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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att EU:s tullkodex måste ändras för att främja integrationen inom EU, 
garantera konkurrensen mellan operatörer och externa importörer, bekämpa handeln med 
förfalskade varor och skydda Europas konsumenter, så att vi får harmoniserade, enklare och 
enhetliga tullförfaranden i alla medlemsstater och den fria rörligheten för varor garanteras.

Föredraganden uttalar några farhågor som utskottet redan uttryckt i sitt yttrande om 
tullmodernisering, antaget i oktober 2011, och som inte fått någon lösning i kommissionens 
förslag till tullkodex.

Föredraganden anser därför att kommissionens förslag inte går i rätt riktning. Långt ifrån att 
garantera någon ytterligare förenkling och harmonisering av tullbestämmelserna verkar det 
som om vissa av de förenklingar som redan ingår i tullkodexen nu har tagits bort. Där föreslås 
en rad undantag från principer och praxis, exempelvis vad gäller systemen för 
informationsutbyte, vilka strider mot målet om ett enhetligt tullsystem.

Föredraganden beklagar beslutet att uppskjuta datumet för när den nya tullkodexen ska 
tillämpas till den 31 december 2020, så att det i själva verket kommer att dröja ännu längre 
innan de nya IT-systemen för tullärenden tas i bruk i medlemsstaterna.

Föredraganden föreslår, med tanke på inrättandet av ett enhetligt europeiskt tullsystem, att det 
på försöksbasis inrättas en europeisk styrka för snabba insatser till stöd för tullverkens arbete 
vid unionens yttre gränser, tillsammans med en databank över farligt gods som beslagtagits av 
tullen. Parlamentet uppmanar därför rådet att stödja inrättandet av nya system för 
ursprungsidentifiering av och garanterad spårbarhet för produkter.

Föredraganden uppmanar kommissionen att ha kvar artikel 53 i gemenskapens tullkodex, för 
att varor också i fortsättningen ska ursprungsbestämmas enligt den ort där de genomgått sista 
väsentliga och ekonomiskt berättigade bearbetning eller behandling. EU måste också i 
fortsättningen erkänna exportlicenser om icke-förmånsberättigande ursprung, som utfärdats 
av de relevanta myndigheterna i tredjeländer. Föredraganden betonar att en ändring av nuläget 
skulle betunga företagen administrativt och undergräva harmoniseringssträvandena på 
WTO-nivå.

Föredraganden anser att det snabbt måste införas moderniseringsåtgärder, såsom enklare 
tullagstiftning, driftskompatibla datorsystem inom hela unionen och en större samordning av 
den verksamhet för förebyggande och lagföring som bedrivs av polismyndigheterna för 
förebyggande av skattebrott. Föredraganden hoppas dessutom att den nya tullkodexen 
kommer att betona hur viktigt det är att tulldeklarationerna avskaffas för att underlätta 
handeln.

Föredraganden anser det som en förutsättning för ett välfungerande EU 27+1 att 
medlemsstaterna fastställer ett gemensamt system för obligatoriska fysiska kontroller av varor 
vid alla inreseställen till unionen (hamnar, flygplatser, vägar).

Föredraganden efterlyser också en fullständig harmonisering av momsuppbörden på 
importvaror samt av tullverkens öppettider och av avgifter och övriga påföljder för 
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överträdelser av tullkodexen, eftersom de skillnader som råder i dag snedvrider handeln.

Föredraganden betonar vikten av att EU:s yttre gränser övervakas konsekvent och uppmanar 
än en gång kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare harmonisera både 
tullövervakningssystemen och påföljderna. Föredraganden uppmanar till inrättande av 
gemensamma handlingsplattformar för medlemsstaterna och kommissionen och betonar att 
tulltjänstemän och ekonomiska aktörer måste få tillräcklig utbildning för att EU:s 
bestämmelser ska tillämpas enhetligt.

