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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erinrar om att tullväsendet är oerhört viktigt för den internationella 
handeln, och välkomnar i detta sammanhang tillsynsrollen för WTO-avtalet om 
tullvärdering, som syftar till ett rättvist, enhetligt och neutralt system för värdering av 
varor för tulländamål och förbjuder användningen av godtyckliga eller fiktiva tullvärden, 
som kan utgöra ett hinder för öppen och rättvis handel. Parlamentet betonar också att ett 
välfungerande tullväsende är av största vikt för Europeiska unionens konkurrenskraft, 
eftersom det spelar en unik roll i kampen mot olaglig import, export och transitering av 
varor och varumärkesförfalskade varor, liksom för skyddet av immateriella rättigheter och 
produktsäkerheten.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behålla artikel 24 i gemenskapens 
tullkodex så att varornas ursprung även i fortsättningen fastställs i enlighet med platsen för 
deras sista väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetning. Parlamentet understryker 
samtidigt att exportlicens om ursprung som inte medför förmånsbehandling, som utfärdas 
av ett tredjelands myndigheter, också i framtiden ska erkännas av EU. Vidare betonar 
parlamentet att en ändring av den nuvarande situationen skulle belasta företagen med 
administrativa förfaranden och underminera de pågående harmoniseringsinsatserna på 
WTO-nivå.

3. Europaparlamentet anser att det behövs en modernisering, exempelvis i form av att 
tullagstiftningen förenklas och tullverkens datasystem görs inbördes kompatibla, eftersom 
detta skulle bidra till att underlätta handeln på det praktiska planet, och anser att detta bör 
ske så fort som möjligt. Det krävs dessutom en större samordning av det förebyggande 
och straffrättsliga arbete som utförs av skattepolisen på europeisk nivå. Parlamentet 
påminner om att den nuvarande regeln om muntliga tulldeklarationer för varor med ett 
värde på under 1 000 euro är en väsentlig förenkling av många små och medelstora 
företags handelstransaktioner och att den bör behållas. Parlamentet önskar att det 
pågående arbetet med den moderniserade tullkodexen bekräftar den centrala roll som ett 
avskaffande av tulldeklarationer spelar för att förenkla handeln.

4. Europaparlamentet välkomnar det förenklade tullkontrollsystem som infördes 2009 och 
medger dess betydelse för förenklingen av den internationella handeln. Parlamentet 
noterar med oro att revisionsrätten har upptäckt att kontrollen och granskningen av dessa 
förenklade förfaranden har varit bristande i medlemsstaterna. Parlamentet betonar därför 
vikten av ett lämpligt genomförande av detta kontrollsystem och uppmanar kommissionen 
att nära följa denna process för att förhindra förluster i unionsbudgeten och överträdelser 
av handelspolitiska bestämmelser.

5. Europaparlamentet konstaterar att det inom en fungerande union mellan 27 medlemsstater 
måste fastställas en gemensam uppsättning obligatoriska fysiska kontroller av 
handelsvarorna, som ska tillämpas på alla olika införselställen (hamnar, flygplatser, 
gränsövergångsställen till lands) till unionens inre marknad. Parlamentet begär också ökat 
samarbete och utbyte av bästa praxis i fråga om momsuppbörden på importerade varor, i 
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fråga om tullstationernas öppettider och i fråga om tullavgifter och påföljder vid 
överträdelser av unionens tullkodex, eftersom befintliga skillnader snedvrider 
handelsflödena.

6. Europaparlamentet understryker att förvaltningen av EU:s yttre gränser måste skötas 
konsekvent. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen och medlemsstaterna till en 
större harmonisering av systemet med tullkontroller å ena sidan och påföljder å andra 
sidan. Parlamentet vill att det inrättas operationella plattformar som är gemensamma för 
medlemsstaterna och kommissionen, och insisterar på behovet av att ge tullen och 
ekonomiska aktörer lämplig utbildning för att garantera en enhetlig tillämpning av 
unionens bestämmelser och ett bättre konsumentskydd.

7. Europaparlamentet erinrar om att godkända ekonomiska aktörer måste behandlas lika 
överallt på unionens tullterritorium vad gäller enhetliga kontroller och ömsesidigt 
erkännande.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den nya tullkodexen ställa strängare 
krav för tillhandahållandet av EU:s tullrepresentationstjänster, i syfte att öka 
professionalismen och ansvarsskyldigheten hos dessa intermediärer och fastställa tydliga 
regler för förbindelserna mellan tulltjänstemän och speditionsföretag, så att 
tulltjänstemännen får en ny roll som går ut på att hjälpa små och medelstora importörer 
som inte har kapacitet att genomföra tullprogram, såsom det europeiska programmet för 
att bli godkänd ekonomisk aktör.

9. Europaparlamentet ser positivt på aktiveringen av samarbetsavtalet om ömsesidigt 
erkännande av godkända ekonomiska aktörer mellan Europeiska unionen och Japan.
Parlamentet uppmanar kommissionen att, med full hänsyn tagen till parlamentets roll, 
förhandla fram sådana avtal med andra viktiga handelspartner, framför allt 
Förenta staterna, Kanada, Kina och Ryssland, samt att ta med denna aspekt i 
förhandlingarna om bilaterala handelsavtal. Parlamentet understryker nyttan av ett 
förstärkt tullsamarbete med Ryssland och länderna inom det östliga partnerskapet samt 
Medelhavspartnerskapet, med tanke på att underlätta den internationella handeln och 
bekämpa tullbedrägerier och varumärkesförfalskningar.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för Världstullorganisationen 
utveckla multilaterala samarbets- och samordningsplaner som gör det möjligt att fastställa 
gemensamma standarder och regler som kommer att förbättra tull- och gränsförfarandenas 
säkerhet och effektivitet och minska kostnaderna genom utbytet av standarder och god 
praxis.

11. Europaparlamentet anser att ett avtal om förenklade handelsprocedurer inom ramen för 
Doharundan skulle gagna medlemsländerna i Världshandelsorganisationen (WTO), 
särskilt genom ett förtydligande av rättsläget och en minskning av handelskostnaderna.
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att främja ingåendet av ett sådant avtal vid 
ministerkonferensen i december 2011.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera att legitima tullkontroller som utförs av 
tredjeländer inte missbrukas i vissa fall för att skapa nya, de facto icke-tarriffära hinder för 
varor från EU.
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