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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija katsoo, että EU:n yhdentymisprosessin edistämiseksi, toimijoiden, 
tulliviranomaisten ja ulkomaisten maahantuojien kilpailukyvyn takaamiseksi, väärennettyjen 
tuotteiden laittoman kauttakulun torjumiseksi sekä Euroopan kuluttajien suojelemiseksi on 
erittäin tärkeää tarkistaa unionin tullikoodeksia, jotta tullimenettelyt voidaan yhdenmukaistaa 
ja jotta niitä voidaan yksinkertaistaa kaikissa jäsenvaltioissa tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
takaamiseksi.

Valmistelija esittää joitakin huolenaiheita, joita hän toi jo esiin tullin nykyaikaistamista 
koskevassa lokakuussa 2011 hyväksytyssä lausunnossaan ja joihin ei ole esitetty ratkaisua 
komission ehdottamassa unionin tullikoodeksissa.

Komission ehdotus ei tästä syystä ole valmistelijan mielestä oikeansuuntainen. Vaikuttaa siltä, 
että siinä ei taata tullisäännösten rationalisointia ja harmonisointia, vaan sen sijaan siinä 
näytettäisiin poistettavan joitakin uudistettuun tullikoodeksiin jo sisältyviä yksinkertaistuksia. 
Siinä ehdotetaan joitakin mahdollisia poikkeuksia periaatteista ja käytännöistä erityisesti 
tiedonvaihtojärjestelmien yhteydessä, mikä on yhdenmukaisen tullijärjestelmän tavoitteen 
vastaista.

Valmistelija pahoittelee päätöstä siirtää uuden tullikoodeksin soveltamispäivämäärää 
31. joulukuuta 2020 asti, jolloin tullikoodeksiin sisältyvien uusien tietojärjestelmien 
todellinen käyttöönotto jäsenvaltioissa viivästyy.

Hän ehdottaa yhtenäisen eurooppalaisen tullialueen muodostamisen yhteydessä, että 
perustetaan eurooppalainen nopean toiminnan erityisryhmä, joka tukisi tullien työskentelyä 
ulkorajoilla, sekä yritysten ja kuluttajien käytettävissä oleva tulliin jääneitä vaarallisia 
tavaroita koskeva tietokanta. Valmistelija kehottaa näin ollen neuvostoa luomaan sellaiset 
uudet järjestelmät, joiden avulla voidaan määritellä tuotteiden alkuperä ja taata niiden 
jäljitettävyys.

Hän kehottaa komissiota säilyttämään yhteisön tullikoodeksin 53 artiklan, jotta tavaroiden 
alkuperä määritetään jatkossakin sen paikan mukaan, missä on suoritettu viimeinen 
merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus. EU:n on myös jatkossa tunnustettava 
kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämät muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevat vientitodistukset. Valmistelija korostaa, että status quon 
muuttaminen aiheuttaisi yrityksille hallinnollisia rasitteita ja vesittäisi WTO:n tasolla 
käynnissä olevat harmonisointipyrkimykset.

Valmistelija pitää välttämättömänä nykyaikaistamistoimenpiteiden oikea-aikaista 
käyttöönottoa, kuten tullilainsäädännön yksinkertaistamista ja kaikkien unionin tullipalvelujen 
yhteentoimivaa tietokoneistamista, sekä verorikoksia koskevien ehkäisemis- ja syytetoimien 
koordinoinnin tehostamista Euroopan tasolla. Valmistelija toivoo lisäksi, että tullikoodeksissa 
korostetaan tulli-ilmoitusten poistamisen keskeistä roolia kaupankäynnin helpottamiseksi.

Hän toteaa, että 27 + 1 jäsenvaltiosta koostuvan unionin toimivuuden kannalta on 
välttämätöntä määritellä yhteinen pakollinen tavaroiden fyysisten tarkastusten järjestelmä, 
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jota sovelletaan kaikissa unioniin johtavissa rajanylityspaikoissa (satamissa, lentoasemilla ja 
tieliikenteessä). 