Föredraganden framhåller än en gång att godkända ekonomiska aktörer måste behandlas lika 
överallt inom gemenskapens tullområde när det gäller enhetligheten i kontrollerna och 
erkännandet av ömsesidighet. Föredraganden oroar sig över att delegerade akter används för 
att reglera godkända ekonomiska aktörers verksamhet.

Föredraganden uppmanar kommissionen att i sin nya tullkodex ta med strängare krav för hur 
Europeiska unionens tullombud ska tillhandahålla sina tjänster, så att dessa mellanhänder blir 
mer professionella och får ökat egenansvar, samt att utfärda klara regler för förhållandet 
mellan tullombuden och speditionsfirmorna så att ombudens roll kan ändras, till stöd för små 
och medelstora importörer som inte har kapacitet att genomföra liknande program för 
efterlevnad av tullbestämmelserna som de europeiska godkända ekonomiska aktörerna.

Föredraganden välkomnar att man börjat tillämpa samarbetsavtalet mellan EU och Japan om 
ömsesidigt erkännande av ekonomiska aktörer. Föredraganden uppmuntrar kommissionen att 
förhandla fram liknande avtal med andra större partner, under fullt hänsynstagande till 
parlamentets roll, och samtidigt ta med detta som ett inslag i förhandlingarna om bilaterala 
handelsavtal. Föredraganden betonar betydelsen av ett förstärkt tullsamarbete med Ryssland 
och med länderna inom det östliga partnerskapet samt inom Europa–Medelhavspartnerskapet.

Föredraganden uppmanar kommissionen att utveckla multilaterala planer för samarbete och 
samordning inom Världstullorganisationen (WCO), för att gemensamma standarder och regler 
för tullförfaranden ska kunna utarbetas.

Föredraganden anser att det skulle bli till nytta för Världshandelsorganisationens (WTO) 
medlemsstater om man vid Doharundan förhandlade fram ett avtal om handelslättnader, 
framför allt i och med att detta skulle skapa ett tydligare rättsläge och minska kostnaderna för 
handeln. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att arbeta för att detta avtal ingås vid 
ministermötet nu i december.

Föredraganden betonar också att det måste ses till att legitima tullkontroller som utförs av 
tredjeländer inte under vissa omständigheter missbrukas för att i själva verket resa nya icke-
tariffära handelshinder för varor med ursprung i EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter på följande 
områden: antagande inom sex månader 
från denna förordnings ikraftträdande av ett 
arbetsprogram för utveckling och införande 
av elektroniska system; beslut om att tillåta 
en eller flera medlemsstater att använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik; beslut om att tillåta 
medlemsstaterna att testa förenklingar av 
tillämpningen av tullagstiftning med 
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik; beslut om att 
begära att medlemsstaterna fattar, skjuter 
upp, upphäver, ändrar eller återkallar ett 
beslut; gemensamma riskkriterier och 
riskstandarder, kontrollåtgärder och 
prioriterade kontrollområden; förvaltning 
av tullkvoter och tulltak och övervakning 
av varors övergång till fri omsättning eller 
export; fastställande av varors 
klassificering enligt tulltaxan; tillfälliga 
undantag från regler om 
förmånsberättigande ursprung för varor 
som omfattas av förmånsåtgärder som 
antagits ensidigt av unionen; bestämning 
av varors ursprung; tillfälliga förbud mot 
att använda samlade garantier; ömsesidigt 
bistånd mellan tullmyndigheterna i 
samband med uppkomst av en tullskuld;
beslut om återbetalning eller eftergift av 
import- och exporttullbelopp; tullkontors 
officiella öppettider; fastställande av 
undernummer enligt tulltaxan för de varor 
som omfattas av den högsta import- eller 
exporttullsatsen i de fall varor som 
omfattas av olika undernummer ingår i en 
sändning; kontroll av att uppgifterna i en 

