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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure - herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0064),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114 en 207 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0045/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 juli 20121,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten2,

– gezien de brief d.d. 12 juli 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn 
Reglement3,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie internationale handel (A7-0000/2012),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke in het voorstel als zodanig zijn aangegeven, 
en dat voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere 
teksten met die wijzigingen het voorstel louter een codificatie van de bestaande teksten is, 
zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdende met de aanbevelingen 
van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 

                                               
1 …
2 PB C 229 van 31.7.2012, blz. 68.
3 De Commissie juridische zaken is  van mening dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke 

wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven, en dat voor wat betreft de 
codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige teksten en die inhoudelijke wijzigingen, het 
voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.
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Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan besluiten vaststellen 
waarbij aan een of meer lidstaten wordt 
toegestaan om, in afwijking van lid 1, voor 
de uitwisseling en de opslag van gegevens 
andere middelen dan elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken.

3. De Commissie kan in uitzonderlijke 
gevallen besluiten vaststellen waarbij aan 
een of meer lidstaten wordt toegestaan om, 
in afwijking van lid 1, gedurende een 
beperkte periode voor de uitwisseling en 
de opslag van gegevens andere middelen 
dan elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken. Die vrijstelling mag niet van 
invloed zijn op de ontwikkeling, het 
onderhoud en het gebruik van de 
elektronische systemen voor de in lid 1 
bedoelde gegevensuitwisseling.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat het douanewetboek van de Unie (UDW) in alle 27 lidstaten op dezelfde 
wijze wordt toegepast om vast te houden aan het fundamentele idee van een pan-Europees e-
douanesysteem, zoals oorspronkelijk uiteengezet in het gemoderniseerde douanewetboek. Bij 
wijze van uitzondering kunnen aan een of meer lidstaten vrijstellingen voor een beperkte 
periode worden toegekend. De criteria voor het toekennen van een vrijstelling moeten in 
gedelegeerde handelingen nader worden uitgewerkt (amendement van de rapporteur voor een 
nieuw artikel 7 bis).
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Bevoegdheidsdelegatie
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
criteria voor het toekennen van een 
vrijstelling, als bedoeld in artikel 6, lid 3, 
nader worden omschreven.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat het douanewetboek van de Unie (UDW) in alle 27 lidstaten op dezelfde 
wijze wordt toegepast om vast te houden aan het fundamentele idee van een pan-Europees e-
douanesysteem, zoals oorspronkelijk uiteengezet in het gemoderniseerde douanewetboek. Bij 
wijze van uitzondering kunnen aan een of meer lidstaten vrijstellingen voor een beperkte 
periode worden toegekend. De criteria voor het toekennen van een vrijstelling, als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, moeten via gedelegeerde handelingen nader worden omschreven.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de lidstaten op hun 
verzoek toestaan gedurende een beperkte 
tijd vereenvoudigingen bij de toepassing 
van de douanewetgeving met behulp van 
elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken uit te 
proberen.

2. De Commissie kan een of meer lidstaten 
op hun verzoek toestaan gedurende een 
beperkte tijd verdere vereenvoudigingen 
bij de toepassing van de douanewetgeving 
uit te proberen. Die vereenvoudigingen 
betreffen niet-essentiële onderdelen van 
deze verordening, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken op de 
volgende gebieden:
a) aanvragen en vergunningen voor een 
douaneregeling of de status van 
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geautoriseerde marktdeelnemer;
b) aanvragen en bijzondere 
beschikkingen, verleend overeenkomstig 
artikel 32;
c) gemeenschappelijk risicobeheer, zoals 
bedoeld in artikel 39;
d) het standaardformaat en de inhoud van 
de te registreren gegevens;
e) het bijhouden van die gegevens door de 
douaneautoriteiten van de lidstaten;
f) de regels voor de toegang tot die 
gegevens door:
i) marktdeelnemers;
ii) andere bevoegde autoriteiten.
Na het verstrijken van de testtermijn voert 
de Commissie een evaluatie uit om de 
voordelen te bepalen.

Or. en

Motivering

Het testen van verdere vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving met 
behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken kan de ontwikkeling van een 
dynamisch klimaat voor concurrentievermogen en groei alleen maar ten goede komen. De 
omvang van deze vereenvoudigingen moet echter in de verordening zelf worden verduidelijkt, 
zoals reeds uiteengezet in artikel 10 van het gemoderniseerde douanewetboek. Dit 
amendement houdt verband met het amendement van de rapporteur op artikel 16 (nieuwe 
alinea).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om de regels
vast te leggen voor de ontwikkeling, het 
onderhoud en het gebruik van de in artikel 
15, lid 1, bedoelde elektronische systemen 

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om het 
volgende vast te leggen:
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voor de uitwisseling van gegevens.
a) de regels voor de ontwikkeling, het 
onderhoud en het gebruik van de in artikel 
15, lid 1, bedoelde elektronische systemen 
voor de uitwisseling van gegevens;
b) een werkprogramma inzake de 
ontwikkeling en het gebruik van de in 
artikel 15, lid 1, bedoelde elektronische 
systemen. Dit werkprogramma wordt 
uiterlijk op …* vastgesteld.
____________
* PB: datum invoegen: zes maanden na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Aangezien bij de uitvoering van het werkprogramma punten van secundaire beleidsbepaling 
aan bod komen (bijv. prioriteiten, aanpassing van de indeling van de begroting, indicatoren 
voor prestatiemeting), moet dit via gedelegeerde handelingen worden geregeld 
(overeenkomstig artikel 290 VWEU) en niet via uitvoeringshandelingen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van de in artikel 
15, lid 2, bedoelde niet-essentiële 
onderdelen vast te stellen, wanneer uit de 
evaluatie is gebleken dat de door een of 
meer lidstaten geteste vereenvoudigingen 
succesvol zijn en de overige lidstaten ten 
goede komen.

Or. en
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Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 3 van de rapporteur op artikel 15, lid 2, 
tweede alinea. De in artikel 15, lid 2, bedoelde niet-essentiële onderdelen dienen te worden 
gewijzigd als de door een of meer lidstaten geteste vereenvoudigingen zijn geëvalueerd en 
succesvol zijn gebleken, zodat ook de overige lidstaten daarvan kunnen profiteren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling een 
werkprogramma voor de ontwikkeling en 
de implementatie van de in artikel 15, lid 
1, bedoelde elektronische systemen vast. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 244, lid 4, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie stelt de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde besluiten bij uitvoeringshandeling 
vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 244, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

De Commissie stelt de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde besluiten bij uitvoeringshandeling 
vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 244, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. en

Motivering

Aangezien bij de uitvoering van het werkprogramma punten van secundaire beleidsbepaling 
aan bod komen (bijv. prioriteiten, aanpassing van de indeling van de begroting, indicatoren 
voor prestatiemeting), moet dit via gedelegeerde handelingen worden geregeld 
(overeenkomstig artikel 290 VWEU) en niet via uitvoeringshandelingen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een douanevertegenwoordiger is 2. Een douanevertegenwoordiger is 
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gevestigd in het douanegebied van de Unie. gevestigd in het douanegebied van de Unie.

