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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista 
(uudelleenlaadittu)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0064),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 33, 114 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0045/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on 
toimitettu kansallisille parlamenteille,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. heinäkuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
12. heinäkuuta 2012 päivätyn kirjeen,3

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

                                               
1 ...
2 EUVL C 229, 31.7.2012, s. 68.
3 Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin 
ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina 
säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Unionin tullikoodeksi on pantava täytäntöön ja sitä on sovellettava samalla tavoin kaikissa 
27 jäsenvaltiossa, jotta voidaan säilyttää uudistetussa tullikoodeksissa alun perin linjatun 
yleiseurooppalaisen sähköisen tullin perusajatus. Poikkeustapauksissa sallitaan rajoitetun 
ajan yhtä tai useampaa jäsenvaltiota koskevia poikkeuksia. Poikkeusten myöntämistä 
koskevat perusteet olisi eriteltävä delegoiduilla säädöksillä (7 a artiklaa (uusi) koskeva 
esittelijän tarkistus). 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Unionin tullikoodeksi on pantava täytäntöön ja sitä on sovellettava samalla tavoin kaikissa 
27 jäsenvaltiossa, jotta voidaan säilyttää uudistetussa tullikoodeksissa alun perin linjatun 
yleiseurooppalaisen sähköisen tullin perusajatus. Poikkeustapauksissa sallitaan rajoitetun 
ajan yhtä tai useampaa jäsenvaltiota koskevia poikkeuksia. Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten myöntämistä koskevat perusteet olisi eriteltävä delegoiduilla 
säädöksillä. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio voi antaa pyynnöstä luvan 
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle
testata rajoitetun ajan tullilainsäädännön 
soveltamista koskevia muita
yksinkertaistuksia. Kyseiset 
yksinkertaistukset testataan sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, ja ne 
koskevat seuraaviin liittyviä tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia:
a) tullimenettelyä tai valtuutetun talouden 
toimijan asemaa koskevat hakemukset ja 
luvat;
b) 32 artiklan mukaisesti tehdyt 
hakemukset ja annetut erityispäätökset; 
c) 39 artiklassa tarkoitettu yhteinen 
riskinhallinta;
d) tietokantoihin kirjattavien tietojen 
vakiomuotoa ja sisältöä koskevat 
vaatimukset;
e) tietojen ylläpito, josta vastaavat 
jäsenvaltioiden tulliviranomaiset;
f) kyseisten tietojen käyttöä koskevat 
säännöt
i) talouden toimijoiden osalta,
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ii) muiden toimivaltaisten viranomaisten 
osalta.
Kun testauksen määräaika on päättynyt, 
komissio toteuttaa arvioinnin, jossa 
määritetään sen hyödyt.

Or. en

Perustelu

Tullilainsäädännön soveltamista koskevien muiden yksinkertaistusten testaus sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen voisi olla vain hyödyllistä dynaamisen kilpailukyky- ja 
kasvuympäristön kehittämisen kannalta. Yksinkertaistuksen soveltamisala olisi kuitenkin 
selkiytettävä itse asetuksessa samalla tavoin kuin uudistetun tullikoodeksin 10 artiklassa. 
Tarkistus liittyy 16 artiklan uutta alakohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojenvaihdossa 
käytettävien sähköisten järjestelmien 
kehittämistä, ylläpitämistä ja käyttöä 
koskevista säännöistä.

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

a) 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojenvaihdossa käytettävien sähköisten 
järjestelmien kehittämistä, ylläpitämistä ja 
käyttöä koskevat säännöt; 
b) 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sähköisten järjestelmien kehittämistä ja 
käyttämistä koskeva työohjelma. Kyseinen 
työohjelma on vahvistettava ... päivään 
...kuuta ...* mennessä.
____________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Työohjelman täytäntöönpanoon sisältyy toissijaisia poliittisia linjauksia (kuten 
painopistealueet, mukautus talousarvion jaotteluun, suorituskyvyn mittaamista koskevat 
indikaattorit), joten se olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä (SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti) eikä täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja muita kuin 
keskeisiä osia, kun yhden tai useamman 
jäsenvaltion testaamat yksinkertaistukset 
on arvioitu onnistuneiksi ja muille 
jäsenvaltioille hyödyllisiksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 15 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 3. 
Asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita kuin keskeisiä osia olisi muutettava, kun 
yhden tai useamman jäsenvaltion testaamat yksinkertaistukset on testattu ja havaittu 
onnistuneiksi ja muille jäsenvaltioille hyödyllisiksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
täytäntöönpanosäädöksinä työohjelman, 
joka koskee 15 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sähköisten järjestelmien 
kehittämistä ja käyttämistä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 

Komissio antaa 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut päätökset 
täytäntöönpanosäädöksinä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
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tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio antaa 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut päätökset 
täytäntöönpanosäädöksinä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
244 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Työohjelman täytäntöönpanoon sisältyy toissijaisia poliittisia linjauksia (kuten 
painopistealueet, mukautus talousarvion jaotteluun, suorituskyvyn mittaamista koskevat 
indikaattorit), joten se olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä (SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti) eikä täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliedustajan on oltava sijoittautunut 
unionin tullialueelle.

2. Tulliedustajan on oltava sijoittautunut 
unionin tullialueelle.

Tästä velvoitteesta voidaan luopua 
tietyissä tapauksissa. 

Or. en

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi poistettava kaikki viittaukset siitä velvoitteesta luopumiseen, että 
tulliedustajan on oltava sijoittautunut unionin tullialueelle. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tullialueelle sijoittautunut 
talouden toimija, joka täyttää 22 artiklassa 
asetetut edellytykset, voi hakea valtuutetun 

1. Unionin tullialueelle sijoittautunut 
talouden toimija, joka täyttää 22 artiklassa 
asetetut edellytykset, voi hakea valtuutetun 
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talouden toimijan asemaa. talouden toimijan asemaa.