Valmistelija kehottaa myös yhdenmukaistamaan maahantuotujen tavaroiden arvonlisäveron 
keräämisen, tulliasemien aukioloajat sekä unionin tullikoodeksin rikkomisen vuoksi perittävät 
maksut ja seuraamukset, sillä niiden nykyiset eroavaisuudet jäsenvaltioissa vääristävät 
kauppaa.

Hän korostaa EU:n ulkorajojen johdonmukaisen valvonnan merkitystä ja kehottaa edelleen 
komissiota ja jäsenvaltioita tullivalvontajärjestelmiensä sekä toisaalta seuraamustensa 
yhtenäistämiseen. Hän pyytää perustamaan jäsenvaltioiden ja komission yhteisiä 
toimintafoorumeja ja korostaa, että tullivirkailijoille ja talouden toimijoille on järjestettävä 
riittävää koulutusta, jotta varmistetaan EU:n sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen.

Hän muistuttaa, että on tärkeää varmistaa valtuutettujen talouden toimijoiden yhdenmukainen 
kohtelu kaikkialla yhteisön tullialueella tarkastusten yhdenmukaisuuden ja vastavuoroisen 
tunnustamisen osalta. Lisäksi valmistelija on huolissaan delegoitujen säädösten käytöstä 
valtuutettujen talouden toimijoiden toimintaa koskevissa säännöissä.

Hän kehottaa komissiota sisällyttämään uuteen tullikoodeksiin tiukempia vaatimuksia 
Euroopan unionin tulliedustuksen järjestämisestä, auttamaan näiden välittäjien 
ammattitaitoisuuden ja omavastuun tason kehittämisessä, antamaan selkeät säännöt 
tulliviranomaisten ja vientiyritysten välisiä suhteita koskevasta opastuksesta, niin että 
tulliviranomaisten asemaa voidaan muuttaa sellaisten pienten ja keskisuurten maahantuojien 
tukemiseksi, joilla ei ole kapasiteettia toteuttaa eurooppalaisen valtuutetun talouden toimijan 
tavoin tullisäännösten soveltamisohjelmia.

Valmistelija on tyytyväinen yhteistyösopimukseen valtuutettujen taloudellisten toimijoiden 
aseman vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionin ja Japanin välillä. Hän kehottaa 
komissiota neuvottelemaan vastaavista sopimuksista muiden tärkeiden kumppaneiden kanssa 
sekä sisällyttämään tämän osatekijän kahdenvälisistä kauppasopimuksista käytäviin 
neuvotteluihin. Hän korostaa Venäjän sekä itäisten ja Välimeren kumppanuusmaiden kanssa 
tehtävän tulliyhteistyön vahvistamisen hyötyjä. 

Valmistelija kannustaa komissiota kehittämään monenvälisiä yhteistyö- ja 
koordinointisuunnitelmia Maailman tullijärjestössä (WCO), jotta voidaan laatia 
tullimenettelyjä koskevia yhteisiä standardeja ja sääntöjä.

Hän uskoo, että Dohan kierroksella neuvoteltava sopimus kaupan helpottamisesta hyödyttäisi 
WTO:n jäsenvaltioita etenkin lisäämällä oikeusvarmuutta ja vähentämällä kaupallisia 
kustannuksia. Valmistelija kannustaa siksi komissiota puolestaan viemään tämän sopimuksen 
tekemistä eteenpäin ensi joulukuussa pidettävässä ministerikokouksessa.

