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PR_COD_1recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en 
tullkodex för unionen (omarbetning)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0064),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0045/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
16 juli 20121,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter2,

– med beaktande av skrivelsen av den 12 juli 2012 från utskottet för rättsliga frågor till 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i enlighet med artikel 87.3 i 
arbetsordningen3,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för internationell handel (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
                                               
1 …
2 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
3 Utskottet för rättsliga frågor anser att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem 
som anges i förslaget. Vidare anser utskottet att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade 
bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de 
befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.
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kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik. 

3. Kommissionen får i undantagsfall och 
under en begränsad tid anta beslut om att 
tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom undantag från punkt 1 använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik. Detta undantag
ska inte påverka utvecklingen, 
underhållet och användningen av 
elektroniska system för utbyte av uppgifter 
enligt punkt 1. 

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att unionens tullkodex genomförs och tillämpas på samma sätt i alla 
27 medlemsstater, så att man bevarar grundtanken bakom den EU-övergripande e-tull som 
ursprungligen beskrevs i den moderniserade tullkodexen. I undantagsfall beviljas undantag 
under en begränsad tid för en eller flera medlemsstater. Närmare specifikationer om 
kriterierna för beviljande av undantag bör hanteras genom delegerade akter (föredragandens 
ändringsförslag rörande artikel 7a (ny)).  

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Delegering av befogenhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att specificera kriterierna om 
beviljande av det undantag som avses i 
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artikel 6.3.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att unionens tullkodex genomförs och tillämpas på samma sätt i alla 
27 medlemsstater, så att man bevarar grundtanken bakom den EU-övergripande e-tull som 
ursprungligen beskrevs i den moderniserade tullkodexen. I undantagsfall kan undantag 
beviljas för en eller flera medlemsstater under en begränsad tid. Närmare specifikationer om 
kriterierna för beviljande av undantag till artikel 6.3 bör hanteras genom delegerade akter.  

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga medlemsstater att under en 
begränsad tid testa förenklingar i fråga om 
tillämpningen av tullagstiftning med 
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik.

2. Kommissionen får på begäran 
bemyndiga en eller flera medlemsstater att 
under en begränsad tid testa ytterligare
förenklingar i fråga om tillämpningen av 
tullagstiftningen. Dessa förenklingar ska 
omfatta icke väsentliga delar av denna 
förordning med användning av elektronisk 
databehandlingsteknik avseende följande:

a) Ansökningar och tillstånd som avser ett 
tullförfarande eller status som godkänd 
ekonomisk aktör.
b) Ansökningar och särskilda beslut som 
medges i enlighet med artikel 32. 
c) Gemensam riskhantering enligt 
artikel 39.
d) Standardformat för och
standardinnehåll i de uppgifter som ska 
registreras.
e) Medlemsstaternas tullmyndigheters 
bevarande av uppgifterna.
f) Regler för åtkomst till dessa uppgifter 
för
i) ekonomiska aktörer och
ii) andra behöriga myndigheter.



PE494.493v04-00 8/37 PR\912824SV.doc

SV

När tidsfristen för testet har löpt ut ska 
kommissionen genomföra en utvärdering 
för att ta reda på fördelarna.

Or. en

Motivering

Tester av ytterligare förenklingar i fråga om tillämpningen av tullagstiftningen med hjälp av 
elektronisk databehandlingsteknik kan bara främja utvecklingen av en dynamisk miljö för 
konkurrenskraft och tillväxt. Tillämpningsområdet för denna förenkling bör dock förtydligas i 
själva förordningen på det sätt som redan angetts i artikel 10 i den moderniserade 
tullkodexen. Detta ändringsförslag hör ihop med föredragandens förslag till nytt stycke i 
artikel 16.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
fastställa regler om utveckling, underhåll 
och användning av elektroniska system för 
utbyte av de uppgifter som avses i 
artikel 15.1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att

a) fastställa regler om utveckling, 
underhåll och användning av elektroniska 
system för utbyte av de uppgifter som 
avses i artikel 15.1, 
b) utarbeta ett arbetsprogram som rör 
utveckling och införande av de 
elektroniska system som avses i 
artikel 15.1. Detta arbetsprogram ska 
utarbetas senast den ...*.

____________
* Publikationsbyrån inför datum: 
sex månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en
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Motivering

Med tanke på att genomförandet av arbetsprogrammet innehåller inslag som är av 
underordnad politisk betydelse (t.ex. prioriteringar, anpassningar till fördelningen av 
budgetanslagen, indikatorer för att mäta prestanda) bör denna aspekt hanteras genom 
delegerade akter (i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget) och inte genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att ändra de icke väsentliga delar som 
avses i artikel 15.2 när de förenklingar 
som testats av en eller flera medlemsstater 
har bedömts vara lyckade och 
gynnsamma för de övriga 
medlemsstaterna. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med föredragandens ändringsförslag 3 till artikel 15.2 andra 
stycket. De icke väsentliga delar som avses i artikel 15.2 bör ändras när de förenklingar som 
testas av en eller flera medlemsstater har bedömts vara lyckade och gynnsamma för de övriga 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast sex månader efter denna 
förordnings ikraftträdande ska 
kommissionen i form av 
genomförandeakter anta ett 
arbetsprogram för utveckling och 
införande av de elektroniska system som 
avses i artikel 15.1. Dessa 

Kommissionens beslut enligt artikel 15.2 
ska utformas som genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 244.2.
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genomförandeakter ska antas  i enlighet 
med det granskningsförfarande  som 
avses i artikel 244.4 . Kommissionens 
beslut enligt artikel 15.2 ska utformas som 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 244.2.

Or. en

Motivering

Med tanke på att genomförandet av arbetsprogrammet innehåller inslag som är av 
underordnad politisk betydelse (t.ex. prioriteringar, anpassningar till fördelningen av 
budgetanslagen, indikatorer för att mäta prestanda) bör denna aspekt hanteras genom 
delegerade akter (i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget) och inte genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett tullombud ska vara etablerat i 
unionens tullområde.

2. Ett tullombud ska vara etablerat i 
unionens tullområde.

I vissa fall får denna skyldighet frångås.  

