres og kontrolleres af 
toldmyndighederne.

Artikel 149 finder anvendelse, når 
angivelsen finder sted efter frembydelsen 
af varerne.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke noget, der motiverer kravet om en yderligere angivelse til midlertidig opbevaring.
Den summariske indpassageangivelse eller et forsendelsesdokument, der træder i stedet for 
den, opfylder kravene for toldangivelsen til midlertidig opbevaring. Yderligere data, som med 
rimelighed kræves i forbindelse med opbevaring under toldtilsyn, kan og bør indgå i 
meddelelsen og være i overensstemmelse med frembydelsen af varerne. Ændringen af 
angivelsen er omfattet af reglerne for toldangivelse, eftersom den summariske 
indpassageangivelse ikke længere har virkning af en sådan angivelse.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Toldmyndighederne kan efter 
ansøgning tillade en person at benytte 
forenklinger, for så vidt angår 
henførelsen af varer under 
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eksportproceduren og afslutningen af den 
pågældende procedure.

Or. en

Begrundelse

Det er af væsentlig betydning for, at EU's handel kan fungere efter hensigten, at der 
fastholdes ensartede eksportregler i hele EU. Reglerne for eksportproceduren eller for 
forenklingen af denne kan ikke anses for at være omfattet af beføjelserne i artikel 232 og 234 i 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 234

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer de tilfælde, hvor 
eksportformaliteterne gælder i 
overensstemmelse med artikel 233, stk. 3.

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

a) reglerne for eksportproceduren
b) de tilfælde, hvor eksportformaliteterne 
gælder i overensstemmelse med artikel 
233, stk. 3

c) reglerne for bevilling af den i artikel 
233, stk. 4, omhandlede tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Det er af væsentlig betydning for, at EU's handel kan fungere efter hensigten, at der 
fastholdes ensartede eksportregler i hele EU. Reglerne for eksportproceduren eller for 
forenklingen af denne kan ikke anses for at være omfattet af beføjelserne i artikel 232 og 234 i 
Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 243 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser, der henviser 
til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, navnlig til traktatens 
artikel 290.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 244 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af 
Toldkodeksudvalget. Dette udvalg er et 
udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 
182/2011.

1. Kommissionen bistås af 
Toldkodeksudvalget. Dette udvalg er et 
udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 
182/2011, der henviser til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
navnlig til traktatens artikel 291.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til artikel 291 i TEUF.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen har i omarbejdningen af EU-toldkodeksen foreslået at tilpasse visse 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 450/2008 til udviklingen i toldlovgivningen og anden 
relevant lovgivning, at tilpasse forordningen til de proceduremæssige krav, der følger af 
Lissabontraktaten, og at udsætte dens anvendelse.

De fleste af bestemmelserne i forordning nr. 450/2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret 
toldkodeks) blev berørt af ændringer som følge af enten tilpasningen til Lissabontraktaten 
eller behovet for justeringer på grund af den videre udvikling i den relevante EU-lovgivning.

Toldunionen er af væsentlig betydning for, at det indre marked fungere efter hensigten, og det 
indre marked kan kun fungere ordentligt, når de fælles og moderniserede toldregler og 
-systemer anvendes konsekvent og på en ensartet måde.

Ordføreren har – med henblik på at understøtte et dynamisk miljø for konkurrence og vækst, 
samtidig med at der tilvejebringes passende, ensartede niveauer for kontrol af varer – stillet 
ændringsforslag, der fremmer moderne og enkle toldregler, som bygger på avancerede 
systemer, og som gør det muligt at harmonisere kontrollen på en sådan måde, at den 
økonomiske operatør kun skal indgive oplysningerne én gang.

Ordføreren har respekteret den interinstitutionelle aftale om systematisk omarbejdning af 
retsakter ved kun at stille ændringsforslag vedrørende indholdet af "gråskraveret" tekst. Da Le 
Grip stillede ændringsforslag til sit udkast til betænkning, forbeholdt hun sig dog retten til at 
fremsætte nye ændringsforslag til de bestemmelser, der er uændrede i Kommissionens forslag 
(tekst med hvid baggrund) i tilfælde af, at der måtte blive opnået enighed herom i politiske 
grupper. I dette tilfælde vil Kommissionen og Rådet øjeblikkelig blive underrettet om 
planerne om at stille sådanne ændringsforslag, i overensstemmelse med ovennævnte 
interinstitutionelle aftale.

