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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur 

acht het voor het integratieproces van de EU, de concurrentie tussen marktdeelnemers en 
buitenlandse importeurs en de bestrijding van de illegale doorvoer van vervalste artikelen en 
de bescherming van de Europese consument, van fundamenteel belang dat het douanewetboek 
wordt herzien, met het oog op geharmoniseerde, vereenvoudigde en uniforme 
douaneprocedures in alle lidstaten, ter waarborging van het vrije verkeer van goederen.

heeft enige punten van bezwaar die deze commissie reeds in haar advies van oktober 2011 
over de modernisering van de douane kenbaar had gemaakt, maar die in het door de 
Commissie voorgelegde douanewetboek van de Unie (UDW) niet zijn weggenomen.

meent daarom dat het voorstel van de Commissie niet in de goede richting gaat: het voorstel 
houdt immers geen waarborg in voor een latere rationalisatie en harmonisatie van de 
douaneregels, en schijnt integendeel sommige vereenvoudigingen die in het gemoderniseerde 
douanewetboek al waren ingevoerd, weer af te willen schaffen, door een reeks uitzonderingen 
voor te stellen op de regels en de praktijk – zoals de uitwisseling van gegevens – die indruisen 
tegen de bedoeling van een uniform kader voor de douane.

betreurt de beslissing om de inwerkingtreding van het nieuwe douanewetboek uit te stellen tot 
31 december 2020, waardoor het nog langer zal duren voordat de nieuwe IT-systemen 
werkelijk worden geïnstalleerd bij de douanekantoren in de lidstaten.

stelt voor om met het oog op de inrichting van één enkele Europese douane, bij wijze van 
experiment een Europese task force op te richten, die het werk van de douane aan de 
buitengrenzen moet ondersteunen, alsmede een openbare databank waarop de door de douane 
onderschepte gevaarlijke stoffen worden getoond; vraagt de Raad daarom de totstandbrenging 
van nieuwe systemen voor de oorsprongsbepaling en tracering van producten te ondersteunen;

vraagt de Commissie artikel 53 van het douanewetboek te handhaven, zodat de oorsprong van 
een product nog steeds zal worden bepaald naar de plaats waar het voor het laatst om 
economische motieven een be- of verwerking van betekenis heeft ondergaan; dringt er tevens 
op aan dat uitvoercertificaten inzake niet-preferentiële oorsprong, afgegeven door bevoegde 
instanties van derde landen, ook in de toekomst door de EU worden erkend; wijst erop dat 
wijzigingen van de status quo ondernemingen zouden opzadelen met administratieve 
procedures en de huidige harmonisatiepogingen op WTO-niveau zouden ondergraven;

onderstreept de noodzaak van moderniseringsmaatregelen, zoals de vereenvoudiging van de 
douanewetgeving en de interoperabele informatisering bij alle douanes van de EU, en meer 
coördinatie van preventie- en vervolgingswerkzaamheden door fiscale inspecties op Europees 
niveau; hoopt bovendien dat in het douanewetboek het belang wordt ingezien van afschaffing 
van de douaneaangifte, wat het handelsverkeer zal versoepelen.

stelt vast dat het in een goed functionerende Unie met 27 lidstaten onontbeerlijk is dat er een 
gezamenlijke reeks verplichte fysieke controles van goederen wordt bepaald die van 
toepassing is op alle verschillende plaatsen van binnenkomst (havens, luchthavens, wegen) in 
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de interne markt; 

dringt aan op volledige harmonisatie van de BTW-heffing bij invoer, van de openingstijden 
van de douanekantoren, van de retributies en sancties wegens niet-naleving van het 
douanewetboek, gezien de verschillen die tussen de lidstaten op deze punten bestaan en de 
distorsie van de handelsstromen als gevolg daarvan.

onderstreept de behoefte aan coherentie in het beheer van de buitengrenzen van de Europese 
Unie; herhaalt zijn oproep tot de Commissie en de lidstaten om de harmonisatie van de 
douanecontroleregelingen aan de ene kant, en de sancties aan de andere kant verder door te 
voeren; dringt aan op gemeenschappelijke operationele platforms voor de lidstaten en de 
Commissie en wijst op de noodzaak om te voorzien in een toereikende opleiding voor de 
douaniers en de marktdeelnemers zodat een uniforme toepassing van de regels van de Unie 
kan worden gewaarborgd.