Or. en

Motivering

Föredraganden ser gärna att man stryker all text där det anges att ett tullombud inte behöver 
vara etablerat i unionens tullområde. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ekonomisk aktör som är etablerad i 
unionens tullområde och uppfyller 

1. En ekonomisk aktör som är etablerad i 
unionens tullområde och uppfyller 
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kriterierna i artikel22 får ansöka om status 
som godkänd ekonomisk aktör.

kriterierna i artikel 22 får ansöka om status 
som godkänd ekonomisk aktör.

I vissa fall kan kravet på att vara 
etablerad i unionens tullområde frångås.

Or. en

Motivering

Föredraganden ser gärna att man stryker all text där det anges att ett tullombud inte behöver 
vara etablerat i unionens tullområde. Ändringsförslaget hör ihop med föredragandens 
ändringsförslag 14, som rör artikel 23.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör 
för säkerhet och skydd, vilket ska ge 
tillståndshavaren rätt till lättnader i fråga 
om säkerhet och skydd.

b) Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör 
för säkerhet och skydd, vilket ska ge 
tillståndshavaren rätt till lättnader i fråga 
om säkerhet och skydd. Detta innebär 
färre kontroller vid import- eller 
exporttillfället, och det kan också beaktas 
vid kontrollerna efter klareringen.

Or. en

Motivering

Förbindelsen mellan den godkända ekonomiska aktören och minskade tullkontroller framgår 
inte tillräckligt tydligt av kommissionens förslag. Det krävs därför att grundrättsakten
förtydligas. I EU:s nya riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer klargörs att fördelarna för 
de godkända ekonomiska aktörerna bl.a. utgörs av färre kontroller vid import- eller 
exporttillfället, och riktlinjerna kan även beaktas vid kontrollerna efter klareringen. Obs!
Denna del av texten bör kunna ändras eftersom den rör innehållet i en gråskuggad text 
(artikel 23 e). 
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna för att bevilja status som 
godkänd ekonomisk aktör ska innefatta 
följande:

1. Kriterierna för att bevilja status som 
godkänd ekonomisk aktör ska innefatta 
följande:

a) Uppgifter om den sökandes tidigare 
efterlevnad av tull- och skattemässiga krav.

a) Uppgifter om den sökandes tidigare 
efterlevnad av tull- och skattemässiga krav.

b) Ett tillfredsställande system för 
affärsbokföring och, vid behov, bokföring 
av transporter, som möjliggör lämpliga 
tullkontroller.

b) Ett tillfredsställande system för 
affärsbokföring och, vid behov, bokföring 
av transporter, som möjliggör lämpliga 
tullkontroller.

c) Erkänd solvens. c) Erkänd solvens.
d) När det gäller det tillstånd som avses i 
artikel 21.2 a, praktiska normer i fråga om 
kunskaper eller yrkeskvalifikationer som 
direkt avser den verksamhet som utförs

d) När det gäller det tillstånd som avses i 
artikel 21.2 a, praktiska normer i fråga om 
kunskaper eller yrkeskvalifikationer som 
direkt avser den verksamhet som utförs

e) När det gäller det tillstånd som avses i 
artikel 21.2 b, lämpliga säkerhets- och 
skyddsnormer.

e) När det gäller det tillstånd som avses i 
artikel 21.2 b, lämpliga säkerhets- och 
skyddsnormer.

1a. De uppgifter om efterlevnad som avses 
i punkt 1 a ska anses vara 
tillfredsställande om den sökande, den 
person som leder det ansökande företaget 
eller utövar kontroll över dess ledning 
eller den person som inom det ansökande 
företaget ansvarar för tullfrågor inte har 
begått, under de tre föregående åren, 
några allvarliga överträdelser eller 
upprepade överträdelser av 
tullagstiftningen och skattereglerna när 
det gäller införsel, utförsel, befordran, 
lagring och användning för särskilda 
ändamål av varor.

Or. en

Motivering

De viktigaste villkoren för statusen som godkänd ekonomisk aktör har en central roll. 
Föredraganden anser därför att det är mycket viktigt att precisera dem i grundrättsakten. 
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Ytterligare detaljer skulle dock kunna hanteras genom delegerade akter (artikel 23 i 
omarbetningen av unionens tullkodex), så att en viss flexibilitet upprätthålls och 
lagstiftningstexten förenklas. De nya punkter som föreslås av föredraganden (se 
föredragandens ändringsförslag 10, 11, 12 och 13 till artikel 22.1 b/c/d (ny)) ingår för 
närvarande bara i den konsoliderade, preliminära moderniserade tullkodexen. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Det system som avses i punkt 1 b ska 
anses vara tillfredsställande om den 
sökande uppvisar en hög grad av kontroll 
över sina transaktioner och varuflödet.

Or. en

Motivering

De viktigaste villkoren för statusen som godkänd ekonomisk aktör har en central roll. 
Föredraganden anser därför att det är mycket viktigt att precisera dem i grundrättsakten. 
Ytterligare detaljer skulle dock kunna hanteras genom delegerade akter (artikel 23 i 
omarbetningen av unionens tullkodex), så att en viss flexibilitet upprätthålls och 
lagstiftningstexten förenklas. De nya punkter som föreslås av föredraganden (se 
föredragandens ändringsförslag 10, 11, 12 och 13) ingår för närvarande bara i den 
konsoliderade, preliminära moderniserade tullkodexen. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Den solvens som avses i punkt 1 c ska 
anses vara erkänd om den sökande har en 
god ekonomisk ställning som är tillräcklig 
för att han eller hon ska kunna fullgöra 
sina åtaganden, med hänsyn till den 
berörda affärsverksamhetens särdrag.