Unionin tullialueelle sijoittautumista 
koskevasta velvoitteesta voidaan luopua 
tietyissä tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Esittelijän mielestä olisi poistettava kaikki viittaukset siitä velvoitteesta luopumiseen, että 
talouden toimijan on oltava sijoittautunut unionin tullialueelle. Tarkistus liittyy 23 artiklaa 
koskevaan esittelijän tarkistukseen 14.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva 
valtuutetun talouden toimijan valtuutus, 
jonka nojalla valtuutuksen haltijalla on 
oikeus vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviin helpotuksiin.

b) vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva 
valtuutetun talouden toimijan valtuutus, 
jonka nojalla valtuutuksen haltijalla on 
oikeus vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyviin helpotuksiin. Tähän sisältyy 
tarkastusten vähentäminen tuonnin ja 
viennin yhteydessä, ja se voidaan ottaa 
huomioon myös jälkitarkastuksissa.

Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan ja kevennettyjen tullitarkastusten välinen yhteys ei ole riittävän 
selvä komission ehdotuksessa. On välttämätöntä todeta tämä selkeästi perussäädöksessä. 
Valtuutettua talouden toimijaa koskevissa EU:n uusissa ohjeissa todetaan, että valtuutetun 
talouden toimijan yhtenä hyötynä on tarkastusten vähentäminen tuonnin ja viennin 
yhteydessä, ja se voidaan ottaa huomioon myös jälkitarkastuksissa. On huomattava, että tätä 
tekstin osaa pitäisi voida tarkistaa, sillä se koskee harmaasävyisen tekstin sisältöä 
(23 artiklan e alakohta). 
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valtuutetun talouden toimijan aseman 
myöntämisedellytyksiä ovat

1. Valtuutetun talouden toimijan aseman 
myöntämisedellytyksiä ovat

a) osoitus tulli- ja verovelvoitteiden 
täyttämisestä;

a) osoitus tulli- ja verovelvoitteiden 
täyttämisestä;

b) riittävä kaupallisten ja tarvittaessa 
kuljetustietojen hallintajärjestelmä, joka 
mahdollistaa asianmukaiset 
tullitarkastukset;

b) riittävä kaupallisten ja tarvittaessa 
kuljetustietojen hallintajärjestelmä, joka 
mahdollistaa asianmukaiset 
tullitarkastukset;

c) näyttö vakavaraisuudesta; c) näyttö vakavaraisuudesta;

d) 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun valtuutuksen osalta toimintaan 
välittömästi liittyvä käytännön pätevyys tai 
ammattipätevyys;

d) 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun valtuutuksen osalta toimintaan 
välittömästi liittyvä käytännön pätevyys tai 
ammattipätevyys;

e) 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun valtuutuksen tapauksessa 
asianmukainen vaarattomuutta ja 
turvallisuutta koskeva vaatimustaso.

e) 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun valtuutuksen tapauksessa 
asianmukainen vaarattomuutta ja 
turvallisuutta koskeva vaatimustaso.

1 a. Edellä olevassa 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu osoitus 
velvoitteiden täyttämisestä katsotaan 
asianmukaiseksi, kun hakija tai henkilö, 
joka johtaa hakemuksen tehnyttä yritystä 
tai vastaa sen liikkeenjohdosta, taikka 
henkilö, joka vastaa tulliasioista 
hakemuksen jättäneessä yrityksessä, ei ole 
kolmen edeltävän vuoden aikana 
vakavasti tai toistuvasti rikkonut 
tullilainsäädäntöä eikä tavaroiden 
saapumista, poistumista, liikkumista, 
varastointia ja tiettyä käyttötarkoitusta 
koskevia verotussääntöjä. 

Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskevat pääedellytykset ovat keskeisiä seikkoja. Sen 
vuoksi esittelijän mielestä on välttämätöntä täsmentää niitä perussäädöksessä. Täydentäviä 
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yksityiskohtia voitaisiin kuitenkin vahvistaa delegoiduilla säädöksillä (uudelleenlaaditun 
unionin tullikoodeksin 23 artikla), jotta voidaan säilyttää säädöksessä tietty joustovara ja 
yksinkertaistaa sitä. Esittelijän ehdottamat uudet kohdat (ks. 22 artiklan 1 b, 1 c ja 1 d kohtaa 
(uusi) koskevat esittelijän tarkistukset 10, 11, 12 ja 13) sisältyvät toistaiseksi vain 
konsolidoituun alustavaan uudistettuun tullikoodeksiin. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä olevassa 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu 
hallintajärjestelmä katsotaan riittäväksi, 
kun hakija osoittaa toimintansa ja 
tavaravirtojen valvonnan olevan 
korkeatasoista.

Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskevat pääedellytykset ovat keskeisiä seikkoja. Sen 
vuoksi esittelijän mielestä on välttämätöntä täsmentää niitä perussäädöksessä. Täydentäviä 
yksityiskohtia voitaisiin kuitenkin vahvistaa delegoiduilla säädöksillä (uudelleenlaaditun 
unionin tullikoodeksin 23 artikla), jotta voidaan säilyttää säädöksessä tietty joustovara ja 
yksinkertaistaa sitä. Esittelijän ehdottamat uudet kohdat (ks. esittelijän tarkistukset 10, 11, 12 
ja 13) sisältyvät toistaiseksi vain konsolidoituun alustavaan uudistettuun tullikoodeksiin. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä olevassa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettu vakavaraisuus 
katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan 
taloudellinen asema on hyvä ja riittää 
täyttämään tämän sitoumukset 
asianomaisen liiketoiminnan lajin 
ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon 
ottaen.
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Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskevat pääedellytykset ovat keskeisiä seikkoja. Sen 
vuoksi esittelijän mielestä on välttämätöntä täsmentää niitä perussäädöksessä. Täydentäviä 
yksityiskohtia voitaisiin kuitenkin vahvistaa delegoiduilla säädöksillä (uudelleenlaaditun 
unionin tullikoodeksin 23 artikla), jotta voidaan säilyttää säädöksessä tietty joustovara ja 
yksinkertaistaa sitä. Esittelijän ehdottamat uudet kohdat (ks. esittelijän tarkistukset 10, 11, 12 
ja 13) sisältyvät toistaiseksi vain konsolidoituun alustavaan uudistettuun tullikoodeksiin. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Edellä olevassa 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettu vaarattomuutta 
ja turvallisuutta koskeva vaatimustaso 
katsotaan asianmukaiseksi, kun hakija 
osoittaa toteuttaneensa asianmukaisia 
toimenpiteitä varmistaakseen 
kansainvälisen toimitusketjun 
vaarattomuuden ja turvallisuuden myös 
fyysisen koskemattomuuden ja 
henkilöstön ja liikekumppaneiden 
turvallisuuden osalta.

Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan asemaa koskevat pääedellytykset ovat keskeisiä seikkoja. Sen 
vuoksi esittelijän mielestä on välttämätöntä täsmentää niitä perussäädöksessä. Täydentäviä 
yksityiskohtia voitaisiin kuitenkin vahvistaa delegoiduilla säädöksillä (uudelleenlaaditun 
unionin tullikoodeksin 23 artikla), jotta voidaan säilyttää säädöksessä tietty joustovara ja 
yksinkertaistaa sitä. Esittelijän ehdottamat uudet kohdat (ks. esittelijän tarkistukset 10, 11, 12 
ja 13) sisältyvät toistaiseksi vain konsolidoituun alustavaan uudistettuun tullikoodeksiin. 
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään

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

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

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

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

(c) 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut helpotukset.

(c) yksinkertaistusten käyttöä koskevien 
lupien myöntäminen valtuutetuille 
talouden toimijoille;
(d) kyseisen aseman ja kyseisten lupien 
myöntämiseen toimivaltaisen 
tulliviranomaisen määrittäminen;
(e) sen määrittäminen, minkä tyyppisiä ja 
miten laajoja helpotuksia 
vaarattomuuteen ja turvallisuuteen 
liittyvistä tullitarkastuksista voidaan 
myöntää valtuutetuille talouden 
toimijoille;
(f) neuvottelut muiden tulliviranomaisten 
kanssa ja tietojen toimittaminen niille;
(g) edellytykset, joiden mukaisesti 
valtuutetun talouden toimijan asema 
voidaan evätä väliaikaisesti tai peruuttaa;
(h) edellytykset, joiden täyttyessä unionin 
tullialueelle sijoittautumista koskevasta 
velvoitteesta voidaan luopua tietyissä 
valtuutetun talouden toimijan ryhmissä.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitetuissa täydentävissä ehdoissa on 
otettava huomioon seuraavat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
säännöt:
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(a) 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut helpotukset;

(b) 39 artiklan 3 kohdan mukaiset 
säännöt;
(c) ammattimainen osallistuminen 
tullilainsäädännön piiriin kuuluviin 
toimiin;
(d) toimintaan välittömästi liittyvä 
käytännön pätevyys tai ammattipätevyys;
(e) talouden toimijan hallussa 
mahdollisesti olevat kansainvälisesti 
tunnustetut todistukset, jotka on 
myönnetty asiaankuuluvien 
kansainvälisten yleissopimusten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Perussäädöksessä olisi nimenomaisesti määriteltävä delegoidun säädöksen tavoite, sisältö ja 
soveltamisala. Tässä esittelijä ehdottaa uudelleen (muutamin tarvittavin mukautuksin) 
uudistetun tullikoodeksin 15 artiklaan sisältyvää eritelmää. On huomattava, että tarkistus 
liittyy 21 artiklan 2 kohdan b alakohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 9 ja 39 artiklan 
3 kohtaa koskevaan tarkistukseen 17. 

Esittelijän mielestä olisi myös poistettava kaikki viittaukset siitä velvoitteesta luopumiseen, 
että talouden toimijan on oltava sijoittautunut unionin tullialueelle. Tarkistus liittyy 
21 artiklan 1 kohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 8.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset ovat soveltamisalaltaan yleisiä, mutta uudelleenlaaditun unionin 
tullikoodeksin 24 artiklan 9 kohdassa ja 32 artiklan 8 kohdassa viitataan vain 
"jäsenvaltioihin" eikä "yhteen tai useampaan jäsenvaltioon". Edellä mainittu tarkistus 
selventäisikin asiaa, jos täytäntöönpanosäädöksiä koskeva menettely päätetään säilyttää 26 ja 
34 artiklassa. Tarkistus liittyy 26 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi tehdä päätöksiä, joissa se 
pyytää jäsenvaltioita peruuttamaan STT-
tai SAT-päätöksen tavaroiden 
yhdenmukaisen tariffiin luokittelun tai 
alkuperän määrittämisen varmistamiseksi.

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

Or. en

Perustelu
Delegoidut säädökset ovat soveltamisalaltaan yleisiä, mutta uudelleenlaaditun unionin 
tullikoodeksin 24 artiklan 9 kohdassa ja 32 artiklan 8 kohdassa viitataan vain 
"jäsenvaltioihin" eikä "yhteen tai useampaan jäsenvaltioon". Edellä mainittu tarkistus 
selventäisikin asiaa, jos täytäntöönpanosäädöksiä koskeva menettely päätetään säilyttää 26 ja 
34 artiklassa. Tarkistus liittyy 26 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tullitarkastukset tehdään yhteisessä 
riskinhallintajärjestelmässä, joka perustuu 
riskejä koskevien tietojen ja 

3. Tullitarkastukset tehdään yhteisessä 
riskinhallintajärjestelmässä, joka perustuu 
riskejä koskevien tietojen ja 
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riskianalyysien vaihtoon tullihallintojen 
välillä ja jossa vahvistetaan yhteiset 
riskinarviointiperusteet ja -mallit, 
tarkastustoimenpiteet ja tarkastusten 
painopistealueet.

riskianalyysien vaihtoon tullihallintojen 
välillä ja jossa vahvistetaan yhteiset 
riskinarviointiperusteet ja -mallit, 
tarkastustoimenpiteet ja tarkastusten 
painopistealueet.

Tullialan riskinhallintajärjestelmiin on 
pääsääntöisesti sisällyttävä alennettu 
riskimäärä, jotta valtuutetun talouden 
toimijan asemasta voidaan saada täysi 
hyöty vähentämällä 21 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevia 
fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia 
tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Valtuutettua talouden toimijaa koskevissa EU:n uusissa ohjeissa todetaan, että valtuutetun 
talouden toimijan yhtenä hyötynä on tarkastusten vähentäminen tuonnin ja viennin 
yhteydessä, ja se voidaan ottaa huomioon myös jälkitarkastuksissa. Esittelijän mielestä tämä 
perusperiaate on todettava selvästi perussäädöksessä eikä pelkästään ohjeissa ja se on 
sisällytettävä uudelleenlaaditun unionin tullikoodeksin 21 ja 39 artiklaan. Tarkistus liittyy 
21 artiklan 2 kohdan b alakohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 9 ja 23 artiklaa 
koskevaan tarkistukseen 14.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksinä toimenpiteet 
tullitarkastusten yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi, mukaan 
lukien riskiä koskevien tietojen ja 
riskianalyysien vaihtoon, yhteisiin 
riskinarviointiperusteisiin ja -malleihin, 
tarkastustoimenpiteisiin sekä tarkastusten 
painopistealueisiin liittyvät toimenpiteet.