In bepaalde gevallen kan ontheffing van 
deze verplichting worden verleend.

Or. en

Motivering

De rapporteur is voorstander van schrapping van alle passages waarin sprake is van 
ontheffing van de verplichting dat de douanevertegenwoordiger is gevestigd in het 
douanegebied van de Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een marktdeelnemer die in het 
douanegebied van de Unie is gevestigd en 
aan de in artikel 22 gestelde criteria 
voldoet, kan de status van geautoriseerde 
marktdeelnemer aanvragen.

1. Een marktdeelnemer die in het 
douanegebied van de Unie is gevestigd en 
aan de in artikel 22 gestelde criteria 
voldoet, kan de status van geautoriseerde 
marktdeelnemer aanvragen.

In bepaalde gevallen kan ontheffing 
worden verleend van de verplichting dat 
de marktdeelnemer in het douanegebied 
van de Unie moet zijn gevestigd.

Or. en

Motivering

De rapporteur is voorstander van schrapping van alle passages waarin sprake is van 
ontheffing van de verplichting dat de marktdeelnemer is gevestigd in het douanegebied van de 
Unie. Dit amendement houdt verband met amendement 14 van de rapporteur op artikel 23.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) die van geautoriseerde marktdeelnemer 
voor veiligheid, op grond waarvan  de 

(b) die van geautoriseerde marktdeelnemer 
voor veiligheid, op grond waarvan  de 
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houder faciliteiten krijgt  op het gebied van 
veiligheid.

houder faciliteiten krijgt  op het gebied van 
veiligheid. Dit houdt o.a. minder controles 
op de plaats van invoer of uitvoer in; 
tevens kan hiermee rekening worden 
gehouden bij controles na de afhandeling 
van de douaneformaliteiten.

Or. en

Motivering

Het verband tussen de geautoriseerde marktdeelnemer en minder douanecontroles komt in het 
Commissievoorstel onvoldoende uit de verf. Het is essentieel dat dit in het basisbesluit 
duidelijk wordt vermeld. In de nieuwe EU-richtsnoeren inzake de geautoriseerde 
marktdeelnemer staat dat deze o.a. profiteert van "minder controles op de plaats van invoer 
of uitvoer en dat met deze status ook rekening kan worden gehouden bij controles na de 
afhandeling van de douaneformaliteiten". Aantekening: dit tekstgedeelte moet als amendabel 
worden aangemerkt omdat het betrekking heeft op tekst in een grijs vlak (artikel 23, onder e): 
"het soort en de omvang van de faciliteiten die aan geautoriseerde marktdeelnemers kunnen 
worden toegekend").

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De criteria voor de toekenning van de 
status van geautoriseerde marktdeelnemer 
zijn de volgende:

1. De criteria voor de toekenning van de 
status van geautoriseerde marktdeelnemer 
zijn de volgende:

(a) een goede staat van dienst op het gebied 
van de naleving van douane- en fiscale 
verplichtingen;

(a) een goede staat van dienst op het gebied 
van de naleving van douane- en fiscale 
verplichtingen;

(b) een deugdelijke handels- en, in 
voorkomend geval, vervoersadministratie 
voeren die passende douanecontroles 
mogelijk maakt;

(b) een deugdelijke handels- en, in 
voorkomend geval, vervoersadministratie 
voeren die passende douanecontroles 
mogelijk maakt;

(c) aangetoonde solvabiliteit; (c) aangetoonde solvabiliteit;

(d) met betrekking tot de in artikel 21, lid 
2, onder a), bedoelde vergunning, de 
praktische vakbekwaamheid of 
beroepskwalificaties die rechtstreeks 
samenhangen met de verrichte activiteit;

(d) met betrekking tot de in artikel 21, lid 
2, onder a), bedoelde vergunning, de 
praktische vakbekwaamheid of 
beroepskwalificaties die rechtstreeks 
samenhangen met de verrichte activiteit;

(e) met betrekking tot de in artikel 21, lid (e) met betrekking tot de in artikel 21, lid 
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2, onder b, bedoelde vergunning, passende 
veiligheidsnormen.

2, onder b, bedoelde vergunning, passende 
veiligheidsnormen.

1 bis. De in lid 1, onder a), bedoelde staat 
van dienst wordt geacht goed te zijn als in 
de drie voorgaande jaren geen ernstige of 
herhaalde overtredingen van de 
douanewetgeving en 
belastingvoorschriften inzake het 
binnenbrengen, het uitgaan, het 
overbrengen, de opslag en de bijzondere 
bestemming van goederen zijn begaan 
door de aanvrager of de persoon die 
leiding geeft aan de aanvragende 
onderneming of controle uitoefent over 
het management van die onderneming, of 
de persoon die in de aanvragende 
onderneming verantwoordelijk is voor 
douaneaangelegenheden.

Or. en

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde 
marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat 
deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel 
geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de 
wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur 
in artikel 22 voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de 
geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in lid 1, onder b), bedoelde 
administratie wordt geacht deugdelijk te 
zijn als de aanvrager een verregaande 
controle over zijn operaties en de 
goederenstroom kan aantonen.

Or. en



PE494.493v01-00 14/39 PR\912824NL.doc

NL

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde 
marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat 
deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel 
geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de 
wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur 
voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de 
geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De in lid 1, onder c), bedoelde 
solvabiliteit wordt geacht aangetoond te 
zijn als de aanvrager een goede financiële 
positie heeft die toereikend is om aan zijn 
verplichtingen te voldoen, waarbij naar 
behoren wordt gelet op de kenmerken van 
het type zakelijke activiteiten in kwestie.

Or. en

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde 
marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat 
deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel 
geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de 
wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur 
voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de 
geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De in lid 1, onder c), 
bedoelde veiligheidsnormen worden 
geacht passend te zijn als de aanvrager 
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kan aantonen dat hij passende 
maatregelen handhaaft om de veiligheid 
van de internationale toeleveringsketen te 
waarborgen, o.a. op het gebied van de 
fysieke integriteit en de beveiliging van 
personeel en zakenpartners.