(4) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter på följande 
områden: antagande inom sex månader 
från denna förordnings ikraftträdande av ett 
arbetsprogram för utveckling och införande 
av elektroniska system; beslut om att tillåta 
en eller flera medlemsstater att använda 
andra metoder för utbyte och lagring av 
uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik; beslut om att tillåta 
medlemsstaterna att testa förenklingar av 
tillämpningen av tullagstiftning med 
användning av elektronisk 
databehandlingsteknik; beslut om att 
begära att medlemsstaterna fattar, skjuter 
upp, upphäver, ändrar eller återkallar ett 
beslut; gemensamma riskkriterier och 
riskstandarder, kontrollåtgärder och 
prioriterade kontrollområden; förvaltning 
av tullkvoter och tulltak och övervakning 
av varors övergång till fri omsättning eller 
export; fastställande av varors 
klassificering enligt tulltaxan och 
inrättande av enhetliga system för 
tulluppbörd i alla medlemsstater;
tillfälliga undantag från regler om 
förmånsberättigande ursprung för varor 
som omfattas av förmånsåtgärder som 
antagits ensidigt av unionen;
ursprungsbestämning av och spårbarhet 
för varor från tredjeländer; tillfälliga 
förbud mot att använda samlade garantier;
ömsesidigt bistånd mellan 
tullmyndigheterna i samband med 
uppkomst av en tullskuld; beslut om 
återbetalning eller eftergift av import- och 
exporttullbelopp; tullkontors officiella 
öppettider; fastställande av undernummer 
enligt tulltaxan för de varor som omfattas 
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deklaration är riktiga. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

av den högsta import- eller exporttullsatsen 
i de fall varor som omfattas av olika 
undernummer ingår i en sändning; kontroll 
av att uppgifterna i en deklaration är 
riktiga. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Motivering

För konsumentskyddet och EU:s näringsliv är det av avgörande betydelse att kommissionen 
kan anta åtgärder för att spåra och bestämma ursprunget för produkter som kommer från 
tredjeländer och tullkontrolleras i EU, som en åtgärd för att förebygga och bekämpa 
förfalskning.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vid ytterligare modernisering av 
unionens tullagstiftning bör vederbörlig 
hänsyn tas till de ekonomiska aktörernas 
synpunkter så att en effektiv administrativ 
förenkling tryggas.

Motivering

Samråd med de ekonomiska aktörerna i samband med alla framtida reformer av unionens 
tullkodex är ett av de centrala inslag som bidrar till en effektiv förenkling av tullförfarandena.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att underlätta affärsverksamhet (18) I syfte att underlätta klareringen av 
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bör varje person fortfarande ha rätt att utse 
ett ombud för sina kontakter med 
tullmyndigheterna. Det bör emellertid inte 
längre vara möjligt för en medlemsstat att 
genom egen lagstiftning förbehålla sig 
denna rätt att utse ombud. Dessutom bör ett 
tullombud som uppfyller kriterierna för att 
beviljas ställning som godkänd ekonomisk 
aktör ha rätt att tillhandahålla sina tjänster
i en annan medlemsstat än den där han 
eller hon är etablerad.

handelstransaktioner bör varje person 
fortfarande ha rätt att utse ett ombud för 
sina kontakter med tullmyndigheterna. Det 
bör emellertid inte längre vara möjligt för 
en medlemsstat att genom egen lagstiftning 
förbehålla sig denna rätt att utse ombud.
Harmoniserade unionsbestämmelser bör 
därför fastställas för tullombud som är 
verksamma på den gemensamma 
marknaden. Dessutom bör ett tullombud 
som uppfyller kriterierna för att beviljas 
ställning som godkänd ekonomisk aktör ha 
rätt att tillhandahålla tulltjänster i en annan 
medlemsstat än etableringsmedlemsstaten, 
förutsatt att tullombudet uppfyller 
särskilda harmoniserade kriterier på 
unionsnivå och således kan använda 
enhetliga system för tulluppbörd.