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksinä toimenpiteet 
tullitarkastusten yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi, mukaan 
lukien riskiä koskevien tietojen ja 
riskianalyysien vaihtoon, yhteisiin 
riskinarviointiperusteisiin ja -malleihin, 
tarkastustoimenpiteisiin sekä tarkastusten 
painopistealueisiin liittyvät toimenpiteet. 
Nämä toimenpiteet eivät vaikuta 
39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
pääsääntöön.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 21 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 39 artiklan 3 kohtaa koskeviin esittelijän 
tarkistuksiin. Tullialan riskinhallintajärjestelmiin on pääsääntöisesti sisällyttävä alennettu 
riskimäärä, jotta valtuutetun talouden toimijan asemasta voidaan saada täysi hyöty 
vähentämällä 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vaarattomuutta ja 
turvallisuutta koskevia fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tavaran viimeinen merkittävä 
valmistustoimi määritellään tariffin 
luokittelun muutosperusteen mukaan tai, 
jos merkittävää valmistusta ei voida 
kyseisen perusteen mukaan ilmaista, 
arvoprosentin tai valmistus- tai 
käsittelytoiminnon mukaan. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on sisällyttää perussäädökseen pääperiaatteet, jotka ohjaavat 
komissiota sen säädöksissä (delegoiduissa säädöksissä). Esittelijän mielestä 
alkuperäsääntöjen soveltamista koskeva peruste on keskeinen osa, joka on todettava 
nimenomaisesti perussäädöksessä. Ehdotus on otettu alkuperäsäännöistä tehdystä WTO:n 
sopimuksesta (9 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohdan ensimmäinen luetelmakohta). 
Tarkistus liittyy 55 artiklaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 21.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tavaroiden alkuperä todistetaan 
tullilainsäädännön tai unionin muun 
erityislainsäädännön mukaisesti, 
tulliviranomaiset voivat perustellun epäilyn 
nojalla vaatia esitettäväksi tarpeellista 
lisänäyttöä sen varmistamiseksi, että 
alkuperä on ilmoitettu asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

2. Kun tavaroiden alkuperä todistetaan 
tullilainsäädännön tai unionin muun 
erityislainsäädännön mukaisesti, 
tulliviranomaiset voivat perustellun epäilyn 
nojalla vaatia esitettäväksi tarpeellista 
lisänäyttöä sen varmistamiseksi, että 
alkuperä on ilmoitettu asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön mukaisesti.

Näytön, joka unionissa annetaan 
esittämällä kolmannessa maassa annettu 
alkuperätodistus, on täytettävä seuraavat 
edellytykset:
(a) sen on oltava joko viranomaisen tai 
tarvittavat takeet antavan ja tätä varten 
antamismaassa valtuutetun toimielimen 
laatima;
(b) siinä on oltava kaikki siihen 
merkittyjen tavaroiden tunnistamiseksi 
tarvittavat tiedot;
(c) siinä on yksiselitteisesti vahvistettava, 
että siihen merkityt tavarat ovat tietyn 
maan alkuperätuotteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on sisällyttää perussäädökseen pääperiaatteet, jotka ohjaavat 
komissiota sen säädöksissä (delegoiduissa säädöksissä). Esittelijän mielestä 
alkuperäsääntöjen soveltamista koskeva peruste on keskeinen osa, joka on todettava 
nimenomaisesti perussäädöksessä. Ehdotus on otettu uudistetusta tullikoodeksista. Tarkistus 
liittyy 55 artiklaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 21.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 53 artiklan 2 kohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 19 ja 54 artiklan 
2 kohtaa koskevaan tarkistukseen 20.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa toimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavaa 
alkuperää koskevat säännöt tavaroille, 
jotka kuuluvat sellaisten 
etuuskohtelutoimenpiteiden 
soveltamisalaan, jotka unioni on myöntänyt 
yksipuolisesti tietyille muille kuin 
5 kohdassa tarkoitetuille unionin 
tullialueen ulkopuolisille maille tai alueille 
taikka tällaisten maiden tai alueiden 
ryhmille. 

3. Komissio antaa toimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavaa 
alkuperää koskevat säännöt tavaroille, 
jotka kuuluvat sellaisten 
etuuskohtelutoimenpiteiden 
soveltamisalaan, jotka unioni on myöntänyt 
yksipuolisesti tietyille muille kuin 
5 kohdassa tarkoitetuille unionin 
tullialueen ulkopuolisille maille tai alueille 
taikka tällaisten maiden tai alueiden 
ryhmille. Tavaroiden etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat säännöt 
on määriteltävä kokonaan tuottamista tai 
riittävää käsittelytoimintoa koskevan 
perusteen mukaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on sisällyttää perussäädökseen pääperiaatteet, jotka ohjaavat 
komissiota sen säädöksissä (delegoiduissa säädöksissä). Esittelijän mielestä tavaroiden 
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etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän soveltamista koskeva peruste on keskeinen osa, joka on 
todettava nimenomaisesti perussäädöksessä. Ehdotus on otettu asetuksen (ETY) N:o 2454/93 
72 artiklasta ja 98 artiklan 1 kohdasta. Tarkistus liittyy 57 artiklaa koskevaan esittelijän 
tarkistukseen 23.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 56 artiklaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 22.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
115 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

115 a artikla
Saapumisen yleisilmoituksen antaminen 
ja vastuuhenkilö
Saapumisen yleisilmoitus on annettava 
sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää 
käyttäen, ja sitä on hallinnoitava 
moninkertaisen tiedostojärjestelmän 
avulla Maailman tullijärjestön (WCO) 
SAFE-normikehyksen suosituksen 
mukaisesti. Kyseisen järjestelmän on 
pohjauduttava periaatteeseen, että tiedot 
on kerättävä henkilöltä, jolla ne ovat 
saatavilla ja jolla on asianmukainen 
oikeus toimittaa ne.