Or. en
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Motivering

De viktigaste villkoren för statusen som godkänd ekonomisk aktör har en central roll. 
Föredraganden anser därför att det är mycket viktigt att precisera dem i grundrättsakten. 
Ytterligare detaljer skulle dock kunna hanteras genom delegerade akter (artikel 23 i 
omarbetningen av unionens tullkodex), så att en viss flexibilitet upprätthålls och 
lagstiftningstexten förenklas. De nya punkter som föreslås av föredraganden (se 
föredragandens ändringsförslag 10, 11, 12 och 13) ingår för närvarande bara i den 
konsoliderade, preliminära moderniserade tullkodexen. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. De säkerhets- och skyddsnormer som 
avses i punkt 1 e ska anses vara lämpliga 
om den sökande visar sig ha vidtagit 
lämpliga åtgärder för att garantera den 
internationella leveranskedjans säkerhet 
och skydd, bland annat när det gäller den 
fysiska integriteten och säkerheten för 
personal och affärspartner.

Or. en

Motivering

De viktigaste villkoren för statusen som godkänd ekonomisk aktör har en central roll. 
Föredraganden anser därför att det är mycket viktigt att precisera dem i grundrättsakten. 
Ytterligare detaljer skulle dock kunna hanteras genom delegerade akter (artikel 23 i 
omarbetningen av unionens tullkodex), så att en viss flexibilitet upprätthålls och 
lagstiftningstexten förenklas. De nya punkter som föreslås av föredraganden (se 
föredragandens ändringsförslag 10, 11, 12 och 13) ingår för närvarande bara i den 
konsoliderade, preliminära moderniserade tullkodexen. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
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specificera som kompletterar
a) regler om beviljande av status som 
godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 21,

a) reglerna om beviljande av status som 
godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 21,

b) de fall när skyldigheten för en godkänd 
ekonomisk aktör att vara etablerad i 
unionens tullområde får frångås i 
enlighet med artikel 21.1 andra stycket,

b) de fall när statusen som godkänd 
ekonomisk aktör ska undersökas,

c) de lättnader som avses i artikel 21.2 b. c) beviljandet av tillstånd för godkända 
ekonomiska aktörer att använda 
förenklingar,
d) fastställandet av vilken tullmyndighet 
som är behörig att bevilja sådan status 
och sådana tillstånd,
e) den form och omfattning av lättnader 
som kan beviljas godkända ekonomiska 
aktörer när det gäller säkerhets- och 
skyddsrelaterade tullkontroller,
f) samrådet med och tillhandahållandet av 
uppgifter till andra tullmyndigheter,
g) de förutsättningar under vilka status 
som godkänd ekonomisk aktör får 
upphävas för viss tid eller återkallas,
h) de förutsättningar under vilka kravet 
på etablering i unionen får frångås för 
vissa kategorier av godkända ekonomiska 
aktörer.
2. De kompletterande villkor som avses i 
punkt 1 ska ta hänsyn till följande regler, 
som omfattas av denna förordning:
a) De lättnader som avses i artikel 21.2 b. 

b) Reglerna enligt artikel 39.3.
c) Yrkesmässig medverkan vid verksamhet 
som omfattas av tullagstiftningen.
d) Praktiska normer i fråga om kunskaper 
eller yrkeskvalifikationer som direkt avser 
den verksamhet som utförs.
e) Den ekonomiska aktör som innehavare 
av något internationellt erkänt intyg som 
utfärdats på grundval av tillämpliga 
internationella avtal.

Or. en
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Motivering

Grundrättsakten bör innehålla en uttrycklig definition av den delegerade aktens syfte, 
innehåll och räckvidd. Här föreslår föredraganden på nytt (med några nödvändiga 
justeringar) det förtydligande som ingår i artikel 15 i den moderniserade tullkodexen. Obs!
Detta ändringsförslag hör ihop med föredragandens ändringsförslag 9, som rör 
artikel 21.2 b, och ändringsförslag 17, som rör artikel 39.3. 

Föredraganden ser också gärna att man stryker all text där det anges att ett tullombud inte 
behöver vara etablerat i unionens tullområde. Ändringsförslaget hör ihop med 
föredragandens ändringsförslag 8, som rör artikel 21.1. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I syfte att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av tullagstiftningen får 
kommissionen anta beslut som inte avses i 
artikel 32.8 och där den begär att 
medlemsstaterna fattar, skjuter upp, 
upphäver, ändrar eller återkallar ett beslut 
som avses i artikel 24.

9. I syfte att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av tullagstiftningen får 
kommissionen anta beslut som inte avses i 
artikel 32.8 och där den begär att en eller 
flera medlemsstater fattar, skjuter upp, 
upphäver, ändrar eller återkallar ett beslut 
som avses i artikel 24.

Or. en

Motivering

Delegerade akter omfattar akter med allmän räckvidd, och i artiklarna 24.9 och 32.8 i 
förslaget till omarbetning av unionens tullkodex hänvisas det bara till ”medlemsstaterna” 
och inte till ”en eller flera medlemsstater”. Om det beslutas att man ska behålla förfarandet 
med genomförandeakter i artiklarna 26 och 34 skulle det ovannämnda ändringsförslaget 
därför bringa större klarhet i denna fråga. Detta ändringsförslag är också kopplat till det 
förfarande som avses i artikel 26.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I syfte att säkerställa en enhetlig 8. I syfte att säkerställa en enhetlig 
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klassificering enligt tulltaxan eller 
bestämning av varors ursprung får 
kommissionen anta beslut där 
medlemsstaterna ombes att återkalla beslut 
om bindande klassificeringsbesked eller 
om bindande ursprungsbesked.

klassificering enligt tulltaxan eller 
bestämning av varors ursprung får 
kommissionen anta beslut där en eller flera 
medlemsstater ombes att återkalla beslut 
om bindande klassificeringsbesked eller 
om bindande ursprungsbesked.

Or. en

Motivering

Delegerade akter omfattar akter med allmän räckvidd, och i artiklarna 24.9 och 32.8 i 
förslaget till omarbetning av unionens tullkodex hänvisas det bara till ”medlemsstaterna”
och inte till ”en eller flera medlemsstater”. Om det beslutas att man ska behålla förfarandet 
med genomförandeakter i artiklarna 26 och 34 skulle det ovannämnda ändringsförslaget 
därför bringa större klarhet i denna fråga. Detta ändringsförslag är också kopplat till det 
förfarande som avses i artikel 34.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tullkontroller ska utföras inom en 
gemensam ram för riskhantering som 
grundar sig på utbyte av riskinformation 
och riskanalys mellan tullförvaltningar och 
genom vilken det fastställs gemensamma 
riskkriterier och riskstandarder, 
kontrollåtgärder och prioriterade 
kontrollområden.