Or. en

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde 
marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat 
deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel 
geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de 
wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur 
voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de 
geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:

1. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 ter aanvulling 
van:

(a) de regels voor de toekenning van de 
status van geautoriseerde marktdeelnemer 
als bedoeld in artikel 21;

(a) de regels voor de toekenning van de 
status van geautoriseerde marktdeelnemer 
als bedoeld in artikel 21;

(b) de gevallen waarin ontheffing wordt 
verleend van het vereiste dat de aangever 
in het douanegebied van de Unie moet 
zijn gevestigd overeenkomstig artikel 21, 
lid 1;

(b) de gevallen waarin de status van een 
geautoriseerde marktdeelnemer zal 
worden geëvalueerd;

(c) de in artikel 21, lid 2, onder b), 
bedoelde faciliteiten.

(c) het verlenen van vergunningen voor 
het gebruik van vereenvoudigingen door 
geautoriseerde marktdeelnemers;
(d) de vaststelling van de douaneautoriteit 
die bevoegd is voor de toekenning van 
deze status en vergunningen;
(e) het soort en de omvang van de 



PE494.493v01-00 16/39 PR\912824NL.doc

NL

faciliteiten die aan geautoriseerde 
marktdeelnemers kunnen worden 
toegekend op het gebied van 
douanecontroles die verband houden met 
beveiliging en veiligheid;
(f) het overleg met en de 
informatieverstrekking aan andere 
douaneautoriteiten;
(g) de voorwaarden waaronder de status 
van geautoriseerde marktdeelnemer kan 
worden geschorst of ingetrokken;
(h) De voorwaarden waaronder aan 
specifieke categorieën geautoriseerde 
marktdeelnemers ontheffing mag worden 
verleend van het vereiste dat zij in het 
douanegebied van de Unie moeten zijn 
gevestigd.
2. In de aanvullende voorwaarden als 
bedoeld in lid 1 wordt rekening gehouden 
met de volgende in deze verordening 
opgenomen voorschriften:
(a) de in artikel 21, lid 2, onder b), 
bedoelde faciliteiten;
(b) de voorschriften als bedoeld in artikel 
39, lid 3;
(c) de beroepsmatige betrokkenheid bij 
onder de douanewetgeving vallende 
activiteiten;
(d) de praktische vakbekwaamheid of 
beroepskwalificaties die rechtstreeks 
verband houden met de verrichte 
activiteit;
(e) de marktdeelnemer als houder van 
internationaal erkende certificaten, 
afgegeven op basis van internationale 
overeenkomsten ter zake.

Or. en

Motivering

In het basisbesluit moeten doel, inhoud en toepassingsgebied van een gedelegeerde handeling 
uitdrukkelijk worden omschreven. Hier stelt de rapporteur opnieuw (met enkele noodzakelijke 
aanpassingen) de specificatie in artikel 15 van het gemoderniseerde douanewetboek voor. 
Aantekening: dit amendement houdt verband met amendement 9 van de rapporteur op artikel 



PR\912824NL.doc 17/39 PE494.493v01-00

NL

21, lid 2, onder b), en amendement 17 op artikel 39, lid 3.

De rapporteur is tevens voorstander van schrapping van alle passages waarin sprake is van 
ontheffing van de verplichting dat de marktdeelnemer is gevestigd in het douanegebied van de 
Unie. Dit amendement houdt verband met amendement 8 van de rapporteur op artikel 21, 
lid 1.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie kan andere dan de in 
artikel 32, lid 8, bedoelde besluiten nemen 
waarbij aan lidstaten het verzoek wordt 
gericht om een in artikel 24 bedoelde 
beschikking af te geven, te schorsen, nietig 
te verklaren, te wijzigen of in te trekken, 
teneinde de uniforme toepassing van de 
douanewetgeving te garanderen.

9. De Commissie kan andere dan de in 
artikel 32, lid 8, bedoelde besluiten nemen 
waarbij aan een of meer lidstaten het 
verzoek wordt gericht om een in artikel 24 
bedoelde beschikking af te geven, te 
schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of 
in te trekken, teneinde de uniforme 
toepassing van de douanewetgeving te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Een gedelegeerde handeling heeft betrekking op handelingen van algemene toepassing en in 
de UDW-herschikking wordt in de artikelen 24, lid 9, en 32, lid 8, alleen verwezen naar 
"lidstaten" en niet naar "een of meer lidstaten". Daarom is besloten de procedure van de 
uitvoeringshandeling in de artikelen 26 en 34 te handhaven; bovenstaand amendement dient 
ter verduidelijking van dit punt. Dit amendement houdt verband met de in artikel 26 bedoelde 
procedure.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie kan besluiten vaststellen 
waarbij aan lidstaten het verzoek wordt 
gericht om BTI- of BOI-beschikkingen in 
te trekken, teneinde de uniformiteit van de 

8. De Commissie kan besluiten vaststellen 
waarbij aan een of meer lidstaten het 
verzoek wordt gericht om BTI- of BOI-
beschikkingen in te trekken, teneinde de 
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tariefindeling of de vaststelling van de 
oorsprong van goederen te garanderen.

uniformiteit van de tariefindeling of de 
vaststelling van de oorsprong van goederen 
te garanderen.

Or. en

Motivering

Een gedelegeerde handeling heeft betrekking op handelingen van algemene toepassing en in 
de UDW-herschikking wordt in de artikelen 24, lid 9, en 32, lid 8, alleen verwezen naar 
"lidstaten" en niet naar "een of meer lidstaten". Daarom is besloten de procedure van de 
uitvoeringshandeling in de artikelen 26 en 34 te handhaven; bovenstaand amendement dient 
ter verduidelijking van dit punt. Dit amendement houdt verband met de in artikel 26 bedoelde 
procedure.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Douanecontroles worden uitgevoerd 
binnen een gemeenschappelijk kader voor 
risicobeheer, gebaseerd op de uitwisseling 
van informatie betreffende risico’s en 
risicoanalyse tussen de douanediensten, 
waarbij gemeenschappelijke risicocriteria 
en -normen, controlemaatregelen en 
prioritaire controlegebieden worden 
vastgesteld.

3. Douanecontroles worden uitgevoerd 
binnen een gemeenschappelijk kader voor 
risicobeheer, gebaseerd op de uitwisseling 
van informatie betreffende risico’s en 
risicoanalyse tussen de douanediensten, 
waarbij gemeenschappelijke risicocriteria 
en -normen, controlemaatregelen en 
prioritaire controlegebieden worden 
vastgesteld.

Om het voordeel van de status van 
geautoriseerde marktdeelnemer in de 
vorm van minder fysieke en op 
documenten gebaseerde 
veiligheidscontroles, als bedoeld in artikel 
21, lid 2, onder a), volledig door te geven, 
wordt in de regel een lagere risicoscore in 
de risicobeheersystemen opgenomen.