Or. en
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Perustelu

Tavaraa koskevan saapumisen yleisilmoituksen antaminen on edellytys sen maahantuonnille 
EU:hun. Se on siten keskeinen seikka, josta on säädettävä perussäädöksessä eikä 
delegoidussa säädöksessä. WCO:n SAFE-normikehyksen suosituksen mukainen 
moninkertainen tiedostojärjestelmä on osoittautunut suositeltavaksi keinoksi saada 
laadukasta tietoa riskinarviointia varten, ja se on otettu onnistuneesti käyttöön eri puolilla 
maailmaa. Kyseinen järjestelmä pohjautuu periaatteeseen, että tiedot on kerättävä henkilöltä, 
jolla ne ovat saatavilla ja jolla on asianmukainen oikeus toimittaa ne. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos Maailman tullijärjestön normikehystä 
muutetaan, siirretään komissiolle valta 
antaa 243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan 
115 a artiklassa tarkoitettuja sääntöjä
menettelystä, jolla saapumisen 
yleisilmoitus annetaan.

(a) säännöt menettelystä, jolla saapumisen 
yleisilmoitus annetaan;

Or. en

Perustelu

Tavaraa koskevan saapumisen yleisilmoituksen antaminen on edellytys sen maahantuonnille 
EU:hun. Se on siten keskeinen seikka, josta on säädettävä perussäädöksessä eikä 
delegoidussa säädöksessä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – johdantokappale (uusi) ja a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään
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(a) muut kuin 114 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut tapaukset, joissa saapumisen 
yleisilmoituksen antamisen vaatimuksesta 
voidaan poiketa tai sitä voidaan 
mukauttaa, sekä ehdot, joiden täyttyessä 
tällainen poikkeaminen tai 
mukauttaminen on mahdollista;

Or. en

Perustelu

Ei voida olettaa, että tämän artiklan a alakohdan ilmaus "säännöt menettelystä, jolla 
saapumisen yleisilmoitus annetaan" sisältää minkäänlaista valtuutusta poiketa saapumisen 
yleisilmoituksen antamisen vaatimuksesta tai mukauttaa sitä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
126 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

126 a artikla
Väliaikaisesti varastoiduiksi katsottavat 
tavarat
1. Tullille esitetyt muut kuin 
unionitavarat katsotaan asetetuiksi 
väliaikaisen varastoinnin menettelyyn 
203 artiklan mukaisesti, jos niitä ei ole 
välittömästi asetettu johonkin 
tullimenettelyyn, jota koskeva tulli-
ilmoitus on hyväksytty, tai jos niitä ei ole 
siirretty vapaa-alueelle.
2. Tavaroiden haltijan on annettava 
viipymättä saapumisen yleisilmoitus, jos 
todetaan, että tullille esitetyistä muista 
kuin unionitavaroista ei ole tällaista 
ilmoitusta vielä tehty, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 114 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn velvollisuuden ja 114 artiklan 
2 kohdan nojalla toteutettuihin 
toimenpiteisiin perustuvien poikkeusten 
soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan asetuksen (EY) N:o 450/2008 (uudistettu tullikoodeksi) entisen 
98 artiklan palauttamista. Kyseinen artikla poistettiin uudelleenlaaditusta unionin 
tullikoodeksista siitä huolimatta, että tavaroita yhä asetetaan väliaikaisen varastoinnin 
menettelyyn niitä esitettäessä. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa keskitetyn tulliselvityksen osalta tarkistusta, jolla palautetaan uudistetun 
tullikoodeksin alkuperäinen 106 artikla, jonka nojalla valvova tullitoimipaikka antaa tai epää 
luvan tavaroiden luovuttamiseen ja että esittävä tullitoimipaikka tarkastaa vain 
vaarattomuuden ja turvallisuuden. Tämä vaikuttaa 138 artiklan 2 ja 3 kohtaan. Tarkistus 
liittyy näin ollen uudelleenlaaditun unionin tullikoodeksin 138 artiklan 3 kohtaa koskevaan 
esittelijän tarkistukseen 3. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa keskitetyn tulliselvityksen osalta tarkistusta, jolla palautetaan uudistetun 
tullikoodeksin alkuperäinen 106 artikla, jonka nojalla valvova tullitoimipaikka antaa tai epää 
luvan tavaroiden luovuttamiseen ja että esittävä tullitoimipaikka tarkastaa vain 
vaarattomuuden ja turvallisuuden. Tämä vaikuttaa 138 artiklan 2 ja 3 kohtaan. Tarkistus 
liittyy näin ollen 138 artiklan 2 kohtaa koskevaan esittelijän tarkistukseen 28.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
138 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa keskitetyn tulliselvityksen osalta tarkistusta, jolla palautetaan uudistetun 
tullikoodeksin alkuperäinen 106 artikla, jonka nojalla valvova tullitoimipaikka antaa tai epää 
luvan tavaroiden luovuttamiseen ja että esittävä tullitoimipaikka tarkastaa vain 
vaarattomuuden ja turvallisuuden. Tämä vaikuttaa 138 artiklan 2 ja 3 kohtaan. Tarkistus 
liittyy näin ollen uudelleenlaaditun unionin tullikoodeksin 138 artiklan 2 kohtaa koskevaan 
esittelijän tarkistukseen 29. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
148 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulliviranomaisten on välittömästi 
hyväksyttävä tässä luvussa säädettyjen 

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

edellytysten mukaiset tulli-
ilmoitukset vastaanotetuiksi, jos niissä 
tarkoitetut tavarat on esitetty tullille tai 
niistä ilmoitetaan ennakolta ja ne sen 
jälkeen asetetaan tulliviranomaisia 
tyydyttävällä tavalla saataville 
tullitarkastuksia varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan mahdollisuus antaa tullipäätökset tiedoksi ennen saapumista 
ilmoituksen tarkastamisen yhteydessä edellyttäen, että tavarat "asetetaan tulliviranomaisia 
tyydyttävällä tavalla saataville tullitarkastuksia varten". On syytä huomata, että tämä oli 
uudistetun tullikoodeksin 112 artiklan 1 kohdan tarkoitus, kun taas ehdotuksessa 
uudelleenlaadituksi unionin tullikoodeksiksi hyväksynnän ehdoksi asetetaan tavaroiden 
esittäminen, joka tarkoittaa tavaroiden saapumista ja asettamista saataville tarkastusta 
varten. Tämä sulkee pois mahdollisuuden yksinkertaiseen ja hyödylliseen kaupan 
helpottamiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
181 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos osana valtuutettua talouden toimijaa 
koskevaa menettelyä jo toimitetut tiedot 
eivät ole myöhemmin muuttuneet,
tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun 
valtuutetun talouden toimijan katsotaan 
täyttäneen ensimmäisen alakohdan 
b alakohdassa säädetyn edellytyksen.