3. Tullkontroller ska utföras inom en 
gemensam ram för riskhantering som 
grundar sig på utbyte av riskinformation 
och riskanalys mellan tullförvaltningar och 
genom vilken det fastställs gemensamma 
riskkriterier och riskstandarder, 
kontrollåtgärder och prioriterade 
kontrollområden.

För att den godkända ekonomiska 
aktören fullt ut ska kunna utnyttja 
fördelarna av färre fysiska och 
dokumentbaserade kontroller i samband 
med säkerhet och skydd enligt 
artikel 21.2 a ska ett lägre riskresultat 
generellt sett införas i tullens 
riskhanteringssystem. 

Or. en

Motivering
I EU:s nya riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer klargörs att fördelarna för de 
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godkända ekonomiska aktörerna bl.a. utgörs av färre kontroller vid import- eller 
exporttillfället, och riktlinjerna kan även beaktas vid kontrollerna efter klareringen. 
Föredraganden anser att denna grundläggande princip måste uttryckas klart och tydligt i 
grundrättsakten och inte bara förpassas till riktlinjerna och till artiklarna 21 och 39 i 
omarbetningen av unionens tullkodex. 
Detta ändringsförslag hör ihop med föredragandens ändringsförslag 9, som rör 
artikel 21.2 b, och ändringsförslag 14, som rör artikel 23.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
tullkontroller, inklusive utbyte av 
riskinformation och riskanalys, 
gemensamma riskkriterier och 
riskstandarder, kontrollåtgärder och 
prioriterade kontrollområden.

1. Kommissionen ska i form av 
genomförandeakter anta åtgärder för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av 
tullkontroller, inklusive utbyte av 
riskinformation och riskanalys, 
gemensamma riskkriterier och 
riskstandarder, kontrollåtgärder och 
prioriterade kontrollområden. Dessa 
åtgärder ska inte påverka den allmänna 
bestämmelse som avses i artikel 39.3.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med föredragandens ändringsförslag till artiklarna 21.2 a och 
39.3. För att den godkända ekonomiska aktörens status fullt ut ska gynnas av färre fysiska 
och dokumentbaserade kontroller i samband med säkerhet och skydd enligt artikel 21.2 a ska 
ett lägre riskresultat i princip införas i tullens riskhanteringssystem. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land eller territorium ska anses ha sitt 
ursprung i det land eller territorium där de 
genomgick den sista väsentliga 

2. Varor vars tillverkning skett inom mer 
än ett land eller territorium ska anses ha sitt 
ursprung i det land eller territorium där de 
genomgick den sista väsentliga 
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bearbetningen. bearbetningen.

Den sista väsentliga bearbetningen av en 
vara ska fastställas utifrån 
nummerväxlingskriteriet eller, om det 
kriteriet inte möjliggör en väsentlig 
bearbetning, utifrån ett 
värdeprocentkriterium eller en 
tillverknings- eller bearbetningsprocess.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att i grundrättsakten införa de huvudprinciper som har till 
uppgift att leda/vägleda kommissionen i samband med dess akter (delegerade akter). Enligt 
föredraganden är kriteriet för tillämpning av ursprungsreglerna ett viktigt inslag, vilket 
uttryckligen måste slås fast i grundrättsakten. Förslaget är hämtat från WTO-avtalet om 
ursprungsregler (artikel 9.2 c iii första strecksatsen). Ändringsförslaget hör ihop med 
föredragandens ändringsförslag 21, som rör artikel 55.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om bevisning för varors ursprung 
uppvisas i enlighet med tullagstiftningen 
eller annan unionslagstiftning på särskilda 
områden, får tullmyndigheterna i fall av 
rimliga tvivel begära ytterligare bevisning 
som är nödvändig för att säkerställa att 
ursprungsbeteckningen överensstämmer 
med reglerna i tillämplig 
unionslagstiftning.

2. Om bevisning för varors ursprung 
uppvisas i enlighet med tullagstiftningen 
eller annan unionslagstiftning på särskilda 
områden, får tullmyndigheterna i fall av 
rimliga tvivel begära ytterligare bevisning 
som är nödvändig för att säkerställa att 
ursprungsbeteckningen överensstämmer 
med reglerna i tillämplig 
unionslagstiftning.

Den bevisning som ska företes i unionen i 
samband med uppvisandet av ett 
ursprungsintyg utfärdat i ett tredjeland 
ska uppfylla följande villkor:
a) Den ska vara utfärdad av en ansvarig 
myndighet eller ett organ som i det 
utfärdande landet givits behörighet för 
detta syfte.
b) Den ska innehålla alla uppgifter som 
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behövs för att identifiera den vara som 
bevisningen rör.
c) Den ska entydigt bekräfta att den vara 
som den rör har sitt ursprung i ett visst 
land.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att i grundrättsakten införa de huvudprinciper som har till 
uppgift att leda/vägleda kommissionen i samband med dess akter (delegerade akter). Enligt 
föredraganden är kriteriet för tillämpning av ursprungsreglerna ett viktigt inslag, vilket 
uttryckligen måste slås fast i grundrättsakten. Förslaget har hämtats från den moderniserade 
tullkodexen. Ändringsförslaget hör ihop med föredragandens ändringsförslag 21, som rör 
artikel 55.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 55, inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
komplettera

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med föredragandens ändringsförslag 19, som rör artikel 53.2, 
och ändringsförslag 20, som rör artikel 54.2.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För varor som omfattas av 
förmånsåtgärder som antagits ensidigt av 
unionen beträffande vissa länder eller 
territorier som är belägna utanför unionens 

3. För varor som omfattas av 
förmånsåtgärder som antagits ensidigt av 
unionen beträffande vissa länder eller 
territorier som är belägna utanför unionens 
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tullområde eller beträffande grupper av 
sådana länder eller territorier, andra än de 
varor som avses i punkt 5, ska 
kommissionen anta regler om 
förmånsberättigande ursprung. 