Anvendelse af elektroniske systemer i alle medlemsstater

I omarbejdningen af EU-toldkodeksen foreslog Kommissionen, at en eller flere medlemsstater 
kunne fritages fra den ubetingede og obligatoriske anvendelse af elektronisk udveksling af 
data mellem toldmyndigheder og økonomiske operatører, som blev indført i den 
moderniserede toldkodeks. Sådan en politik ville føre til en tilgang til toldprocedurer med to 
forskellige hastigheder i EU med risiko for en voksende kløft mellem de medlemsstater, der 
vælger at investere i elektroniske midler, og de medlemsstater, der ikke gør det. Dette ville 
indebære, at den økonomiske operatør skulle gentage procedurerne, enten papirbaserede 
procedurer eller elektroniske procedurer, og dermed skabe betydelige ekstraomkostninger for 
virksomhederne i EU. Ordføreren finder derfor, at det er af væsentlig betydning, at 
EU-toldkodeksen gennemføres og anvendes på en ensartet måde i alle 27 medlemsstater, 
samtidig med at den grundlæggende ånd i den fælleseuropæiske e-told som beskrevet i den 
moderniserede toldkodeks bevares. Undtagelsesvis og for en begrænset tidsperiode kan der 
gives tilladelse til fritagelser, og specifikationerne vedrørende indrømmelse af sådanne 
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fritagelser bør håndteres gennem delegerede retsakter.

Opvurdering af status som autoriseret økonomisk operatør i omarbejdningen af 
EU-toldkodeksen

Ordføreren er af den opfattelse, at status som autoriseret økonomisk operatør bør give 
regelefterlevende og pålidelige økonomiske operatører mulighed for at drage størst mulig 
fordel af den udbredte anvendelse af forenkling. Når kriterierne for opnåelse af status som 
autoriseret økonomisk operatør er opfyldt, bør der ikke foretages yderligere undersøgelser af 
kriterierne for anvendelse af forenklinger i forbindelse med udførelsen af transaktioner.
Forbindelsen mellem status som autoriseret økonomisk operatør og begrænset toldkontrol bør 
ligeledes opvurderes i omarbejdningen af EU-toldkodeksen. I øjeblikket behandles dette 
spørgsmål i EU's retningslinjer for autoriserede økonomiske operatører. De vigtigste 
betingelser for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør er desuden for 
væsentlige til, at de kan behandles ved delegerede retsakter.

Afprøvning af yderligere forenklinger ved hjælp af edb

Afprøvning af yderligere forenklinger i anvendelsen af toldlovgivningen ved hjælp af edb kan 
kun være gavnlig for udviklingen af et dynamisk miljø for konkurrence og vækst. Omfanget 
af og tidsfristen for denne afprøvning bør imidlertid tydeliggøres i selve forordningen. Når 
fristen for afprøvningen er udløbet, bør forenklingerne evalueres, og såfremt de viser sig at 
være vellykkede og fordelagtige for medlemsstaterne, kan de indarbejdes i den 
lovgivningsmæssige tekst gennem en delegeret retsakt.

Regler for varers opnåelse af oprindelsesstatus og præferenceoprindelse

Ændringsforslagene på dette område sigter mod at indarbejde hovedprincipperne, der tjener til 
at lede/vejlede Kommissionen i dennes retsakter (delegerede retsakter), i basisretsakten.
Ordføreren er af den opfattelse, at navnlig kriteriet om anvendelse af oprindelsesregler og 
kriteriet for anvendelse af varers præferenceoprindelse er væsentlige elementer, som bør 
ekspliciteres i basisretsakten. Forslagene stammer fra WTO's aftale om oprindelsesregler og 
fra artikel 72 og 98, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Centraliseret toldbehandling som fastsat i den moderniserede toldkodeks

For så vidt angår centraliseret toldbehandling, foreslår ordføreren et ændringsforslag, der går 
tilbage til artikel 106 i den oprindelige moderniserede toldkodeks, ifølge hvilken det toldsted, 
der fører toldtilsynet, frigiver varer eller afviser frigivelsen, og det toldsted, hvor varerne 
frembydes, udelukkende foretager sikkerheds- og sikringsundersøgelser. Dette berører artikel 
138, stk. 2 og 3, i omarbejdningen af EU toldkodeksen.