Or. en

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan aseman saaneiden sääntöjä noudattavien talouden toimijoiden 
olisi voitava saada täysimääräiset edut yksinkertaistuksesta: kun valtuutetun talouden 
toimijan perusteet täyttyvät, toimintojen suorittamiseen liittyvien yksinkertaistusten käyttöön 
sovellettavia perusteita ei pitäisi tarkastella uudelleen. Uudelleenlaaditussa unionin 
tullikoodeksissa on kuitenkin luotu yhteys erityismenettelyn käyttöä ja valtuutetun talouden 
toimijan asemaa koskevien perusteiden välille. Tämä heikentää valtuutetun talouden toimijan 
aseman arvoa ja lisää kustannuksia etenkin pk-yrityksille.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
203 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
muut kuin unionitavarat asetetaan
muuhun tullimenettelyyn, niiden on 
katsottava olevan väliaikaisen varastoinnin 
menettelyyn asetettuja ajankohtana, jona 
ne on esitetty tullille seuraavissa 
tapauksissa:

1. Jollei seuraavia muita kuin 
unionitavaroita ilmoiteta muuhun 
tullimenettelyyn, tavaroiden haltijan 
katsotaan ilmoittaneen ne väliaikaisen 
varastoinnin menettelyyn ajankohtana, jona 
ne on esitetty tullille:

(a) kun unionin tullialueelle tuotavat 
tavarat esitetään 124 artiklan mukaisesti 
tullille heti, kun ne saapuvat;

(a) unionin tullialueelle tuotavat tavarat, 
jos niitä ei tuoda suoraan vapaa-alueelle;

(b) kun tavarat esitetään 
määrätullitoimipaikalle unionin 
tullialueella passitusmenettelyä koskevien 
sääntöjen mukaisesti:

(b) vapaa-alueelta muualle unionin 
tullialueelle tuotavat tavarat;

(c) kun tavarat tuodaan vapaa-alueelta 
muualle unionin tullialueelle.

(c) tavarat, joita koskeva ulkoinen 
passitusmenettely päättyy.

Tulli-ilmoitus on katsottava tehdyksi ja 
tulliviranomaisten vastaanotetuksi 
hyväksymäksi ajankohtana, jona tavarat 
esitetään tullille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on uudistetun tullikoodeksin entinen 151 artiklan 1 kohta, ja siinä määritellään 
ilmoittaminen ja sen hyväksyntä. Tavaroiden asettamisesta menettelyyn ne esittämällä olisi 
säädettävä IV osaston 2 luvun 3 jaksossa (126 a artikla).  

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
203 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavaroiden haltijan on annettava 
väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 
viimeistään silloin, kun ne esitetään 

2. Väliaikaisen varastoinnin menettelyä 
koskevana tulli-ilmoituksena on 
saapumisen yleisilmoitus tai sen korvaava 
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tullille 1 kohdan mukaisesti. passitusasiakirja.

Tulliviranomaiset voivat oikaista kyseistä 
ilmoitusta tai mitätöidä tai tarkastaa sen.

Kyseisiin ilmoituksiin sovelletaan 
149 artiklaa tavaroiden esittämisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Vaatimus, joka koskee ylimääräisen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antamista, on 
perusteeton. Saapumisen yleisilmoitus tai sen korvaava passitusasiakirja täyttää varastoinnin 
ilmoitusta koskevan vaatimuksen. Lisätiedot, joita voidaan kohtuudella vaatia 
tullivalvonnassa varastointia varten, voivat ja niiden pitäisi olla osa tavaroiden esittämisen 
yhteydessä annettavaa ilmoitusta. Ilmoituksen oikaisemiseen sovelletaan tulli-ilmoituksia 
koskevia sääntöjä, sillä saapumisen yleisilmoitus ei enää vaikuta tällaiseen ilmoitukseen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
233 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulliviranomaiset voivat 
hakemuksesta antaa henkilölle luvan 
käyttää tavaroiden asettamista 
vientimenettelyyn ja kyseisen menettelyn 
päättymistä koskevia yksinkertaistuksia.

Or. en

Perustelu

EU:n kaupan sujuvan toiminnan kannalta on välttämättä säilyttää yhdenmukaiset 
vientisäännöt koko EU:ssa. Vientimenettelyä tai sen yksinkertaistusta koskevien sääntöjen ei 
voida katsoa kuuluvan komission ehdotuksen 232 ja 234 artiklan mukaisen valtuutuksen 
piiriin. 

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
234 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa Siirretään komissiolle valta antaa 



PE494.493v04-00 30/37 PR\912824FI.doc

FI

243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä sellaisten tapausten 
erittelemiseksi, joissa 
vientimuodollisuuksia sovelletaan 
233 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään

(a) vientimenettelyyn sovellettavat 
säännöt;
(b) tapaukset, joissa vientimuodollisuuksia 
sovelletaan 233 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

(c) säännöt, jotka koskevat 233 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun luvan 
myöntämistä.

Or. en

Perustelu

EU:n kaupan sujuvan toiminnan kannalta on välttämättä säilyttää yhdenmukaiset 
vientisäännöt koko EU:ssa. Vientimenettelyä tai sen yksinkertaistusta koskevien sääntöjen ei 
voida katsoa kuuluvan komission ehdotuksen 232 ja 234 artiklan mukaisen valtuutuksen 
piiriin. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
243 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin ja ottaen huomioon 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 290 artiklan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus SEUT-sopimuksen 290 artiklaan.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
244 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa 
tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa 
tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea ottaen huomioon Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
ja erityisesti sen 291 artiklan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus SEUT-sopimuksen 291 artiklaan.