tullområde eller beträffande grupper av 
sådana länder eller territorier, andra än de 
varor som avses i punkt 5, ska 
kommissionen anta regler om 
förmånsberättigande ursprung. Reglerna 
om förmånsberättigande ursprung för 
varor ska bygga på kriteriet om huruvida 
varorna i sin helhet har framställts och 
huruvida de genomgått tillräcklig 
bearbetning.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att i grundrättsakten införa de huvudprinciper som har till 
uppgift att leda/vägleda kommissionen i samband med dess akter (delegerade akter). Enligt 
föredraganden är kriteriet för tillämpning av förmånsberättigande ursprung för varor ett 
viktigt inslag, vilket uttryckligen måste slås fast i grundrättsakten. Förslaget har hämtats från 
artiklarna 72 och 98.1 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93. Ändringsförslaget hör 
ihop med föredragandens ändringsförslag 23, som rör artikel 57.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
komplettera

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med föredragandens ändringsförslag 22, som rör artikel 56.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 115a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 115a
Ingivande och ansvarig person

En summarisk införseldeklaration ska 
inges med användning av elektronisk 
databehandlingsteknik och ska regleras 
genom systemet för multipel registrering, 
vilket rekommenderats av 
Världstullorganisationens Safe-ramverk 
av standarder. Detta system ska bygga på 
principen att information måste inhämtas 
från den person som har den tillgänglig 
och som har rätt att överföra den.

Or. en

Motivering

Att det inges en summarisk införseldeklaration för en vara är en förutsättning för att denna 
vara ska kunna importeras till EU. Detta är därför en viktig aspekt som måste regleras i 
grundrättsakten och inte bara genom delegerade akter. Ett system med multipel registrering, 
vilket rekommenderas av Världstullorganisationens Safe-ramverk av standarder, har visat sig 
vara det bästa sättet att få kvalitativ information till riskbedömningar och har med framgång 
genomförts i många delar av världen. Detta system bygger på principen att information måste 
inhämtas från den person som har den tillgänglig och som har rätt att överföra den. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 118 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

Om Världstullorganisationens ramverk av 
standarder antas ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 243, som ändrar reglerna om 
förfarandet för ingivande av en summarisk 
införseldeklaration enligt artikel 115a.

a) regler om förfarandet för ingivande av 
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en summarisk införseldeklaration,

Or. en

Motivering

Att inge en summarisk införseldeklaration för en vara är en förutsättning för att denna vara 
ska kunna importeras till EU. Detta är därför en viktig aspekt som måste regleras i en 
grundrättsakt och inte bara genom delegerade akter.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 118 - inledningen (ny) och led a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att specificera
a) de fall, förutom de som anges i 
artikel 114.2, i vilka kravet på en 
summarisk införseldeklaration får 
frångås eller anpassas, och de 
förutsättningar under vilka det får 
frångås eller anpassas,

Or. en

Motivering

Det kan inte antas att termen ”reglerna om förfarandet för ingivande av en summarisk 
införseldeklaration” i led a i denna artikel omfattar någon fullmakt för ytterligare befrielser 
eller för en anpassning av kravet på en summarisk införseldeklaration.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 126a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 126a
Varor som anses hänförda till tillfällig 

lagring
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1. Utom när varor omedelbart hänförs till 
ett tullförfarande för vilket en 
tulldeklaration godtagits eller när varor 
läggs upp i en frizon, ska icke-
unionsvaror vars ankomst anmälts till 
tullen anses vara hänförda till förfarandet 
för tillfällig lagring i enlighet med 
artikel 203.
2. Utan att det påverkar skyldigheten 
enligt artikel 114.3 och de undantag eller 
befrielser som införts genom åtgärder som 
antagits enligt artikel 114.2 ska 
innehavaren av varorna, om det 
konstateras att de icke-unionsvaror vars 
ankomst anmälts till tullen inte omfattas 
av en summarisk införseldeklaration, 
omedelbart inge en sådan deklaration.

Or. en

Motivering

Det föreslås att man ska återinföra den tidigare artikel 98 i förordning 450/2008 (den 
moderniserade tullkodexen). Denna artikel ströks i omarbetningen av unionens tullkodex, 
trots att varor fortfarande hänförs till tillfällig lagring vid anmälan. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts ska vidta nödvändiga formaliteter 
för att kontrollera riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen och uppbära det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot eventuella tullskulder.

2. Det tullkontor där tulldeklarationen 
ingetts ska vidta nödvändiga formaliteter 
för att kontrollera riktigheten av 
uppgifterna i deklarationen och uppbära det 
import- eller exporttullbelopp som svarar 
mot eventuella tullskulder samt bevilja 
frigörande av varorna.

Or. en

Motivering

När det gäller centraliserad klarering föreslår föredraganden ett ändringsförslag som går 
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tillbaka till den ursprungliga artikeln i den moderniserade tullkodexen (106), där 
övervakningstullkontoret ska bevilja eller vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor 
som mottar anmälan endast ska genomföra säkerhets- och skyddsundersökningar. Detta 
kommer att påverka artikel 138.2 och 138.3. Detta ändringsförslag hör ihop med 
föredragandens ändringsförslag 29, som rör artikel 138.3 i omarbetningen av unionens 
tullkodex. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna kontroller
utföra alla undersökningar av dessa om 
vilka en motiverad begäran lämnas av det 
tullkontor där tulldeklarationen har ingetts.

3. Det tullkontor där varorna anmälts ska 
utan att det påverkar dess egna säkerhets-
och skyddskontroller utföra alla 
undersökningar av dessa om vilka en 
motiverad begäran lämnas av det tullkontor 
där tulldeklaration har ingetts och ska 
tillåta att varorna frigörs med beaktande 
av den information som erhållits från det 
tullkontor där tulldeklarationen ingetts.

Or. en

Motivering

När det gäller centraliserad klarering föreslår föredraganden ett ändringsförslag som går 
tillbaka till den ursprungliga artikeln i den moderniserade tullkodexen (106), där 
övervakningstullkontoret ska bevilja eller vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor 
som mottar anmälan endast ska genomföra säkerhets- och skyddsundersökningar. Detta 
kommer att påverka artikel 138.2 och 138.3 i omarbetningen av unionens tullkodex. Detta 
ändringsförslag hör därför ihop med föredragandens ändringsförslag 28, som rör artikel 
138.2.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 138 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa tullkontor ska utbyta de uppgifter 
som krävs för att varorna ska kunna 
frigöras. Det tullkontor vid vilket varornas 
ankomst anmälts ska bevilja frigörande av 

utgår
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varorna.