acht het van groot belang dat waarborgen worden geboden voor een gelijke behandeling van 
alle geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) op alle plaatsen van het communautaire 
douanegrondgebied wat de eenvormigheid van de controles en de onderlinge erkenning ervan 
betreft; maakt tevens bezwaar tegen het gebruik van gedelegeerde handelingen om de taken 
van de AEO’s te regelen.

verzoekt de Commissie in het nieuwe douanewetboek striktere eisen op te nemen voor de 
diensten van de douanevertegenwoordiger van de Europese Unie, waardoor wordt bijgedragen 
tot opvoering van de vakbekwaamheid en verantwoordelijkheidszin van deze tussenpersonen 
en waardoor duidelijke voorschiften worden bepaald voor de betrekkingen tussen 
douanepersoneel en vervoersondernemingen, zodat de rol van de functionarissen overgaat in 
die van tussenpersonen voor kleine en middelgrote importeurs die niet beschikken over het 
vermogen met het Europese AEO vergelijkbare programma’s voor de naleving van 
douanevoorschriften ten uitvoer te leggen;

verwelkomt de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en Japan betreffende de onderlinge erkenning van de AEO's; spoort de Commissie aan 
om met volledige inachtneming van de rol van het Parlement, ook met andere belangrijke 
partners dergelijke overeenkomsten te sluiten, en dit punt ook mee te nemen in de 
onderhandelingen voor bilaterale handelsakkoorden; onderstreept dat het nuttig zou zijn de 
douanesamenwerking met Rusland en de en de landen van het oostelijk en het mediterraan 
partnerschap te versterken; 

moedigt de Commissie aan in het kader van de Werelddouaneorganisatie (WCO) multilaterale 
samenwerkings- en coördinatieprogramma's , en gezamenlijke normen en voorschriften vast 
te stellen voor de douaneprocedures op te stellen;

is van mening dat een overeenkomst over vergemakkelijking van uitwisselingen tussen 
douanediensten in het kader van de Doha-ronde ten goede zou komen aan de landen die lid 
zijn van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met name doordat de rechtszekerheid zou 
worden opgevoerd en de commerciële kosten zouden dalen; moedigt de Commissie dan ook 
aan met het oog op de ministersconferentie van december van dit jaar te ijveren voor een 
dergelijke overeenkomst;
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wijst erop dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat gewettigde douanecontroles die door 
derde landen worden uitgevoerd in bepaalde omstandigheden niet worden misbruikt om 
nieuwe, in feite niet-tarifaire belemmeringen op te werpen voor uit de EU afkomstige 
goederen.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Teneinde uniforme voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
te waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
in verband met: de vaststelling, uiterlijk zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening, van een werkprogramma voor 
de ontwikkeling en de implementatie van 
de elektronische systemen; besluiten 
waarbij aan een of meer lidstaten wordt 
toegestaan om voor de uitwisseling en de 
opslag van gegevens andere middelen dan 
elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken; besluiten waarbij aan lidstaten 
wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de 
toepassing van de douanewetgeving door 
middel van elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken uit te 
proberen; besluiten waarbij lidstaten wordt 
verzocht een beschikking af te geven, te 
schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of 
in te trekken; gemeenschappelijke 
risicocriteria en -normen, 
controlemaatregelen en prioritaire 
controlegebieden; het beheer van de 
tariefcontingenten en tariefplafonds en het 
beheer van het toezicht op het in het vrije 
verkeer brengen of het uitvoeren van 

(4) Teneinde uniforme voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van deze verordening 
te waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
in verband met: de vaststelling, uiterlijk zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening, van een werkprogramma voor 
de ontwikkeling en de implementatie van 
de elektronische systemen; besluiten 
waarbij aan een of meer lidstaten wordt 
toegestaan om voor de uitwisseling en de 
opslag van gegevens andere middelen dan 
elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken; besluiten waarbij aan lidstaten 
wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de 
toepassing van de douanewetgeving door 
middel van elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken uit te 
proberen; besluiten waarbij lidstaten wordt 
verzocht een beschikking af te geven, te 
schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of 
in te trekken; gemeenschappelijke 
risicocriteria en -normen, 
controlemaatregelen en prioritaire 
controlegebieden; het beheer van de 
tariefcontingenten en tariefplafonds en het 
beheer van het toezicht op het in het vrije 
verkeer brengen of het uitvoeren van 
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goederen; de vaststelling van de 
tariefindeling van goederen; de tijdelijke 
afwijking van de regels betreffende de 
preferentiële oorsprong van goederen die in 
aanmerking komen voor preferentiële 
maatregelen die unilateraal door de Unie 
zijn vastgesteld; de bepaling van de 
oorsprong van goederen; de tijdelijke 
verboden op het gebruik van doorlopende 
zekerheden; de wederzijdse bijstand tussen 
de douaneautoriteiten wanneer een 
douaneschuld is ontstaan; besluiten inzake 
terugbetaling of kwijtschelding van een 
bedrag aan invoer- of uitvoerrechten; de 
officiële openingsuren van 
douanekantoren; de vaststelling van de 
tariefonderverdeling van de goederen die 
aan het hoogste recht bij invoer of uitvoer 
zijn onderwerpen, wanneer een zending 
bestaat uit goederen waarvan de 
tariefonderverdelingen verschillend zijn;
Deze bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