Hän korostaa, että on varmistettava, ettei kolmansien maiden laillisia tullitarkastuksia käytetä 
tietyissä olosuhteissa väärin uusien, tosiasiassa muiden kuin tulliin liittyvien kaupan esteiden 
luomiseksi EU:sta alun perin lähtöisin oleville tavaroille.
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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta seuraavien 
osalta: sähköisten järjestelmien käyttöä ja 
käyttöönottoa koskevan työohjelman 
laatiminen kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta; 
päätökset, joiden nojalla yksi tai useampi 
jäsenvaltio voi käyttää muita tietojen 
vaihto- ja tallennusmenetelmiä kuin 
sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä; 
päätökset, joilla jäsenvaltiot valtuutetaan 
testaamaan tullilainsäädännön soveltamista 
koskevia yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen; 
päätökset, joilla jäsenvaltioita pyydetään 
tekemään, peruuttamaan pysyvästi tai 
väliaikaisesti taikka kumoamaan jokin 
päätös tai muuttamaan sitä; yhteiset riskien 
arviointiperusteet ja -mallit, 
valvontatoimenpiteet ja tarkastusten 
yhteiset painopistealueet; tariffikiintiöiden 
ja -kattojen hallinnointi sekä tavaroiden 
luovutusta vapaaseen liikkeeseen tai niiden 
vientiä koskevan valvonnan hallinnointi; 
tavaroiden luokittelu tariffiin; väliaikainen 
poikkeus etuuskohteluun oikeuttavaa 
alkuperää koskevista säännöistä sellaisten 
tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 
unionin yksipuolisesti antamia 
etuuskohtelutoimenpiteitä; tavaroiden 
alkuperän määrittäminen; yleisvakuuden 
väliaikainen käyttökielto; 
tulliviranomaisten välinen keskinäinen 

(4) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta seuraavien 
osalta: sähköisten järjestelmien käyttöä ja 
käyttöönottoa koskevan työohjelman 
laatiminen kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta; 
päätökset, joiden nojalla yksi tai useampi 
jäsenvaltio voi käyttää muita tietojen 
vaihto- ja tallennusmenetelmiä kuin 
sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä; 
päätökset, joilla jäsenvaltiot valtuutetaan 
testaamaan tullilainsäädännön soveltamista 
koskevia yksinkertaistuksia sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen; 
päätökset, joilla jäsenvaltioita pyydetään 
tekemään, peruuttamaan pysyvästi tai 
väliaikaisesti taikka kumoamaan jokin 
päätös tai muuttamaan sitä; yhteiset riskien 
arviointiperusteet ja -mallit, 
valvontatoimenpiteet ja tarkastusten 
yhteiset painopistealueet; tariffikiintiöiden 
ja -kattojen hallinnointi sekä tavaroiden 
luovutusta vapaaseen liikkeeseen tai niiden 
vientiä koskevan valvonnan hallinnointi; 
tavaroiden luokittelu tariffiin ja 
yhtenäisten järjestelmien luominen tullien 
kantamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa; 
väliaikainen poikkeus etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevista 
säännöistä sellaisten tavaroiden osalta, 
joihin sovelletaan unionin yksipuolisesti 
antamia etuuskohtelutoimenpiteitä; 
kolmansista maista peräisin olevien 
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avunanto tullivelkatapauksissa; tuonti- tai 
vientitullin määrän palauttaminen tai 
peruuttaminen; tullitoimipaikkojen 
viralliset aukioloajat; sellaisten tavaroiden 
alanimikkeiden määrittäminen, joihin 
sovelletaan korkeinta mahdollista tuonti-
tai vientiverokantaa, lähetyksen koostuessa 
eri alanimikkeisiin kuuluvista tavaroista; 
Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