Or. en

Motivering

När det gäller centraliserad klarering föreslår föredraganden ett ändringsförslag som går 
tillbaka till den ursprungliga artikeln i den moderniserade tullkodexen (106), där 
övervakningstullkontoret ska bevilja eller vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor 
som mottar anmälan endast ska genomföra säkerhets- och skyddsundersökningar. Detta 
kommer att påverka artikel 138.2 och 138.3. Detta ändringsförslag hör därför ihop med 
föredragandens ändringsförslag 29, som rör artikel 138.3, och ändringsförslag 28, som rör 
artikel 138.2 i omarbetningen av unionens tullkodex. 

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 148 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tulldeklarationer, som uppfyller 
villkoren i detta kapitel, ska omedelbart 
godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att 
de varor som de avser har anmälts till 
tullen.

1. Tulldeklarationer, som uppfyller 
villkoren i detta kapitel, ska omedelbart 
godtas av tullmyndigheterna, förutsatt att 
de varor som de avser har anmälts till 
tullen eller, på ett för tullmyndigheterna 
tillfredsställande sätt, anges i förväg och 
därefter görs tillgängliga för kontroll av 
tullmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör förhandsunderrättelser av tullbeslut om frigörande/kontroll 
av deklarationen, under förutsättning att de görs tillgängliga för kontroll av 
tullmyndigheterna på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt. Det bör noteras att 
detta var avsikten med artikel 112.1 i den moderniserade tullkodexen, medan förslaget till 
omarbetning av unionens tullkodex innebär att godtagandet helt och hållet ska vara beroende 
av att varorna anmäls, dvs. att varorna ankommer och blir tillgängliga för tullkontroller. 
Detta utesluter möjligheten att på ett enkelt och gynnsamt sätt underlätta handeln.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 181 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar ska anses uppfylla det 
villkor som anges i led b, i den mån den 
verksamhet som avser det särskilda 
förfarandet i fråga beaktades när 
tillståndet beviljades.

Förutsatt att det inte har skett någon 
efterföljande ändring av de uppgifter som 
redan lämnats in som en del av 
förfarandet för godkända ekonomiska 
aktörer ska en godkänd ekonomisk aktör 
för tullförenklingar anses uppfylla det 
villkor som anges i led b första stycket.

Or. en

Motivering

Statusen som godkänd ekonomisk aktör bör göra det möjligt för de ekonomiska aktörer som 
efterlever bestämmelserna att dra maximala fördelar av förenklingen. När kriterierna för 
godkända ekonomiska aktörer är uppfyllda bör det inte ske någon översyn av kriterierna för 
användning av förenklingar i samband med genomförandet av transaktionerna. Förslaget till 
omarbetning av unionens tullkodex har nu skapat ett förhållande mellan kriterierna för att 
bevilja tillstånd för ett specialförfarande och statusen som godkänd ekonomisk aktör. Detta 
urholkar statusen som godkänd ekonomisk aktör och resulterar i ökade kostnader, särskilt för 
små och medelstora företag.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 203 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utom när icke-unionsvaror hänförs till
ett annat tullförfarande ska de i följande 
fall anses ha hänförts till förfarandet för 
tillfällig lagring vid den tidpunkt varorna
anmäls till tullen:

1. Om varorna inte på annat sätt 
deklareras för ett tullförfarande, ska 
följande icke-unionsvaror anses vara 
deklarerade för förfarandet för tillfällig 
lagring av innehavaren av varorna vid den 
tidpunkt då dessa anmäls till tullen:

a) När varor förs in i unionens tullområde 
anmäls till tullen omedelbart vid 
ankomsten enligt artikel 124.

a) Varor som förs in i unionens tullområde, 
utom när de förs in direkt i en frizon.

b) När varors ankomst anmäls till 
bestämmelsetullkontoret inom unionens 
tullområde i enlighet med reglerna om 

b) Varor som från en frizon förs in i en 
annan del av unionens tullområde.
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förfarandet för transitering.
c) När varor från en frizon förs in i en 
annan del av unionens tullområde.

c) Varor för vilka förfarandet för extern 
transitering slutförts.

Tulldeklarationen ska anses ha ingivits 
till och godtagits av tullmyndigheterna vid 
den tidpunkt då varornas ankomst 
anmälts till tullen.

Or. en

Motivering

Denna text, som har hämtats från artikel 151.1 i den moderniserade tullkodexen, innehåller 
en definition av innebörden av deklarationen och godtagandet. Härigenom placeras varorna i 
förfarandet genom anmälan, vilken bör behandlas inom ramen för avdelning IV kapitel 2 
avsnitt 3 (artikel 126a).   

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 203 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehavaren av varorna ska inge en 
deklaration för tillfällig lagring senast vid 
den tidpunkt då varornas ankomst anmäls 
till tullen i enlighet med punkt 1.

2. Den summariska införseldeklarationen, 
eller ett transiteringsdokument som 
ersätter den, ska utgöra deklaration för 
förfarandet för tillfällig lagring.

Deklarationen får ändras eller 
ogiltigförklaras och kontrolleras av 
tullmyndigheterna.

Artikel 149 ska gälla för dessa 
deklarationer efter det att varorna 
anmälts.

Or. en

Motivering

Kravet på en kompletterande deklaration för tillfällig lagring är omotiverat. Den summariska 
införseldeklarationen, eller ett transiteringsdokument som ersätter den, uppfyller kravet på en 
deklaration för lagring. Rimliga krav på ytterligare uppgifter i samband med lagring under 
tullövervakning kan och bör ingå i meddelandet, i överensstämmelse med anmälningen av 
varorna. Ändringar av deklarationen regleras av reglerna för tulldeklarationer, eftersom den 
summariska införseldeklarationen inte längre har verkan som en sådan deklaration.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 233 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efter ansökan får tullmyndigheterna 
tillåta en person att använda förenklingar 
vid hänförande av varor till 
exportförfarandet och vid slutförande av 
det förfarandet.