Or. en

Motivering

In de nieuwe EU-richtsnoeren inzake de geautoriseerde marktdeelnemer staat dat deze o.a. 
profiteert van "minder controles op de plaats van invoer of uitvoer en dat met deze status ook 
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rekening kan worden gehouden bij controles na de afhandeling van de douaneformaliteiten". 
De rapporteur is van mening dat dit grondbeginsel duidelijk in het basisbesluit (artikelen 21 
en 39 van de UDW-herschikking) moet staan en niet via richtsnoeren moet worden geregeld. 
Dit amendement houdt verband met amendement 9 van de rapporteur op artikel 21, lid 2, 
onder b), en amendement 14 op artikel 23.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling maatregelen vast om 
een uniforme toepassing van de 
douanecontroles te garanderen, met 
inbegrip van de uitwisseling van informatie 
betreffende risico's en risicoanalyse, 
gemeenschappelijke risicocriteria en –
normen, de controlemaatregelen en de 
prioritaire controlegebieden.

1. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling maatregelen vast om 
een uniforme toepassing van de 
douanecontroles te garanderen, met 
inbegrip van de uitwisseling van informatie 
betreffende risico's en risicoanalyse, 
gemeenschappelijke risicocriteria en –
normen, de controlemaatregelen en de 
prioritaire controlegebieden. Die 
maatregelen laten de algemene regel als 
bedoeld in artikel 39, lid 3, onverlet.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen van de rapporteur op artikel 21, lid 2, 
onder a), en artikel 39, lid 3. Als algemeen beginsel geldt dat, om het voordeel van de status 
van geautoriseerde marktdeelnemer in de vorm van minder fysieke en op documenten 
gebaseerde veiligheidscontroles, als bedoeld in artikel 21, lid 2, onder a), volledig door te 
geven, een lagere risicoscore in de risicobeheersystemen wordt opgenomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Goederen bij de vervaardiging waarvan 
meer dan één land of gebied betrokken is 
geweest, worden geacht van oorsprong te 
zijn uit het land of gebied waar de laatste 
ingrijpende be- of verwerking heeft 

2. Goederen bij de vervaardiging waarvan 
meer dan één land of gebied betrokken is 
geweest, worden geacht van oorsprong te 
zijn uit het land of gebied waar de laatste 
ingrijpende be- of verwerking heeft 
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plaatsgevonden. plaatsgevonden.

De laatste ingrijpende be- of verwerking 
van goederen wordt gedefinieerd aan de 
hand van het criterium van wijziging van 
de tariefindeling of, wanneer dat 
criterium niet kan worden toegepast, op 
basis van een percentage ad valorem of 
een be- of verwerkingsoperatie.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste beginselen op te 
nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde handelingen. Naar 
de mening van de rapporteur is het criterium dat geldt voor de toepassing van de 
oorsprongsregels een essentieel onderdeel dat uitdrukkelijk in het basisbesluit moet worden 
vermeld. Het voorstel is ontleend aan de WTO-overeenkomst over oorsprongsregels (artikel 
9, lid 2, onder c), punt iii), eerste streepje). Dit amendement houdt verband met amendement 
21 van de rapporteur op artikel 55.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het bewijs van oorsprong van de 
goederen wordt geleverd overeenkomstig 
de douanewetgeving of andere 
Uniewetgeving met betrekking tot 
specifieke gebieden, kunnen de 
douaneautoriteiten, in geval van gegronde 
twijfel, elk aanvullend bewijs eisen dat 
noodzakelijk is om te waarborgen dat de 
vermelding van de oorsprong voldoet aan 
de regels die bij de desbetreffende 
Unievoorschriften zijn vastgesteld.

2. Indien het bewijs van oorsprong van de 
goederen wordt geleverd overeenkomstig 
de douanewetgeving of andere 
Uniewetgeving met betrekking tot 
specifieke gebieden, kunnen de 
douaneautoriteiten, in geval van gegronde 
twijfel, elk aanvullend bewijs eisen dat 
noodzakelijk is om te waarborgen dat de 
vermelding van de oorsprong voldoet aan 
de regels die bij de desbetreffende 
Unievoorschriften zijn vastgesteld.

Indien het bewijs in de Unie wordt 
geleverd door overlegging van een in een 
derde land afgegeven 
oorsprongscertificaat, moet dit aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
(a) het is afgegeven door een betrouwbare 
autoriteit of instantie die daartoe door het 
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land van afgifte gemachtigd is;
(b) het bevat alle gegevens die nodig zijn 
voor de identificatie van de goederen 
waarop het betrekking heeft;
(c) het vermeldt op eenduidige wijze het 
land van oorsprong van de goederen 
waarop het betrekking heeft.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste beginselen op te 
nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde handelingen. Naar 
de mening van de rapporteur is het criterium dat geldt voor de toepassing van de 
oorsprongsregels een essentieel onderdeel dat uitdrukkelijk in het basisbesluit moet worden 
vermeld. Het voorstel is ontleend aan de uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde 
douanewetboek. Dit amendement houdt verband met amendement 21 van de rapporteur op 
artikel 55.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 55, inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 ter aanvulling 
van:

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 19 van de rapporteur op artikel 53, lid 2, en 
amendement 20 op artikel 54, lid 2.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor goederen die in aanmerking komen 
voor de preferentiële tariefmaatregelen die 
unilateraal door de Unie zijn vastgesteld 
ten gunste van bepaalde landen of gebieden 
dan wel groepen van landen of gebieden 
buiten het douanegebied van de Unie, 
behalve die welke in lid 5 worden 
genoemd, neemt de Commissie 
maatregelen tot vaststelling van de regels 
betreffende de preferentiële oorsprong.

3. Voor goederen die in aanmerking komen 
voor de preferentiële tariefmaatregelen die 
unilateraal door de Unie zijn vastgesteld 
ten gunste van bepaalde landen of gebieden 
dan wel groepen van landen of gebieden 
buiten het douanegebied van de Unie, 
behalve die welke in lid 5 worden 
genoemd, neemt de Commissie 
maatregelen tot vaststelling van de regels 
betreffende de preferentiële oorsprong. De 
regels tot vaststelling van de preferentiële 
oorsprong van goederen worden 
gebaseerd op het criterium gehele 
verkrijging of toereikende verwerking.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste beginselen op te 
nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde handelingen. Naar 
de mening van de rapporteur is het criterium dat geldt voor de toepassing van de 
preferentiële oorsprong van goederen een essentieel onderdeel dat uitdrukkelijk in het 
basisbesluit moet worden vermeld. De voorgestelde tekst is ontleend aan de artikelen 72 en 
98, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2454/93. Dit amendement houdt verband met 
amendement 23 van de rapporteur op artikel 57.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 ter aanvulling 
van:

Or. en
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Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 22 van de rapporteur op artikel 56.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 115 bis
Indiening en verantwoordelijke
De summiere aangifte tot binnenbrenging 
wordt gedaan met behulp van een 
elektronische 
gegevensverwerkingstechniek en wordt 
verwerkt door het meervoudige 
archiveringssysteem, zoals aanbevolen in 
de veilige normen van de 
Werelddouaneorganisatie. Voor dat 
systeem geldt het beginsel dat informatie 
moet worden verkregen van de persoon 
die daarover beschikt en passend 
gemachtigd is tot het verstrekken van die 
informatie.