PERUSTELUT

Komission ehdotuksen mukaisessa uudelleenlaaditussa unionin tullikoodeksissa mukautetaan 
eräitä asetuksen (EY) N:o 450/2008 säännöksiä tullilainsäädännön ja muun asiaankuuluvan 
lainsäädännön kehitykseen, muutetaan se Lissabonin sopimuksesta johtuvien menettelyihin 
liittyvien vaatimusten mukaiseksi ja lykätään sen soveltamisen aloittamista.

Muutokset vaikuttavat siten useimpiin yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 
annetun asetuksen (EY) N:o 450/2008 säännöksiin, mikä johtuu joko mukauttamisesta 
Lissabonin sopimuksessa määrättyihin vaatimuksiin tai EU-lainsäädännön kehityksen 
aiheuttamasta tarkistustarpeesta.

Tulliliitto on sisämarkkinoiden toiminnan kannalta olennainen osatekijä, ja sisämarkkinat 
voivat toimia asianmukaisesti vain, jos kaikki soveltavat johdonmukaisesti yhteisiä, 
uudenaikaisia tullisääntöjä ja -järjestelmiä.
Jotta voidaan tukea kilpailukyvyn ja kasvun kannalta dynaamista ympäristöä ja samalla 
varmistaa tavaroiden tarkastusten yhtenäinen taso, esittelijä on ehdottanut tarkistuksia, joilla 
edistetään huipputason järjestelmiin perustuvia uudenaikaisia ja yksinkertaisia tullisääntöjä ja 
joissa tarkastukset yhdenmukaistetaan niin, että talouden toimijan tarvitsee antaa tiedot vain 
kerran.

Esittelijä on ottanut huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikasta tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen ja ehdottanut tarkistuksia vain harmaalla taustavärillä merkityn tekstin 
sisältöön. Esittelijä pidättää kuitenkin mietintöluonnokseen tarkistuksia jätettäessä oikeuden 
esittää uusia tarkistuksia niihin säännöksiin, jotka säilyvät muuttumattomina komission 
ehdotuksessa (valkoisella pohjalla oleva teksti), jos poliittiset ryhmät pääsevät asiasta 
sopimukseen. Tässä tapauksessa komissiolle ja neuvostolle ilmoitetaan välittömästi 
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aikomuksesta jättää nämä tarkistukset, kuten edellä mainitussa toimielinten välisessä 
sopimuksessa edellytetään.

Sähköisten järjestelmien käyttö kaikissa jäsenvaltioissa

Komissio ehdotti uudelleenlaaditussa unionin tullikoodeksissa, että yhdelle tai useammalle 
jäsenvaltiolle voitaisiin myöntää poikkeus uudistetussa tullikoodeksissa käyttöön otetusta 
ehdottomasta ja pakollisesta sähköisten tietojenvaihtojärjestelmien käytöstä tullihallintojen ja 
talouden toimijoiden välillä. Tällainen toimintatapa johtaisi kahdenlaisiin tullimenettelyihin 
EU:ssa, mikä saattaisi leventää kuilua jäsenvaltioiden välillä, kun toiset päättävät panostaa 
asiaan ja toiset taas eivät. Talouden toimijoille tämä puolestaan merkitsisi päällekkäisiä 
menettelyjä, joko paperipohjaisia tai sähköisiä, mikä aiheuttaisi Euroopan yrityksille tuntuvat 
lisäkustannukset. Esittelijän mielestä onkin välttämätöntä panna unionin tullikoodeksi 
täytäntöön ja soveltaa sitä yhdenmukaisesti kaikissa 27 jäsenvaltiossa, jotta voidaan säilyttää 
uudistetun tullikoodeksin mukainen yleiseurooppalaisen sähköisen tullin perusajatus. 
Poikkeustapauksissa voidaan sallia rajoitetun ajan poikkeuksia, joiden myöntämistä koskevat 
perusteet olisi eriteltävä delegoiduilla säädöksillä.

Valtuutetun talouden toimijan aseman parantaminen uudelleenlaaditussa unionin 
tullikoodeksissa

Esittelijän mielestä valtuutetun talouden toimijan aseman saaneiden sääntöjä noudattavien ja 
luotettavien talouden toimijoiden olisi voitava saada täysimääräiset edut yksinkertaistusten 
laajasta käytöstä. Kun valtuutetun talouden toimijan edellytykset täyttyvät, toimintojen 
suorittamiseen liittyvien yksinkertaistusten käyttöön sovellettavia perusteita ei pitäisi 
tarkastella uudelleen.

Valtuutetun talouden toimijan aseman ja kevennettyjen tullitarkastusten välinen yhteys olisi 
myös tuotava paremmin esille uudelleenlaaditussa unionin tullikoodeksissa. Toistaiseksi tämä 
toteutuu valtuutettua talouden toimijaa koskevissa EU:n ohjeissa. Valtuutetun talouden 
toimijan aseman myöntämistä koskevat tärkeimmät ehdot ovat myös liian keskeisiä seikkoja, 
jotta niistä voisi säätää delegoidulla säädöksellä. 

Muiden yksinkertaistusten testaus sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen

Tullilainsäädännön soveltamista koskevien muiden yksinkertaistusten testaus sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen voisi olla vain hyödyllistä dynaamisen kilpailukyky- ja 
kasvuympäristön kehittämisen kannalta. Testauksen laajuus ja määräaika olisi kuitenkin 
todettava selvästi itse asetuksessa. Kun testin määräaika on päättynyt, yksinkertaistus pitäisi 
arvioida, ja jos se havaitaan onnistuneeksi ja jäsenvaltioille hyödylliseksi, se voidaan 
sisällyttää säädökseen delegoidun säädöksen kautta. 

Alkuperäaseman saamista ja tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskevat säännöt

Tätä koskevien tarkistusten tavoitteena on sisällyttää perussäädökseen pääperiaatteet, jotka 
ohjaavat komissiota sen säädöksissä (delegoiduissa säädöksissä). Esittelijän mielestä 
alkuperäsääntöjen ja tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän soveltamista koskevat 
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perusteet ovat keskeisiä osia, jotka on todettava nimenomaisesti perussäädöksessä. Ehdotukset 
on otettu alkuperäsäännöistä tehdystä WTO:n sopimuksesta ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 
72 artiklasta ja 98 artiklan 1 kohdasta.