Motivering

Om de auktoriserade ekonomiska aktörerna och tullombuden ska ges rätt att tillhandahålla 
tjänster i alla medlemsstater, bör man också garantera att det finns enhetliga system för 
tulluppbörd hos unionens olika tullmyndigheter för att förenkla och snabba upp unionens 
tulltjänster.

I syfte att garantera enhetliga bestämmelser för tullombud i de 27 medlemsstaterna och 
undvika eventuella snedvridningar av den gemensamma marknaden på längre sikt måste 
dessa bestämmelser fastställas på EU-nivå.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Pålitliga ekonomiska aktörer som 
följer bestämmelserna bör kunna dra 
nytta av internationella avtal om 
ömsesidigt erkännande av status som 
godkänd ekonomisk aktör. 

Motivering

Ingående av samarbetsavtal om ömsesidigt erkännande av godkända ekonomiska aktörer bör 
vara en av prioriteringarna i pågående handelsförhandlingar, särskilt i förhandlingar om 
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djupgående och omfattande handelsavtal mellan EU och tredjeländer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa en konsekvent och 
likvärdig behandling av personer som 
berörs av tullformaliteter och tullkontroller 
bör befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att fastställa villkoren för ombudskap i 
tullfrågor, för beslut som fattas av 
tullmyndigheterna, inbegripet avseende 
godkända ekonomiska aktörer och 
bindande besked, och för kontroller och 
formaliteter som gäller för handbagage och 
lastrumsbagage.

(25) För att säkerställa en konsekvent och 
likvärdig behandling av personer som 
berörs av tullformaliteter och tullkontroller 
bör beslutsfattandet om villkoren, både för 
ombudskap i tullfrågor och för beslut som 
fattas av tullmyndigheterna, inbegripet 
avseende godkända ekonomiska aktörer 
och bindande besked, och för kontroller 
och formaliteter som gäller för handbagage 
och lastrumsbagage, ske med hjälp av 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 291 i fördraget.

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).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får i vederbörligen 
motiverade undantagsfall anta beslut om 
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att tillåta en eller flera medlemsstater att 
genom ett tillfälligt undantag från punkt 1 
använda andra metoder för utbyte och 
lagring av uppgifter än elektronisk 
databehandlingsteknik.

Motivering

Samstämda bestämmelser som grund för unionens tullkodex bör vara en allmän regel. Alla 
undantag från denna regel bör vara exceptionella, vederbörligen motiverade och av tillfällig 
karaktär för att man ska undvika varaktiga snedvridningar av den inre marknaden.

Ändringsförslag 7

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.

utgår

Motivering

Det är av största vikt, både för företagen och för harmoniseringsarbetet, att unionens 
tullkodex genomförs och tillämpas på samma sätt i alla 27 medlemsstater, utan några 
undantag.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 18 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen fastställa villkor på 
vilka ett tullombud får tillhandahålla 
tjänster i den medlemsstat där han eller hon 
är etablerad. Utan att det påverkar den 
berörda medlemsstatens tillämpning av 
mindre stränga kriterier ska emellertid ett 

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen fastställa villkor på 
vilka ett tullombud får tillhandahålla 
tjänster i den medlemsstat där han eller hon 
är etablerad. Ett tullombud ska vara 
etablerat på Europeiska unionens 
territorium. Tillhandahållande av 
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tullombud som uppfyller kriterierna i 
artikel 22 a–d ha rätt att tillhandahålla 
sådana tjänster i en annan medlemsstat än
den där han eller hon är etablerad.

tulltjänster i en annan medlemsstat än
etableringsmedlemsstaten förutsätter att 
tullombudet beviljats tillstånd för 
ändamålet av behörig nationell 
tullmyndighet, utgående från 
gemensamma kriterier som är tillämpliga 
på Europeiska unionens hela territorium, 
varvid tillståndet ska gälla i alla 
medlemsstater.