Or. en

Motivering

Voor de invoer van goederen in de EU geldt als voorwaarde dat een summiere aangifte tot 
binnenbrenging wordt gedaan. Dit is dus een essentieel aspect dat in het basisbesluit moet 
worden geregeld en niet alleen via een gedelegeerde handeling. Een meervoudig 
archiveringssysteem, zoals aanbevolen in de veilige normen van de Werelddouaneorganisatie, 
is de meest gebruikte manier geworden om kwalitatief goede informatie te verkrijgen voor 
risicobeoordelingen en is in vele delen van de wereld met succes in gebruik. Voor dit systeem 
geldt het beginsel dat informatie moet worden verkregen van de persoon die daarover 
beschikt en passend gemachtigd is tot het verstrekken van die informatie.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 1 – inleidende formule en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:

In geval van wijziging van het 
normenkader van de 
Werelddouaneorganisatie wordt de 
Commissie gemachtigd om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 243 tot wijziging van de 
procedurele regels voor de indiening van 
een summiere aangifte bij binnenbrengen;

(a) de procedurele regels voor de indiening 
van een summiere aangifte bij 
binnenbrengen;

Or. en

Motivering

Voor de invoer van goederen in de EU geldt als voorwaarde dat een summiere aangifte tot 
binnenbrenging wordt gedaan. Dit is dus een essentieel aspect dat in het basisbesluit moet 
worden geregeld en niet alleen via een gedelegeerde handeling.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – inleidende formule (nieuw) en letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:
(a) de gevallen, met uitzondering van de 
in artikel 114, lid 2, bedoelde, waarin en 
de voorwaarden waaronder ontheffing 
kan worden verleend van de verplichting 
tot indiening van een summiere aangifte 
bij binnenbrengen of die verplichting kan 
worden aangepast;
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Or. en

Motivering

Er mag niet van worden uitgegaan dat de zinsnede "regels voor de indiening van een 
summiere aangifte bij binnenbrengen" onder a) enigerlei machtiging inhoudt voor het 
toekennen van bijkomende vrijstellingen of het aanpassen van de verplichting tot indiening 
van een dergelijke ENS-aangifte.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 126 bis 
Goederen die worden geacht in tijdelijke 
opslag te zijn geplaatst
1. Tenzij goederen onmiddellijk onder een 
douaneregeling worden geplaatst 
waarvoor een douaneaangifte is 
aanvaard, dan wel in een vrije zone zijn 
geplaatst, worden bij de douane 
aangebrachte niet-Uniegoederen geacht 
overeenkomstig artikel 203 onder 
tijdelijke opslag te zijn geplaatst.
2. Onverminderd de in artikel 114, lid 3, 
vastgestelde verplichting en de 
uitzonderingen en de ontheffing waarin 
de bij artikel 114, lid 2, vastgestelde 
maatregelen voorzien, wordt, indien wordt 
geconstateerd dat bij de douane 
aangebrachte niet-Uniegoederen niet zijn 
gedekt door een summiere aangifte tot 
binnenbrenging, door de houder van de 
goederen onmiddellijk een dergelijke 
aangifte ingediend.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt het oude artikel 98 van Verordening (EG) nr. 450/2008 (gemoderniseerd 
douanewetboek) weer op te nemen. Dit artikel is in de UDW-herschikking geschrapt, hoewel 
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er nog steeds door middel van aanbrenging goederen onder tijdelijke opslag worden 
geplaatst. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het douanekantoor waar de 
douaneaangifte wordt gedaan , vervult de 
formaliteiten voor de verificatie van de 
aangifte en de invordering van het met een 
douaneschuld overeenkomende bedrag aan 
invoer- of uitvoerrechten.

2. Het douanekantoor waar de 
douaneaangifte wordt gedaan of 
beschikbaar wordt gesteld, vervult de 
formaliteiten voor de verificatie van de 
aangifte, de invordering van het met een 
douaneschuld overeenkomende bedrag aan 
in- of uitvoerrechten en de vrijgave van de 
goederen.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor 
waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het gemoderniseerde 
douanewetboek, waarbij het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen 
goedkeurt of weigert, terwijl het douanekantoor van aanbrenging alleen een 
veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van invloed op artikel 138, leden 2 en 3. Dit amendement 
houdt daarom verband met amendement 29 van de rapporteur op artikel 138, lid 3, van de 
UDW-herschikking.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het douanekantoor waar de goederen 
worden aangebracht, verricht, 
onverminderd zijn eigen controles, ieder 
onderzoek waarom op terechte gronden 
wordt verzocht door het douanekantoor 
waar de douaneaangifte is gedaan.

3. Het douanekantoor waar de goederen 
worden aangebracht, verricht, 
onverminderd zijn eigen controles op het 
gebied van veiligheid en beveiliging, ieder 
onderzoek waarom op terechte gronden 
wordt verzocht door het douanekantoor 
waar de douaneaangifte is gedaan, en staat 
de vrijgave van de goederen toe, rekening 
houdend met de informatie van dat 
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douanekantoor.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor 
waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het gemoderniseerde 
douanewetboek, waarbij het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen 
goedkeurt of weigert, terwijl het douanekantoor van aanbrenging alleen een 
veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van invloed op artikel 138, leden 2 en 3, van de UDW-
herschikking. Dit amendement houdt daarom verband met amendement 28 van de rapporteur 
op artikel 138, lid 2.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 138 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze douanekantoren wisselen de voor de 
vrijgave van de goederen benodigde 
informatie uit. Het douanekantoor waar 
de goederen worden aangebracht, staat de 
vrijgave van de goederen toe.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor 
waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het gemoderniseerde 
douanewetboek, waarbij het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen 
goedkeurt of weigert, terwijl het douanekantoor van aanbrenging alleen een 
veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van invloed op artikel 138, leden 2 en 3. Dit amendement 
houdt daarom verband met amendement 28 van de rapporteur op artikel 138, lid 2, en 
amendement 29 op artikel 138, lid 3, van de UDW-herschikking.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 148 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Douaneaangiften die aan de 1. Douaneaangiften die aan de 
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voorwaarden van dit hoofdstuk voldoen, 
worden onmiddellijk door de 
douaneautoriteiten aanvaard, voor zover de 
desbetreffende goederen bij de douane zijn 
aangebracht.