goederen; de vaststelling van de 
tariefindeling van goederen en de 
invoering van geunificeerde systemen 
voor de inning van douanerechten in alle 
lidstaten; de tijdelijke afwijking van de 
regels betreffende de preferentiële 
oorsprong van goederen die in aanmerking 
komen voor preferentiële maatregelen die 
unilateraal door de Unie zijn vastgesteld;
de bepaling van de oorsprong en de 
traceerbaarheid van goederen die uit 
derde landen afkomstig zijn; de tijdelijke 
verboden op het gebruik van doorlopende 
zekerheden; de wederzijdse bijstand tussen 
de douaneautoriteiten wanneer een 
douaneschuld is ontstaan; besluiten inzake 
terugbetaling of kwijtschelding van een 
bedrag aan invoer- of uitvoerrechten; de 
officiële openingsuren van 
douanekantoren; de vaststelling van de 
tariefonderverdeling van de goederen die 
aan het hoogste recht bij invoer of uitvoer 
zijn onderwerpen, wanneer een zending 
bestaat uit goederen waarvan de 
tariefonderverdelingen verschillend zijn;
Deze bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Motivering

Het is van wezenlijk belang voor de bescherming van de consument en de industrie van de 
Unie dat de Commissie in staat wordt gesteld maatregelen te nemen betreffende de 
traceerbaarheid en de oorsprong van goederen uit derde landen die Europa binnenkomen, uit 
voorzorg en ter bestrijding van namaak. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bij de verdere modernisering van 
de douanewetgeving van de Unie moet 
gedegen rekening worden gehouden met 
de mening van de marktdeelnemers zodat 
voor daadwerkelijke administratieve 
vereenvoudiging kan worden gezorgd.

Motivering

Raadpleging van de marktdeelnemers bij elke toekomstige wijziging van het douanewetboek 
is een van de belangrijkste factoren die kunnen bijdragen aan een effectieve vereenvoudiging 
van de douaneprocedures. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op de facilitering van de 
handel dient eenieder het recht te 
behouden zich bij de douaneautoriteiten te 
laten vertegenwoordigen. Dit recht van 
vertegenwoordiging mag op grond van een 
wet van een van de lidstaten niet langer 
voorbehouden worden. Voorts wordt een 
douanevertegenwoordiger die voldoet aan 
de criteria voor de toekenning van de status 
van geautoriseerde marktdeelnemer, 
bevoegd zijn diensten in een andere lidstaat 
dan zijn lidstaat van vestiging te 
verstrekken.

(18) Met het oog op de facilitering van het 
handelsverkeer dient eenieder het recht te 
behouden zich bij de douaneautoriteiten te 
laten vertegenwoordigen. Dit recht van 
vertegenwoordiging mag op grond van een 
wet van een van de lidstaten niet langer 
voorbehouden worden. Geharmoniseerde 
Unie-voorschriften dienen dan ook te 
worden vastgelegd voor 
douanevertegenwoordigers in de interne 
markt. Voorts wordt een 
douanevertegenwoordiger die voldoet aan 
de criteria voor de toekenning van de status 
van geautoriseerde marktdeelnemer, 
bevoegd zijn diensten in een andere lidstaat 
dan zijn lidstaat van vestiging te 
verstrekken indien hij voldoet aan 
geharmoniseerde Unie-wijde criteria en 
daarmee gebruik kan maken van de 
geunificeerde systemen voor de inning 
van douanerechten.



PE492.800v04-00 8/17 AD\915444NL.doc

NL

Motivering

Indien bevoegde marktdeelnemers en douanevertegenwoordigers bevoegd zijn hun diensten in 
alle lidstaten te verstrekken moeten gezamenlijke systemen voor de inning van rechten bij de 
verschillende douanes worden ingevoerd, om de douanediensten van de Unie eenvoudiger en 
sneller te maken.