Ingen behov for en separat angivelse til midlertidig opbevaring

Ordføreren mener ikke, at der er noget, der motiverer kravet om en yderligere angivelse til 
midlertidig opbevaring. Den summariske indpassageangivelse eller et forsendelsesdokument, 
der træder i stedet for den, opfylder i forvejen kravene for angivelse til opbevaring. Yderligere 
data, som med rimelighed kræves i forbindelse med opbevaring under toldtilsyn, kan indgå i 
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meddelelsen og skal være i overensstemmelse med frembydelsen af varerne. I forslaget til 
omarbejdning af EU-toldkodeksen tilsigtes det at indføre krav om en yderligere og separat 
toldangivelse til midlertidig opbevaring. Dette vil have en betydelig indvirkning på 
samhandelen, eftersom de økonomiske operatører almindeligvis er både transportører og 
ihændehavere af varerne, men de vil altid skulle indgive en toldangivelse til frigivelse til en 
anden procedure få timer efter frembydelsen af varerne, under alle omstændigheder i løbet af 
en arbejdsdag. Det aktuelle forslag ville kræve, at operatørerne praktisk taget skulle indgive 
de samme oplysninger to gange.

Regler for indgivelsen og den ansvarlige person

At der er indgivet en summarisk indpassageangivelse for en vare er en forudsætning for, at 
den pågældende vare kan importeres til EU. Dette er derfor et væsentligt aspekt, som bør 
fastsættes i basisretsakten og ikke blot i delegerede retsakter. Et system for parallel 
registrering som foreslået i Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE) har vist 
sig at være den foretrukne måde til at opnå oplysninger af høj kvalitet til risikovurdering, og 
det er blevet gennemført med succes mange steder i verden. Dette system bygger på 
princippet om, at oplysninger skal indsamles fra den person, der har dem til rådighed, og som 
har ret til at indgive dem.

Underretning før ankomst

Ordførerens ændringsforslag giver mulighed for før varernes ankomst at underrette om 
toldafgørelser vedrørende frigivelse/kontrol af angivelsen, forudsat at varerne "gøres 
tilgængelige for toldkontrollen", og at dette sker "til toldmyndighedernes tilfredshed". Det bør 
bemærkes, at dette var hensigten med artikel 112, stk. 1, i den moderniserede toldkodeks, 
mens forslaget til omarbejdning af EU-toldkodeksen gør antagelsen fuldstændig afhængig af 
frembydelsen af varerne, dvs. varernes ankomst og tilgængelighed for kontrol. Dette 
udelukker muligheden for at lette handelen på en simpel og fordelagtig måde.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2012)36293

Malcolm Harbour,
Formand for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
ASP 13E130
Bruxelles

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-toldkodeksen 
(omarbejdning)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 
87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 
underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 
betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 
ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 
aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 
omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. 
artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 
den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den 
rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og på linje med ordførerens 
henstillinger, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige 
ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt 
angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk 
udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige 
ændringer.

Efter drøftelser på mødet den 10. juli 2012 vedtog Retsudvalget med 23 stemmer for og ingen 
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imod1, at henstille, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse som 
korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

                                               
1 Medlemmer: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), Françoise Castex (næstformand), 
Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-Istúriz White, 
Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad 
Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt, 
Eva Lichtenberger.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

RETSUDVALGETS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 22. august 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-toldkodeksen 
(omarbejdning)
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I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 29. marts, 
3. april og 24. maj 2012 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 
2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) konstaterede den rådgivende gruppe 
samstemmende følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med 
de relevante kriterier i den interinstitutionelle aftale præcist have angivet, hvilke 
bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i 
aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

2) I artikel 6, stk. 2, litra b), burde de indledende ord "the possibility" i den engelske udgave 
have været fremhævet med det tegn, der benyttes til at markere ”indholdsmæssige sletninger”, 
nemlig dobbelt gennemstregning, kombineret med gråskravering.

3) Følgende dele af den omarbejdede tekst, der allerede er markeret med dobbelt 
gennemstregning, burde også have været markeret med den gråskravering, der normalt 
                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:
- i den første henvisning i præamblen artikelnummeret "26"
- i artikel 11, stk. 2, de afsluttende ord "som har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau"
- umiddelbart efter artikel 15, hele den eksisterende ordlyd af artikel 10, stk. 1, litra b), c) og 
d), og artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 450/2008
- i artikel 23, litra b), ordene "skal undersøges"
- i artikel 128 artikelnumrene "96" og "98"
- i artikel 174, stk. 4, artikelnummeret "131"
- i artikel 222, stk. 3, ordene "fastsætter toldmyndighederne den frist, inden for hvilken".

4) I artikel 168, stk. 1, litra b), bør a) erstattes med i), i) bør erstattes med ii), ii) bør erstattes 
med iii), og iii) bør erstattes med iv).

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 
de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation 
af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.
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