voorwaarden van dit hoofdstuk voldoen, 
worden onmiddellijk door de 
douaneautoriteiten aanvaard, voor zover de 
desbetreffende goederen bij de douane zijn 
aangebracht of ten genoegen van de 
douaneautoriteiten in een voorafgaande 
kennisgeving worden gemeld en 
vervolgens voor douanecontrole 
beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement biedt de mogelijkheid om al vóór de aankomst kennis te geven van 
douanebesluiten over de vrijgave c.q. controle van de aangifte, mits de goederen "ten 
genoegen van de douaneautoriteiten" "voor douanecontrole beschikbaar worden gesteld". Dit 
was ook de bedoeling van artikel 112, lid 1, van het gemoderniseerde douanewetboek, terwijl 
in het voorstel voor de UDW-herschikking aanvaarding volledig afhankelijk wordt gesteld 
van de aanbrenging van de goederen, d.w.z. aankomst en beschikbaarheid voor controle. 
Daarmee wordt een mogelijkheid om de handel op eenvoudige, voordelige wijze te 
vergemakkelijken, verdaan.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 181 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een geautoriseerd marktdeelnemer voor 
douanevereenvoudigingen wordt geacht 
aan de onder b) vastgestelde voorwaarden 
te voldoen voor zover bij de verlening van 
de vergunning rekening is gehouden met 
de activiteit in het kader van de betrokken 
bijzondere regeling.

Mits er geen latere wijziging is opgetreden 
in de gegevens die al zijn verstrekt in het 
kader van de toekenning van de status van 
geautoriseerd marktdeelnemer, wordt een 
geautoriseerd marktdeelnemer voor 
douanevereenvoudigingen geacht aan de in 
de eerste alinea, onder b), vastgestelde 
voorwaarden te voldoen.

Or. en

Motivering

Wie de status van geautoriseerd marktdeelnemer heeft en zich aan de voorschriften houdt, 
moet maximaal van vereenvoudigingen kunnen profiteren: als eenmaal aan de voorwaarden 
is voldaan, mag geen hertoetsing plaatsvinden van de criteria voor het gebruikmaken van 
vereenvoudigingen bij officiële handelingen. In de UDW-herschikking wordt een verband 
gelegd tussen de criteria waaraan moet worden voldaan om een speciale procedure te mogen 
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volgen, en de status van geautoriseerd marktdeelnemer. Daardoor wordt deze status 
gedevalueerd en gaan de kosten omhoog, met name voor kmo's.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 203 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de volgende gevallen worden niet-
Uniegoederen geacht onder de regeling 
tijdelijke opslag te zijn geplaatst op het 
tijdstip waarop zij bij de douane zijn 
aangebracht, tenzij zij onder een andere 
douaneregeling zijn geplaatst:

1. De volgende niet-Uniegoederen worden
geacht door de houder van de goederen
voor de regeling tijdelijke opslag te zijn 
aangegeven op het tijdstip waarop zij bij 
de douane zijn aangebracht, tenzij zij voor
een andere douaneregeling zijn 
aangegeven:

(a) wanneer goederen die het 
douanegebied van de Unie worden 
binnengebracht, onmiddellijk bij aankomst 
bij de douane worden aangebracht 
overeenkomstig artikel 124;

(a) goederen die het douanegebied van de 
Unie worden binnengebracht, met 
uitzondering van die welke rechtstreeks 
een vrije zone worden binnengebracht;

(b) wanneer goederen bij het 
douanekantoor van bestemming in het 
douanegebied van de Unie worden 
aangebracht overeenkomstig de 
voorschriften inzake de regeling 
douanevervoer;

(b) goederen die vanuit een vrije zone een 
ander deel van het douanegebied van de 
Unie worden binnengebracht;

(c) wanneer  goederen vanuit een vrije 
zone een ander deel van het douanegebied 
van de Unie  binnenkomen.

(c) goederen ten aanzien waarvan de 
regeling extern douanevervoer wordt 
beëindigd.
De douaneaangifte wordt geacht te zijn 
ingediend en door de douaneautoriteiten 
te zijn aanvaard op het tijdstip waarop de 
goederen bij de douane zijn aangebracht.

Or. en

Motivering

Voormalig artikel 151, lid 1, van het gemoderniseerde douanewetboek;in dit amendement 
worden de aangifte en de aanvaarding daarvan gedefinieerd. Het door middel van 
aanbrenging onder de procedure plaatsen van goederen moet worden geregeld in titel IV, 
hoofdstuk 2, afdeling 3 (artikel 126 bis).
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 203 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De houder van de goederen dient een 
aangifte tot tijdelijke opslag in ten laatste 
op het tijdstip waarop zij bij de douane 
worden aangebracht overeenkomstig lid 1.

2. De summiere aangifte bij 
binnenbrengen, of een document voor 
douanevervoer ter vervanging daarvan, 
vormt de aangifte voor de regeling 
tijdelijke opslag.

Die aangifte kan door de 
douaneautoriteiten worden gewijzigd, 
ongeldig gemaakt en geverifieerd.

Artikel 149 is op dergelijke aangiften van 
toepassing nadat de goederen zijn 
aangebracht.

Or. en

Motivering

De eis van een bijkomende aangifte voor de regeling tijdelijke opslag is niet gerechtvaardigd. 
De summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS), of een document voor douanevervoer ter 
vervanging daarvan, voldoet aan de eisen die gelden voor de aangifte voor de opslagregeling. 
Aanvullende gegevens die redelijkerwijze vereist zijn voor opslag onder douanetoezicht, 
kunnen en moeten deel uitmaken van de kennisgeving bij het aanbrengen van de goederen. 
Wijziging van de aangifte valt onder de regels voor douaneaangiften, aangezien de ENS niet 
langer als een dergelijke aangifte kan dienen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 233 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De douaneautoriteiten kunnen een 
persoon op aanvraag vergunning geven 
om gebruik te maken van 
vereenvoudigingen betreffende de 
plaatsing van goederen onder de regeling 
uitvoer en betreffende de beëindiging van 
die regeling.

Or. en
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Motivering

Handhaving van uniforme uitvoerregels in de hele EU is essentieel voor een soepel verlopend 
handelsverkeer in de EU. Er kan niet van uit worden gegaan dat de voorschriften inzake de 
regeling uitvoer en de vereenvoudiging daarvan vallen onder de bevoegdheidsdelegatie, als 
bedoeld in de artikelen 232 en 234 van het Commissievoorstel.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 234

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan de gevallen waarin 
de uitvoerformaliteiten gelden 
overeenkomstig artikel 233, lid 3.