Om eenduidigheid van de voorschriften voor douanevertegenwoordigers in de EU27 te 
waarborgen en mogelijke verstoring op lange termijn van de interne markt te voorkomen, 
moeten deze voorschriften op EU-niveau worden vastgelegd. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Betrouwbare marktdeelnemers 
die de voorschriften in acht nemen dienen 
profijt te kunnen trekken van 
internationale overeenkomsten die 
voorzien in de wederzijdse erkenning van 
de status van "geautoriseerde 
marktdeelnemer". 

Motivering

Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten over de wederzijdse erkenning van 
geautoriseerde marktdeelnemers moet tot een van de prioriteiten worden gemaakt van de 
lopende handelsonderhandelingen, in het bijzonder over diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Teneinde te garanderen dat personen 
in het kader van douaneformaliteiten en –
controles op consequente en gelijke wijze 
worden behandeld, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag gedelegeerde 

(25) Teneinde te garanderen dat personen 
in het kader van douaneformaliteiten en –
controles op consequente en gelijke wijze 
worden behandeld, moeten besluiten met 
betrekking tot de vaststelling van de 
voorwaarden inzake vertegenwoordiging 
bij de douane en inzake beschikkingen van 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van de voorwaarden 
inzake vertegenwoordiging bij de douane 
en inzake beschikkingen van de douane, 
daaronder begrepen die betreffende 
geautoriseerde marktdeelnemers en 
bindende inlichtingen, alsook inzake de ten 
aanzien van hand- en ruimbagage te 
verrichten controles en formaliteiten.

de douane, daaronder begrepen die 
betreffende geautoriseerde 
marktdeelnemers en bindende inlichtingen, 
alsook inzake de ten aanzien van hand- en 
ruimbagage te verrichten controles en 
formaliteiten, bij gedelegeerde handeling 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
291 van het Verdrag.

Motivering

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).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, in naar behoren 
gemotiveerde buitengewone gevallen, 
besluiten vaststellen waarbij aan een of 
meer lidstaten wordt toegestaan om, in 
tijdelijke afwijking van lid 1, voor de 
uitwisseling en de opslag van gegevens 
andere middelen dan elektronische 
gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken.

Motivering

Eenvormigheid van de voorschriften die aan de basis van het douanewetboek van de Unie 
liggen moet de algemene regel zijn. Elke afwijking hiervan moet buitengewoon, naar behoren 
gemotiveerd en van tijdelijke aard zijn om permanente verstoringen van de interne markt te 
voorkomen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Het is essentieel voor het bedrijfsleven en het harmonisatieproces dat het douanewetboek van 
de Unie (UDW) zonder uitzondering in alle 27 lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast .

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen, in 
overeenstemming met het Unierecht, de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
douanevertegenwoordiger diensten mag 
verstrekken in zijn lidstaat van vestiging.
Onverminderd de toepassing van minder 
strikte criteria door de betrokken lidstaat 
is een douanevertegenwoordiger die 
voldoet aan de in artikel 22, onder a) tot 
en met d), genoemde criteria, evenwel 
bevoegd om deze diensten te verstrekken 
in een andere lidstaat dan die waar hij is 
gevestigd.

3. De lidstaten kunnen, in 
overeenstemming met het Unierecht, de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
douanevertegenwoordiger diensten mag 
verstrekken in zijn lidstaat van vestiging.
Een douanevertegenwoordiger moet in het 
douanegebied van de Unie zijn gevestigd. 
Om douanediensten te kunnen
verstrekken in een andere lidstaat dan die 
waar hij is gevestigd, moet een 
douanevertegenwoordiger een vergunning 
hebben die door de bevoegde nationale 
douane-autoriteit wordt verleend op grond 
van gemeenschappelijke, overal in de 
Europese Unie toepasselijke en in alle 
lidstaten geldende criteria.
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Motivering

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”.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie wordt gemachtigd om
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig de in artikel 244, lid 4, 
bedoelde onderzoeksprocedure om nadere 
invulling te geven aan:

(a) de gevallen waarin ontheffing van de in 
artikel 18, lid 2, eerste alinea, bedoelde 
verplichting wordt verleend;

(a) de gevallen waarin ontheffing van de in 
artikel 18, lid 2, eerste alinea, bedoelde 
verplichting wordt verleend;

(b) de regels voor het verlenen en 
bewijzen van de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde bevoegdheid;

(b) de in artikel 18, lid 3, bedoelde criteria;

(c) de gevallen waarin het in artikel 19, lid 
2, eerste alinea, bedoelde bewijs niet door 
de douaneautoriteiten wordt geëist.

(c) de gevallen waarin het in artikel 19, lid 
2, eerste alinea, bedoelde bewijs niet door 
de douaneautoriteiten wordt geëist.
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Motivering

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).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheidsdelegatie Schrappen
De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:
(a) de procedurele regels voor het afgeven 
van de in artikel 24 bedoelde 
beschikkingen;
(b) de gevallen waarin de aanvrager niet 
in de gelegenheid wordt gesteld zijn 
standpunt kenbaar te maken in 
overeenstemming met artikel 24, lid 4, 
tweede alinea;
(c) de regels betreffende het toezicht op, 
de herziening van en de schorsing van 
beschikkingen in overeenstemming met 
artikel 24, lid 8.

Motivering

Het gaat hier om wezenlijke aspecten van het douanewetboek van de Unie die in het 
basisbesluit moeten worden vastgelegd en niet het voorwerp van gedelegeerde handelingen 
moeten zijn.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een document tot bewijs van de 
oorsprong kan in de Unie worden 
afgegeven indien dit voor de behoeften 
van het handelsverkeer nodig is.

3. Een document tot bewijs van de 
oorsprong kan in de Unie worden 
afgegeven op voorwaarde dat 
bewijsstukken betreffende de oorsprong 
worden verstrekt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan maatregelen vaststellen 
om de oorsprong van goederen te bepalen.

De Commissie kan maatregelen vaststellen 
om de oorsprong en de traceerbaarheid
van goederen te bepalen.

Motivering

Het is van wezenlijk belang voor de bescherming van de consument en de industrie van de 
Unie dat de Commissie in staat wordt gesteld maatregelen te nemen betreffende de 
traceerbaarheid en de oorsprong van goederen uit derde landen die Europa binnenkomen, uit 
voorzorg en ter bestrijding van namaak. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de zekerheidstelling niet is 
vrijgegeven, kan ze ook worden gebruikt, 
binnen de grenzen van het bedrag 
waarvoor zekerheid is gesteld, voor de 
invordering van bedragen aan invoer- of 
uitvoerrechten en andere heffingen die 
verschuldigd worden bij een controle
achteraf.

Indien een enkele zekerheidstelling niet is 
vrijgegeven, kan ze ook worden gebruikt, 
binnen de grenzen van het bedrag 
waarvoor zekerheid is gesteld, voor de 
invordering van bedragen aan in- of 
uitvoerrechten en andere heffingen die 
verschuldigd worden bij een controle 
achteraf.
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Motivering

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.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Behoudens de extra bijzondere 
voorwaarden die voor de betrokken 
procedure gelden, wordt een geautoriseerd 
marktdeelnemer voor 
douanevereenvoudigingen geacht aan de 
onder b) van dit lid vastgestelde 
voorwaarden te voldoen.

Motivering

Een geautoriseerde marktdeelnemer moet altijd worden geacht aan de nalevingscriteria te 
voldoen. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 196 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten kunnen een 
persoon op aanvraag vergunning geven om 
gebruik te maken van vereenvoudigingen 
betreffende de plaatsing van goederen 

4. De bevoegde autoriteiten kunnen een 
persoon op aanvraag vergunning geven om 
gebruik te maken van vereenvoudigingen 
betreffende de plaatsing van goederen 
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onder de regeling Uniedouanevervoer en 
betreffende de beëindiging van die 
regeling.

onder de regeling Uniedouanevervoer en 
betreffende de beëindiging van die 
regeling, zoals het gebruik van een via een 
systeem voor de uitwisseling van gegevens 
doorgestuurd manifest als aangifte voor 
douanevervoer door luchtvaart- of 
scheepvaartmaatschappijen die een 
aanzienlijk aantal vluchten of reizen 
tussen de lidstaten maken.

Motivering

Het gebruik van elektronische manifesten voldoet volledig aan de vereisten zowel voor 
elektronische aangifte als voor de aanbrenging van goederen. In feite komt het volledig 
overeen met het concept van aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, 
een van hoekstenen van het GDW. Het laten verlopen van dit verkeer via NCTS, of het nu wel 
of niet gaat om beperkte gegevenssets, levert geen handels- of douanevoordelen op en jaagt 
EU-ondernemingen op kosten.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 234

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 243 om nadere 
invulling te geven aan:
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overeenkomstig artikel 233, lid 3.

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

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

Motivering

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