Or. en

Motivering

Att behålla enhetliga exportregler i hela EU är viktigt för att handeln i EU ska fungera väl. 
Reglerna för exportförfarandet eller för förenklingen av detta förfarande kan inte anses 
omfattas av befogenheterna enligt artiklarna 232 och 234 i kommissionens förslag. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 234

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera de fall där exportformaliteter 
ska tillämpas i enlighet med artikel 233.3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 243 för att 
specificera

a) reglerna för exportförfarandet, 
b) de fall där en garanti omfattar andra
avgifter enligt artikel 233.3,

c) reglerna om beviljande av tillstånd 
enligt artikel 233.4.

Or. en

Motivering

Att behålla enhetliga exportregler i hela EU är viktigt för att handeln i EU ska fungera väl. 
Reglerna för exportförfarandet eller för förenklingen av detta förfarande kan inte anses 
omfattas av befogenheterna enligt artiklarna 232 och 234 i kommissionens förslag. 
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 243 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel och med 
hänsyn till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 290.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till artikel 290 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 244 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
tullkodexkommittén. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

(1) Kommissionen ska biträdas av 
tullkodexkommittén. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011 och med 
hänsyn till fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 291.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till artikel 291 i EUF-fördraget.
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MOTIVERING

Kommissionen föreslog i förslaget till omarbetning av unionens tullkodex att man ska anpassa 
vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 450/2008 till utvecklingen av tullagstiftningen och 
annan relevant lagstiftning, anpassa förordningen till de förfarandekrav som följer av 
Lissabonfördraget och skjuta upp tillämpningen av förordningen.

Flertalet av bestämmelserna i förordning nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för 
gemenskapen berördes därför av ändringar, beroende på anpassningar till Lissabonfördraget 
eller behovet av justeringar till följd av utvecklingen av den relevanta EU-lagstiftningen.

Tullunionen är ett väsentligt inslag i den inre marknadens funktion, och den inre marknaden 
kan bara fungera väl om det finns en gemensam, konsekvent tillämpning av de gemensamma 
och moderna tullreglerna och tullsystemen.

För att stödja en dynamisk miljö för konkurrenskraft och tillväxt och samtidigt möjliggöra 
korrekta enhetliga nivåer av varukontroller har föredraganden lagt fram ändringsförslag som 
främjar moderna och enkla tullregler där man utgår från avancerade system som gör det 
möjligt att harmonisera kontrollerna på så sätt att den ekonomiska aktören måste lämna 
informationen endast en gång.

Föredraganden har respekterat det interinstitutionella avtalet om omarbetningsteknik för 
rättsakter genom att endast lägga fram ändringsförslag angående innehållet i den gråskuggade 
texten. När Le Grip lade fram ändringsförslag till sitt förslag till betänkande förbehöll hon sig 
dock rätten att lägga fram nya ändringsförslag till de bestämmelser som är oförändrade i 
kommissionens förslag (texten med vit bakgrund) under förutsättning att en överenskommelse 
om detta ingås inom de politiska grupperna. I detta fall kommer kommissionen och rådet att 
omedelbart underrättas om avsikten att lägga fram dessa ändringsförslag, vilket är ett krav 
enligt ovannämnda interinstitutionella avtal.

Användning av elektroniska system i alla medlemsstater

I förslaget till omarbetning av unionens tullkodex föreslog kommissionen att en eller flera 
medlemsstater skulle kunna beviljas undantag från det ovillkorliga och obligatoriska utbyte av 
elektroniska uppgifter mellan tullmyndigheter och ekonomiska aktörer som införts i den 
moderniserade tullkodexen. En sådan politik skulle leda till att det i EU finns en 
tvåhastighetsstrategi för tullprocesser i EU och riskera att vidga klyftan mellan de 
medlemsstater som väljer att investera och de som inte gör det. För den ekonomiska aktören 
skulle detta också skapa ett behov av att duplicera de befintliga förfarandena, som antingen är 
pappersbaserade eller elektroniskt baserade, vilket skulle skapa betydande merkostnader för 
företagen i Europa. Därför anser föredraganden att unionens tullkodex måste genomföras och 
tillämpas på ett enhetligt sätt i alla 27 medlemsstater och att man måste slå vakt om 
grundtanken bakom den EU-övergripande e-tull som beskrevs i den moderniserade 
tullkodexen. I undantagsfall kan undantag beviljas för en begränsad tidsperiod, och 
specifikationerna om kriterierna för beviljande av dessa undantag bör hanteras genom 
delegerade akter.
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Utnyttjande av statusen som godkänd ekonomisk aktör i förslaget till omarbetning av 
unionens tullkodex

Föredraganden anser att statusen som godkänd ekonomisk aktör bör göra det möjligt för 
pålitliga ekonomiska aktörer som efterlever bestämmelserna att dra största möjliga fördel av 
användningen av förenklingar. När kriterierna för godkända ekonomiska aktörer är uppfyllda 
bör det inte ske någon översyn av kriterierna för användning av förenklingar i samband med 
genomförandet av transaktionerna. 
Förbindelsen mellan statusen som godkänd ekonomisk aktör och minskade tullkontroller bör 
också uppvärderas i förslaget till omarbetning av unionens tullkodex. För tillfället tas detta 
bara upp i EU:s riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer. De viktigaste villkoren för 
beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör har också en alltför central roll för att de 
ska kunna behandlas med delegerade akter. 

Prövning av ytterligare förenklingar med användning av elektronisk 
databehandlingsteknik

Tester av ytterligare förenklingar i fråga om tillämpningen av tullagstiftningen med hjälp av 
elektronisk databehandlingsteknik kan bara främja utvecklingen av en dynamisk miljö för 
konkurrenskraft och tillväxt. Tillämpningsområdet för och tidsfristen för dessa tester bör dock 
förtydligas i själva förordningen. När testets tidsfrist löper ut bör förenklingarna utvärderas, 
och om de befinns vara lyckade och gynnsamma för medlemsstaterna kan de integreras i 
lagstiftningstexten via delegerade akter. 

Regler för förvärv av ursprung och förmånsberättigande ursprung för varor 

Syftet med ändringsförslagen på detta område är att i grundrättsakten integrera de 
huvudprinciper som har till uppgift att leda/vägleda kommissionen i samband med dess akter 
(delegerade akter). Framför allt anser föredraganden att kriteriet för tillämpning av 
ursprungsreglerna och kriteriet för tillämpning av förmånsberättigande ursprung för varor har 
en central roll, vilket uttryckligen bör framgå av grundrättsakten. Förslagen bygger på WTO-
avtalet om ursprungsregler och på artiklarna 72 och 98.1 i kommissionens förordning (EEG) 
nr 2454/93.

Centraliserad klarering enligt den moderniserade tullkodexen

När det gäller centraliserad klarering föreslår föredraganden ett ändringsförslag som går 
tillbaka till artikel 106 i den ursprungliga moderniserade tullkodexen, där 
övervakningstullkontoret ska bevilja eller vägra ett frigörande av varorna och det tullkontor 
som mottar anmälan endast ska genomföra säkerhets- och skyddsundersökningar. Detta 
påverkar artikel 138.2 och 138.3 i förslaget till omarbetning av unionens tullkodex.

Inget behov av en särskild deklaration för tillfällig lagring 

Föredraganden anser att det inte finns något som motiverar kravet på en kompletterande 
deklaration för tillfällig lagring. Den summariska införseldeklarationen, eller ett 
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transiteringsdokument som ersätter den, uppfyller redan kravet på en deklaration för lagring. 
Rimliga krav på ytterligare uppgifter i samband med lagring under tullövervakning kan ingå i 
meddelandet, i överensstämmelse med anmälningen av varorna. I förslaget till omarbetning av 
unionens tullkodex efterlyses ett krav på en kompletterande och separat deklaration för 
tillfällig lagring. Detta kommer att få betydande konsekvenser för handelsflödena, eftersom de 
ekonomiska aktörerna vanligtvis inte bara är både transportörer och innehavare av varorna, 
utan ständigt kommer att inge en tulldeklaration för frigörande enligt ett annat förfarande 
inom några få timmar efter anmälan, eller i vart fall inom en arbetsdag. De aktuella förslagen 
skulle kräva att aktörerna praktiskt taget lämnar in samma information två gånger.

Regler om ingivande och ansvarig person 

Att det inges en summarisk införseldeklaration för en vara är en förutsättning för att denna 
vara ska kunna importeras till EU. Detta är därför en viktig aspekt som måste regleras i 
grundrättsakten och inte bara genom delegerade akter. Ett system med multipel registrering, 
vilket rekommenderas av Världstullorganisationens Safe-ramverk av standarder, har visat sig 
vara det bästa sättet att få kvalitativ information till riskbedömningar och har med framgång 
genomförts i många delar av världen. Detta system bygger på principen att information måste 
inhämtas från den person som har den tillgänglig och som har rätt att överföra den.

Förhandsunderrättelse

Föredragandens ändringsförslag möjliggör förhandsunderrättelser av tullbeslut om 
frigörande/kontroll av deklarationen, under förutsättning att de görs tillgängliga för kontroll 
av tullmyndigheterna på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt. Det bör noteras att 
detta var avsikten med artikel 112.1 i den moderniserade tullkodexen, medan förslaget till 
omarbetning av unionens tullkodex innebär att godtagandet helt och hållet är beroende av att 
varorna anmäls, dvs. att varorna ankommer och blir tillgängliga för tullkontroller. Detta 
utesluter möjligheten att på ett enkelt och gynnsamt sätt underlätta handeln.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref.: D(2012)36293

Malcolm Harbour, 
Ordförande
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
ASP 13E130
Bryssel

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))]

Utskottet för rättsliga frågor, där jag är ordförande, har behandlat det ovannämnda förslaget, 
med tillämpning av artikel 87 om omarbetning, vilken införts i parlamentets arbetsordning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse: 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 
detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 
berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 
och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 
avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det 
omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före 
omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till 
ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 
inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 
behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till 
föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär 
några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär 
att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.



PR\912824SV.doc 35/37 PE494.493v04-00

SV

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, med 23 röster för och inga 
nedlagda röster1, och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 10 juli 2012, att 
ert utskott, som är ansvarigt utskott, behandlar förslaget i enlighet med dess förslag samt i 
enlighet med artikel 87.

Med vänlig hälsning,

Klaus-Heiner LEHNE

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner (vice 
ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), 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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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 22 augusti 2012

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex 
för unionen
COM(2012)0064 av den 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 29 mars, 3 april och 24 maj 2012 för att 
bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdandena1 behandlade den rådgivande gruppen förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till en omarbetning av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om 
fastställande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex), och konstaterade 
enhälligt följande:

1) När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full 
överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt 
vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad som 
föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2) I artikel 6.2 b borde orden ”möjligheten av” ha markerats som ”innehållsmässig strykning” 
med hjälp av dubbel genomstrykning och gråskuggning.

3) Följande delar av den omarbetade texten, vilka redan markerats med dubbel 
genomstrykning, borde ha markerats också med den gråskuggning som normalt används för 

                                               
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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att markera innehållsmässiga ändringar:
– I skäl 1 i ingressen, artikelnumret ”26”.
– I artikel 11.2, de avslutande orden ”som säkerställer en lämplig nivå på uppgiftsskyddet”.
– Omedelbart efter artikel 15, hela ordalydelsen i artikel 10.1 b, c och d och 10.2 i förordning 
(EG) nr 450/2008.
– I artikel 23 b, orden ”översynen av”.
– I artikel 128, artikelnumren ”96” och ”98”.
– I artikel 174.4, artikelnumret ”131”.
– I artikel 222.3, orden ”tullmyndigheterna ange den tid inom vilken”.

4) I artikel 168.1 b bör ”(a)” ersättas med ”i)”, ”(b)” ersättas med ”ii)”, ”(c)” ersättas med 
”iii)” och ”(d)” ersättas med ”iv)”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med 
dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess 
sakinnehåll.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