tavaroiden alkuperän ja jäljitettävyyden
määrittäminen; yleisvakuuden väliaikainen 
käyttökielto; tulliviranomaisten välinen 
keskinäinen avunanto 
tullivelkatapauksissa; tuonti- tai vientitullin 
määrän palauttaminen tai peruuttaminen; 
tullitoimipaikkojen viralliset aukioloajat; 
sellaisten tavaroiden alanimikkeiden 
määrittäminen, joihin sovelletaan korkeinta 
mahdollista tuonti- tai vientiverokantaa, 
lähetyksen koostuessa eri alanimikkeisiin 
kuuluvista tavaroista; Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi ja unionin tuotannon turvaamiseksi on tärkeää antaa komissiolle 
mahdollisuus ottaa käyttöön kolmansista maista Euroopan unionin tulleihin saapuvien 
tavaroiden jäljitettävyyttä ja alkuperää koskevia toimenpiteitä, jotta voidaan ennaltaehkäistä 
ja torjua väärennöksiä. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin tullilainsäädännön 
lisäuudistuksissa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon talouden 
toimijoiden näkemykset, jotta 
varmistetaan hallinnon tehokas 
yksinkertaistaminen.

Perustelu

Talouden toimijoiden kuuleminen unionin tullikoodeksin tulevien uudistusten yhteydessä on 
yksi tullimenettelyjen tehokkaaseen yksinkertaistamiseen johtavista olennaisen tärkeistä 
osatekijöistä. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Liiketoimintojen helpottamiseksi 
jokaisella olisi edelleen oltava oikeus 
nimetä itselleen edustaja asioimaan 
tulliviranomaisten kanssa. Oikeutta toimia 
edustajana ei kuitenkaan pitäisi enää voida 
varata kenenkään yksinoikeudeksi minkään 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. Lisäksi 
tulliedustajalla, joka täyttää valtuutetun 
talouden toimijan aseman myöntämisen 
edellytykset, olisi oltava oikeus 
palvelujensa tarjoamiseen muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, johon toimija  on 
sijoittautunut.

(18) Liiketoimien tulliselvitysten
helpottamiseksi jokaisella olisi edelleen 
oltava oikeus nimetä itselleen edustaja 
asioimaan tulliviranomaisten kanssa. 
Oikeutta toimia edustajana ei kuitenkaan 
pitäisi enää voida varata kenenkään 
yksinoikeudeksi minkään jäsenvaltion 
lainsäädännön nojalla. Sisämarkkinoilla 
toimiville tulliedustajille olisi tästä syystä 
vahvistettava yhdenmukaiset unionin 
säännöt. Lisäksi tulliedustajalla, joka 
täyttää valtuutetun talouden toimijan 
aseman myöntämisen edellytykset, olisi 
oltava oikeus palvelujensa tarjoamiseen 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon 
toimija on sijoittautunut, jos se täyttää 
unionin tasolla yhdenmukaistetut 
erityisvaatimukset ja voi siten käyttää 
yhtenäisiä järjestelmiä tullien 
kantamiseksi.

Perustelu

Jos talouden toimijat ja tulliedustajat ovat valtuutettuja suorittamaan palveluja kaikissa 
jäsenvaltioissa, olisi taattava yhtenäiset tullinkantojärjestelmät unionin tullipalvelujen 
yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Jotta varmistetaan tulliedustajia EU:n 27 jäsenvaltiossa koskevien sääntöjen yhdenmukaisuus 
ja vältetään sisämarkkinoiden mahdolliset pitkän aikavälin vääristymät, nämä säännöt olisi 
vahvistettava EU:n tasolla. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sääntöjä noudattavien ja
luotettavien talouden toimijoiden olisi 
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hyödyttävä kansainvälisistä sopimuksista, 
joissa määrätään valtuutettujen talouden 
toimijoiden aseman vastavuoroisesta 
tunnustamisesta. 

Perustelu

Valtuutettujen talouden toimijoiden vastavuoroista tunnustamista koskevien 
yhteistyösopimusten tekemisen olisi oltava yksi meneillään olevien neuvottelujen 
painopisteistä erityisesti, kun kyse on EU:n ja kolmansien maiden välisistä 
perustavanlaatuisista ja kattavista kauppasopimuksista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin, että 
tullimuodollisuuksien ja -tarkastusten 
kohteena olevia henkilöitä kohdellaan 
johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä edellytysten 
määrittämisestä tulliedustukselle ja 
tulliviranomaisten tekemille päätöksille, 
mukaan lukien valtuutettuja talouden 
toimijoita, sitovia tietoja sekä kirjatuille 
matkatavaroille ja käsimatkatavaroille 
tehtäviä tarkastuksia ja muodollisuuksia 
koskevat päätökset.