Uudistetun tullikoodeksin mukainen keskitetty tulliselvitys

Esittelijä ehdottaa keskitetyn tulliselvityksen osalta tarkistusta, jolla palautetaan uudistetun 
tullikoodeksin alkuperäinen 106 artikla, jonka nojalla valvova tullitoimipaikka antaa tai epää 
luvan tavaroiden luovuttamiseen ja että esittävä tullitoimipaikka tarkastaa vain 
vaarattomuuden ja turvallisuuden. Tämä vaikuttaa uudistetun unionin tullikoodeksin 
138 artiklan 2 ja 3 kohtaan.

Ei tarvetta erilliseen väliaikaisen varastoinnin ilmoitukseen

Vaatimus, joka koskee ylimääräisen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antamista, on 
esittelijän mielestä perusteeton. Saapumisen yleisilmoitus tai sen korvaava passitusasiakirja 
täyttää jo varastoinnin ilmoitusta koskevan vaatimuksen. Lisätiedot, joita voidaan kohtuudella 
vaatia tullivalvonnassa varastointia varten, voivat olla osa tavaroiden esittämisen yhteydessä 
annettavaa ilmoitusta. Uudelleenlaadittua unionin tullikoodeksia koskevassa ehdotuksessa on 
vaatimus ylimääräisestä ja erillisestä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksesta. Tällä on 
merkittävä vaikutus kauppavirtoihin, sillä talouden toimijoita ovat yleensä sekä tavaroiden 
kuljettaja että haltija ja nämä antavat useimmiten tulli-ilmoituksen toiseen menettelyyn 
luovutusta varten muutaman tunnin sisällä ilmoituksen esittämisestä ja ainakin saman 
työpäivän kuluessa. Nykyisten ehdotusten mukaan toimijoiden olisi annettava käytännössä 
samat tiedot kaksi kertaa.

Saapumisen yleisilmoituksen antamista ja vastuuhenkilöä koskevat säännöt 

Tavaraa koskevan saapumisen yleisilmoituksen antaminen on edellytys sen maahantuonnille 
EU:hun. Se on siten keskeinen seikka, josta on säädettävä perussäädöksessä eikä delegoidussa 
säädöksessä. WCO:n SAFE-normikehyksen suosituksen mukainen moninkertainen 
tiedostojärjestelmä on osoittautunut suositeltavaksi keinoksi saada laadukasta tietoa 
riskinarviointia varten, ja se on otettu onnistuneesti käyttöön eri puolilla maailmaa. Kyseinen 
järjestelmä pohjautuu periaatteeseen, että tiedot on kerättävä henkilöltä, jolla ne ovat 
saatavilla ja jolla on asianmukainen oikeus toimittaa ne.

Saapumista edeltävä ilmoitus 

Esittelijän tarkistuksella annetaan mahdollisuus antaa tullipäätökset tiedoksi ennen saapumista 
ilmoituksen tarkastamisen yhteydessä edellyttäen, että tavarat "asetetaan tulliviranomaisia 
tyydyttävällä tavalla saataville tullitarkastuksia varten". On syytä huomata, että tämä oli 
uudistetun tullikoodeksin 112 artiklan 1 kohdan tarkoitus, kun taas ehdotuksessa 
uudelleenlaadituksi unionin tullikoodeksiksi hyväksynnän ehdoksi asetetaan tavaroiden 
esittäminen, joka tarkoittaa tavaroiden saapumista ja asettamista saataville tarkastusta varten. 
Tämä sulkee pois mahdollisuuden yksinkertaiseen ja hyödylliseen kaupan helpottamiseen.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2012)36293

Malcolm Harbour
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja
ASP 13E130
Bryssel

Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin 
tullikoodeksista (uudelleenlaadittu)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, on 
käsitellyt edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 
87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 
157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 
mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 
aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 
kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 
se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta 
käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella 
ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä 
oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi 
yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät 
säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.
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Käsiteltyään ehdotusta kokouksessaan 10. heinäkuuta 2012 oikeudellisten asioiden valiokunta 
suosittaa äänin 23 puolesta, ei tyhjiä1, että asiasta vastaava sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta käsittelee edellä mainitun ehdotuksen työjärjestyksen 87 artiklan 
mukaisesti.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: neuvoa-antavan ryhmän lausunto

                                               
1 Läsnä olleet jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Françoise 
Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), 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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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 22.8.2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista 
(uudelleenlaadittu)
COM(2012)0064, 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 29. maaliskuuta, 3. huhtikuuta ja 24. toukokuuta 2012 käsittelemään muun muassa 
edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, 
jolla laaditaan uudelleen yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23. huhtikuuta 
2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2008, ja totesi 
yksimielisesti seuraavaa.

1. Jotta ehdotus täyttäisi toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset, sen 
perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset 
säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa 
määrätään.

2. Ehdotuksen englanninkielisen version 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan sanat "the 
possibility" olisi pitänyt merkitä sisällön poistoksi käyttämällä kaksinkertaista 
yliviivausta ja harmaata taustaväriä.

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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3. Seuraavat uudelleenlaaditun tekstin osat, jotka on jo merkitty kaksinkertaisella 
yliviivauksella, olisi pitänyt merkitä myös harmaalla taustavärillä, jota yleensä käytetään 
sisällön muutosten merkitsemiseen:
– johdanto-osan ensimmäisen viitteen artiklanumero "26"
– 11 artiklan 2 kohdan sanat "riittävän tietosuojan tason takaavien"
– välittömästi 15 artiklan tekstin jälkeen asetuksen (EY) N:o 450/2008 10 artiklan 

1 kohdan b, c ja d alakohdan sekä 10 artiklan 2 kohdan nykyinen sanamuoto 
kokonaisuudessaan

– 23 artiklan b alakohdan sanat "asemaa on tarkasteltava uudelleen"
– 128 artiklan artiklanumerot "96" ja "98"
– 174 artiklan 4 kohdan artiklanumero "131"
– 222 artiklan 3 kohdan sanat "on asetettava määräaika, jonka kuluessa".

4. 168 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkintä (a) olisi korvattava merkinnällä (i), (b) 
merkinnällä (ii), (c) merkinnällä (iii) ja (d) merkinnällä (iv).

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-
antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 
muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä 
muuttamatta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Pääjohtaja Pääjohtaja Pääjohtaja
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies