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:

(a) de voorschriften die gelden voor de 
regeling uitvoer;
(b) de gevallen waarin de 
uitvoerformaliteiten gelden 
overeenkomstig artikel 233, lid 3;

(c) de regels voor het verlenen van de 
vergunning als bedoeld in artikel 233, lid 
4.

Or. en

Motivering

Handhaving van uniforme uitvoerregels in de hele EU is essentieel voor een soepel verlopend 
handelsverkeer in de EU. Er kan niet van uit worden gegaan dat de voorschriften inzake de 
regeling uitvoer en de vereenvoudiging daarvan vallen onder de bevoegdheidsdelegatie, als 
bedoeld in de artikelen 232 en 234 van het Commissievoorstel.
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 243 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden, met 
inachtneming van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, met name artikel 290.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar artikel 290 VWEU.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 244 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie wordt bijgestaan door 
het Comité douanewetboek. Dit comité is 
een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

(1) De Commissie wordt bijgestaan door 
het Comité douanewetboek. Dit comité is 
een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011, met inachtneming van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, met name artikel 291.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar artikel 291 VWEU.
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TOELICHTING

In de herschikking van het douanewetboek van de Unie (UDW) stelt de Commissie voor een 
aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 450/2008 aan de ontwikkeling van de douane- en 
andere relevante wetgeving aan te passen, die verordening in overeenstemming te brengen 
met procedurele vereisten die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, en de toepassing 
ervan uit te stellen.

Als gevolg daarvan komen de meeste bepalingen van Verordening (EG) nr. 450/2008 tot 
vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek - GDW) 
voor wijziging in aanmerking, ofwel doordat de tekst in overeenstemming wordt gebracht met 
het Verdrag van Lissabon, ofwel door de noodzakelijke aanpassing aan de verdere 
ontwikkeling van relevante EU-wetgeving.

Het douanewetboek is essentieel voor de werking van de interne markt en de interne markt 
kan alleen goed functioneren bij consequente toepassing van gemeenschappelijke, moderne 
douanevoorschriften en -systemen.

Om dynamische randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de groei te stimuleren 
en tegelijkertijd een behoorlijke uniforme goederencontrole te waarborgen, heeft de 
rapporteur amendementen ingediend waarmee moderne, eenvoudige douanevoorschriften op 
basis van geavanceerde systemen worden bevorderd en de controles zodanig worden 
geharmoniseerd dat een marktdeelnemer informatie slechts eenmaal hoeft te verstrekken.

De rapporteur heeft zich gehouden aan het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over 
herschikkingstechnieken voor besluiten door alleen amendementen in te dienen op tekst tegen 
een "grijze" achtergrond. Bij de indiening van amendementen op haar ontwerpverslag 
behoudt mevrouw Le Grip zich evenwel het recht voor nieuwe amendementen in te dienen op 
bepalingen die in het Commissievoorstel ongewijzigd zijn gebleven (witte achtergrond), als 
hierover binnen de fracties overeenstemming bestaat. In dat geval zullen Commissie en Raad 
onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het voornemen om die amendementen in te 
dienen, zoals in bovengenoemd IIA bepaald is.

Gebruik van elektronische systemen door alle lidstaten

In de UDW-herschikking stelt de Commissie voor dat aan een of meer lidstaten vrijstelling 
kan worden verleend van het onvoorwaardelijke, verplichte gebruik van elektronische 
middelen voor de gegevensuitwisseling tussen douane-instanties en marktdeelnemers. Deze 
verplichting is met het GDW ingevoerd. Een dergelijke maatregel zou leiden tot twee 
snelheden in de douaneprocessen binnen de EU, met het gevaar dat de kloof breder wordt 
tussen de lidstaten die willen investeren en de lidstaten die dat niet doen. Voor de 
marktdeelnemers zou dit betekenen dat zij bestaande processen dubbel moeten uitvoeren (op 
papier en elektronisch), wat voor het Europese bedrijfsleven aanzienlijke extra kosten met 
zich mee zou brengen. Daarom acht de rapporteur het essentieel dat het UDW in alle 27 
lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast en daarmee wordt vastgehouden aan het 
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fundamentele idee van een pan-Europees e-douanesysteem, zoals uiteengezet in het GDW. Bij 
wijze van uitzondering kunnen voor beperkte tijd vrijstellingen worden verleend; de criteria 
voor het toekennen van zo'n vrijstelling moeten in gedelegeerde handelingen nader worden 
omschreven.

Opwaardering van GMD-status in de UDW-herschikking

De rapporteur is van mening dat wie de status van geautoriseerd marktdeelnemer (GMD) 
heeft, betrouwbaar is en zich aan de voorschriften houdt, maximaal moet kunnen profiteren 
van vereenvoudigingen waarvan op grote schaal gebruik wordt gemaakt. Als eenmaal aan de 
GMD-voorwaarden is voldaan, mag geen hertoetsing plaatsvinden van de criteria voor het 
gebruikmaken van vereenvoudigingen bij officiële handelingen.
De koppeling tussen GMD-status en lichtere douanecontroles moet in de UDW-herschikking 
beter uit de verf komen. Momenteel wordt dit alleen geregeld in de GMD-richtsnoeren van de 
EU. De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de GMD-status zijn te essentieel 
om alleen via gedelegeerde handelingen te regelen.

Testen van verdere vereenvoudigingen met behulp van elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken

Het testen van verdere vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving met 
behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken kan de ontwikkeling van een 
dynamisch klimaat voor concurrentievermogen en groei alleen maar ten goede komen. 
Omvang en termijn van deze tests moeten echter in de verordening zelf worden bepaald. Na 
het verstrijken van de testperiode moet een vereenvoudiging worden geëvalueerd, en als deze 
succesvol is gebleken en nuttig voor de lidstaten, kan deze vereenvoudiging via een 
gedelegeerde handeling in de wetstekst worden opgenomen.

Regels inzake oorsprong en preferentiële oorsprong van goederen

Met de desbetreffende amendementen wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste 
beginselen op te nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde 
handelingen. Met name zijn naar de mening van de rapporteur de criteria die gelden voor de 
toepassing van de oorsprongsregels en de regels inzake de preferentiële oorsprong van 
goederen essentiële onderdelen die uitdrukkelijk in het basisbesluit moeten worden vermeld. 
De voorstellen zijn ontleend aan de WTO-overeenkomst over oorsprongsregels en aan de 
artikelen 72 en 98, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2454/93.

Gecentraliseerde vrijmaking, zoals bepaald in het GDW

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor 
waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het GDW, waarbij het 
toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen goedkeurt of weigert, terwijl 
het douanekantoor van aanbrenging alleen een veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van 
invloed op artikel 138, leden 2 en 3, van de UDW-herschikking.

Geen behoefte aan aparte aangifte voor tijdelijke opslag
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De rapporteur vindt dat de eis van een bijkomende aangifte voor de regeling tijdelijke opslag 
niet gerechtvaardigd is. De summiere aangifte bij binnenbrengen, of een document voor 
douanevervoer ter vervanging daarvan, voldoet al aan de eisen die gelden voor de aangifte 
voor de opslagregeling. Aanvullende gegevens die redelijkerwijze vereist zijn voor opslag 
onder douanetoezicht, kunnen deel uitmaken van de kennisgeving bij het aanbrengen van de 
goederen. In de UDW-herschikking wordt voorgesteld een aanvullende, aparte aangifte voor 
de regeling tijdelijke opslag verplicht te stellen. Dit zal aanzienlijke gevolgen voor de 
handelsstromen hebben, omdat de marktdeelnemers meestal niet alleen vervoerder en houder 
van de goederen zijn, maar steevast binnen enkele uren na de aanbrenging, en zeker binnen 
een werkdag, een douaneaangifte indienen om de goederen vrij te geven voor een andere 
procedure. De huidige voorstellen houden in dat marktdeelnemers in wezen dezelfde 
informatie tweemaal moeten verstrekken.

Regels inzake indiening en verantwoordelijke

Voor de invoer van goederen in de EU geldt als voorwaarde dat een summiere aangifte tot 
binnenbrenging wordt gedaan. Dit is dus een essentieel aspect dat in het basisbesluit moet 
worden geregeld en niet alleen via een gedelegeerde handeling. Een meervoudig 
archiveringssysteem, zoals aanbevolen in de veilige normen van de Werelddouaneorganisatie, 
is de meest gebruikte manier geworden om kwalitatief goede informatie te verkrijgen voor 
risicobeoordelingen en is in vele delen van de wereld met succes in gebruik. Voor dit systeem 
geldt het beginsel dat informatie moet worden verkregen van de persoon die daarover beschikt 
en passend gemachtigd is tot het verstrekken van die informatie.

Kennisgeving vóór aankomst

Dit amendement van de rapporteur biedt de mogelijkheid om al vóór de aankomst kennis te 
geven van douanebesluiten over de vrijgave c.q. controle van de aangifte, mits de goederen 
"ten genoegen van de douaneautoriteiten" "voor douanecontrole beschikbaar worden gesteld". 
Dit was ook de bedoeling van artikel 112, lid 1, van het GDW, terwijl in het voorstel voor de 
UDW-herschikking aanvaarding volledig afhankelijk wordt gesteld van de aanbrenging van 
de goederen, d.w.z. aankomst en beschikbaarheid voor controle. Daarmee wordt een 
mogelijkheid om de handel op eenvoudige, voordelige wijze te vergemakkelijken, verdaan.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2012)36293

De heer Malcolm Harbour,
voorzitter van de Commissie interne markt
en consumentenbescherming
ASP 13E130
Brussel

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Mijnheer de Voorzitter,

De Commissie juridische zaken, die ik de eer heb voor te zitten, heeft bovengenoemd voorstel 
overeenkomstig artikel 87 (herschikking) van het Reglement van het Parlement behandeld.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake 
bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking 
hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van 
het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het 
ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde 
overeenkomstig artikel 54 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan 
of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

In navolging van het advies van de Juridische Dienst, die vertegenwoordigd was in de 
vergaderingen waarop de adviesgroep het herschikkingsvoorstel heeft behandeld, en 
overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische 
zaken van mening dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan 
die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven, en dat voor wat betreft de codificatie 
van de ongewijzigde bepalingen van de vorige teksten en die inhoudelijke wijzigingen, het 
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voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Tot slot beveelt de Commissie juridische zaken, die het voorstel op haar vergadering van 10 
juli 2012 heeft besproken, uw commissie als ter zake bevoegde commissie met 23 stemmen 
voor en geen onthoudingen aan1 dit voorstel overeenkomstig artikel 87 te behandelen.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijl.: advies van de adviesgroep

                                               
1 Aanwezige leden: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Françoise Castex 
(ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-
Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, 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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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 22 augustus 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het douanewetboek van de Unie (herschikking)
COM(2012)0064 van 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9, is de 
adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie op 29 maart, 3 april en 24 mei 2012 bijeengekomen om onder meer 
bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomsten1 werd het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad voor een herschikking van Verordening (EG) nr. 450/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het douanewetboek van 
de Unie behandeld, waarbij de Adviesgroep in onderlinge overeenstemming tot de hierna 
uiteengezette conclusies is gekomen.

1) Wat de toelichting betreft: wil deze volledig in overeenstemming met de voorschriften van 
het Interinstitutioneel Akkoord zijn geredigeerd, dan moet hierin worden aangegeven welke 
bepalingen van de eerdere handeling ongewijzigd zijn gebleven, overeenkomstig punt 6 (a) 
(iii) van dat akkoord.

2) In artikel 6, lid 2, b), hadden de eerste woorden "de mogelijkheid" als een "materiële  
schrapping" moeten zijn gemarkeerd met een dubbele doorstreping tegen een grijze 
achtergrond.

                                               
1 De adviesgroep bestudeerde de Engelse, Franse en Duitse versie van het voorstel en is daarbij uitgegaan van de 
Engelse versie, de oorspronkelijke versie van de te behandelen tekst.
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3) De volgende, reeds met een dubbele doorhaling gemarkeerde tekstgedeelten van het 
herschikkingsvoorstel hadden tevens moeten worden aangegeven tegen een grijze achtergrond 
om te attenderen op materiële wijzigingen:
- in het eerste visum in de preambule, het artikelnummer "26";
- in artikel 11, lid 2, de slotwoorden "die een adequaat niveau van gegevensbescherming 
garandeert";
- onmiddellijk na de tekst van artikel 15, de gehele bestaande formulering van artikel 10, lid 1, 
1, b), c) en d) en van artikel 10, lid 2, van Verordening (EC) nr. 450/2008;
- in artikel 23, b), de woorden "zal worden geëvalueerd";
- in artikel 128, de artikelnummers "96" en "98";
- in artikel 174, lid 4, het artikelnummer "131";
- in artikel 222, lid 3, de woorden "stellen (…) de termijn vast waarbinnen de niet-
communautaire (…)".

4) in artikel 168, lid 1, b), de letter a) moet worden veranderd in i), i) moet worden veranderd 
in  (ii), (ii) moet worden veranderd in (iii) en (iii) moet worden veranderd in (iv).

Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat 
het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn 
aangegeven. Voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige 
tekst en die inhoudelijke wijzigingen, heeft de adviesgroep voorts geconcludeerd dat het 
voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