(25) Jotta varmistettaisiin, että 
tullimuodollisuuksien ja -tarkastusten 
kohteena olevia henkilöitä kohdellaan 
johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti, 
päätökset edellytysten määrittämisestä 
tulliedustukselle ja tulliviranomaisten 
tekemille päätöksille, mukaan lukien 
valtuutettuja talouden toimijoita, sitovia 
tietoja sekä kirjatuille matkatavaroille ja 
käsimatkatavaroille tehtäviä tarkastuksia ja 
muodollisuuksia koskevat päätökset, olisi 
tehtävä täytäntöönpanosäädöksinä 
perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti.

Perustelu

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
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participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa tehdä 
päätöksiä, joissa sallitaan yhden tai 
useamman jäsenvaltion käyttää 1 kohdan 
säännöksistä tilapäisesti poiketen muuta 
tietojen vaihtamis- ja 
tallennusmenetelmää kuin sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää.

Perustelu

Yleisenä sääntönä olisi oltava unionin tullikoodeksin perustana olevien sääntöjen 
yhdenmukaisuus. Kaikkien tätä koskevien erivapauksien olisi oltava poikkeuksellisia, 
asianmukaisesti perusteltuja ja luonteeltaan tilapäisiä, jotta vältetään sisämarkkinoiden 
pysyvät vääristymät.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Liiketoiminnan ja yhdenmukaistamisprosessin kannalta on tärkeää, että unionin tullikoodeksi 
pannaan täytäntöön ja sitä noudatetaan samalla tavoin kaikissa 27 jäsenvaltiossa ilman 
poikkeuksia.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa unionin 
lainsäädännön mukaisesti edellytykset, 
joilla tulliedustaja voi tarjota palveluja 
jäsenvaltiossa, johon se  on sijoittautunut. 
Tulliedustajalla, joka täyttää 22 artiklan 
a–d alakohdan edellytykset, on oikeus 
tarjota kyseisiä palveluja muussa kuin 
siinä jäsenvaltiossa, johon se  on 
sijoittautunut, tämän kuitenkaan 
estämättä kyseistä jäsenvaltiota 
soveltamasta väljempiä kriteerejä.

3. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa unionin 
lainsäädännön mukaisesti edellytykset, 
joilla tulliedustaja voi tarjota palveluja 
jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut. 
Tulliedustajan on oltava sijoittautunut 
Euroopan unionin alueelle. Voidakseen 
tarjota tullipalveluja muussa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, 
tulliedustajalla on oltava toimivaltaisen 
kansallisen tulliviranomaisen koko 
Euroopan unionin alueella sovellettavien 
ja kaikissa jäsenvaltioissa voimassa 
olevien yhteisten kriteerien perusteella 
myöntämä valtuutus.

Perustelu

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
244 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
eritellään:

(a) tapaukset, joissa 18 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
velvoitteesta luovutaan;

(a) tapaukset, joissa 18 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
velvoitteesta luovutaan;

(b) säännöt, jotka koskevat 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun oikeuden siirtoa ja 
todistamista;

(b) 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit;

(c) tapaukset, joissa tulliviranomaiset eivät 
vaadi 19 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua todistetta.

(c) tapaukset, joissa tulliviranomaiset eivät 
vaadi 19 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua todistetta.

Perustelu

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
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25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Säädösvallan siirto Poistetaan.
Siirretään komissiolle valta antaa 
243 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään
(a) säännöt menettelystä, jolla 
24 artiklassa tarkoitetut päätökset 
tehdään;
(b) tapaukset, joissa hakijalle ei anneta 
24 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaista mahdollisuutta 
ilmaista näkökantansa;
(c) säännöt, jotka koskevat 24 artiklan 
8 kohdan mukaista päätösten valvontaa, 
uudelleenarviointia ja väliaikaista 
peruuttamista.

Perustelu

Nämä ovat unionin tullikoodeksin keskeisiä osia, ja ne olisi määriteltävä perussäädöksessä 
eikä niistä pitäisi säätää delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionissa voidaan antaa alkuperän 
todistava asiakirja, jos talouden 
toimijoiden tarpeet sitä edellyttävät.

3. Unionissa voidaan antaa alkuperän 
todistava asiakirja, jos tavaroiden 
alkuperästä on esitetty asiakirjatodisteet. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa toimenpiteitä Komissio voi antaa toimenpiteitä 
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tavaroiden alkuperän määrittämiseksi. tavaroiden alkuperän ja jäljitettävyyden
määrittämiseksi. 

Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi ja unionin tuotannon turvaamiseksi on tärkeää antaa komissiolle 
mahdollisuus ottaa käyttöön kolmansista maista Euroopan unionin tulleihin saapuvien 
tavaroiden jäljitettävyyttä ja alkuperää koskevia toimenpiteitä, jotta voidaan ennaltaehkäistä 
ja torjua väärennöksiä. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli vakuutta ei ole vapautettu, sitä 
voidaan myös käyttää vakuuden kohteena 
olevan määrän rajoissa kyseisten 
tavaroiden jälkitarkastusten seurauksena 
maksettavan tuonti- tai vientitullin määrän 
ja muiden maksujen määrän kantamiseen.

Mikäli yhtä ainoata vakuutta ei ole 
vapautettu, sitä voidaan myös käyttää 
vakuuden kohteena olevan määrän rajoissa 
kyseisten tavaroiden jälkitarkastusten 
seurauksena maksettavan tuonti- tai 
vientitullin määrän ja muiden maksujen 
määrän kantamiseen.

Perustelu

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
181 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rajoittamatta kyseistä menettelyä 
koskevien ylimääräisten erityisedellytysten 
soveltamista tulliyksinkertaistuksiin 
oikeutetun valtuutetun talouden toimijan 
katsotaan täyttäneen tämän kohdan
b alakohdassa säädetyn edellytyksen.

Perustelu

Valtuutetun talouden toimijan olisi katsottava aina täyttävän noudattamista koskevat kriteerit. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
196 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan käyttää tavaroiden 
asettamista unionin passitusmenettelyyn ja 
kyseisen menettelyn päättymistä koskevia 
yksinkertaistuksia.

4. Tulliviranomaiset voivat hakemuksesta 
antaa henkilölle luvan käyttää tavaroiden 
asettamista unionin passitusmenettelyyn ja 
kyseisen menettelyn päättymistä koskevia 
yksinkertaistuksia mukaan lukien 
passitusilmoituksen käyttö 
tiedonvaihtojärjestelmien välityksellä 
lento- tai laivayhtiöissä, joilla on 
merkittävä määrä lentoja tai matkoja 
jäsenvaltioiden välillä.

Perustelu

Sähköisten tavaraluetteloiden käyttö täyttää täysin sähköisen ilmoituksen ja esitystavan 
vaatimukset. Se on itse asiassa täysin uudistetun tullikoodeksin yhden pilarin eli ilmoituksessa 
tarkoitettujen tavaroiden esittäminen pelkällä kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä mukainen. 
Näiden toimintojen sisällyttäminen väkisin uuteen tietokoneavusteiseen passitusjärjestelmään 
(NCTS) ei hyödytä millään tavoin kauppaa tai tullia ja aiheuttaa lisäkustannuksia 
liiketoiminnalle EU:ssa.



AD\915444FI.doc 15/16 PE492.800v04-00

FI

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
233 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
234 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Perustelu

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