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”

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
genomförandeakter enligt
granskningsförfarandet i artikel 244.4 för 
att specificera

(a) de fall där den skyldighet som avses i 
artikel 18.2 första stycket ska frångås,

(a) de fall där den skyldighet som avses i 
artikel 18.2 första stycket ska frångås,

(b) regler om beviljande och styrkande av (b) de kriterier som avses i artikel 18.3,
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den rätt som avses i artikel 18.3,
(c) de fall där tullmyndigheterna inte ska 
kräva det styrkande som avses i 
artikel 19.2 första stycket.

(c) de fall där tullmyndigheterna inte ska 
kräva det styrkande som avses i 
artikel 19.2 första stycket.

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).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Delegering av befogenhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 243 
för att specificera
(a) regler om förfarandet för att fatta de 
beslut som avses i artikel 24,
(b) de fall där den sökande inte får 
möjlighet att framföra sin ståndpunkt 
enligt artikel 24.4 första stycket,
(c) regler om övervakning, omprövning 
och uppskjutande av beslut enligt 
artikel 24.8.

Motivering

Dessa är väsentliga aspekter av unionens tullkodex och bör definieras i den grundläggande 
rättsakten och inte i delegerade akter.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett dokument som styrker ursprung får 
utfärdas i unionen, när detta krävs för 
handeln.

3. Ett dokument som styrker ursprung får 
utfärdas i unionen, förutsatt att styrkande 
dokument för varornas ursprung 
framlagts. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta åtgärder för att 
fastställa varors ursprung.

Kommissionen får anta åtgärder för att 
fastställa varors ursprung och spårbarhet.

Motivering

För konsumentskyddet och EU:s näringsliv är det av avgörande betydelse att kommissionen 
kan anta åtgärder för att spåra och bestämma ursprunget för produkter som kommer från 
tredjeländer och tullkontrolleras i EU, som en åtgärd för att förebygga och bekämpa 
förfalskning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 77 - punkt 4 - stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om garantin inte har frigjorts får den, 
inom det säkrade beloppet, också användas 
för betalning av import- eller 
exporttullbelopp och andra avgifter som 
ska betalas efter en kontroll efter 
frigörandet av dessa varor.

Om en enhetsgaranti inte har frigjorts får 
den, inom det säkrade beloppet, också 
användas för betalning av import- eller 
exporttullbelopp och andra avgifter som 
ska betalas efter en kontroll efter 
frigörandet av dessa varor.
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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.

Ändringsförslag 14

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.

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
ytterligare särskilda villkor som gäller för 
det ifrågavarande förfarandet ska en 
godkänd ekonomisk aktör för 
tullförenklingar anses uppfylla det villkor 
som anges i led b i denna punkt.

Motivering

Rent definitoriskt bör godkända ekonomiska aktörer alltid anses uppfylla gällande kriterier.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 196 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På ansökan får tullmyndigheterna tillåta 
en person att använda förenklingar vid 
hänförande av varor till förfarandet för 
unionstransitering och vid slutförande av 
det förfarandet.

4. På ansökan får tullmyndigheterna tillåta 
en person att använda förenklingar vid 
hänförande av varor till förfarandet för 
unionstransitering och vid slutförande av 
det förfarandet; till detta hör att ett 
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flygbolag eller rederi med talrika 
flygningar eller turer mellan 
medlemsstaterna får göra 
transiteringsdeklaration med hjälp av ett 
lastcertifikat som sänds via ett system för 
utbyte av uppgifter.

Motivering

Användningen av ett elektroniskt lastcertifikat uppfyller till fullo kraven för både elektronisk 
deklaration och anmälan. Detta överensstämmer faktiskt helt med begreppet deklaration 
genom registrering i bokföringen, vilket är en av pelarna i den moderniserade tullkodexen.
Varken handeln eller tullväsendet har nytta av att befordran av detta slag tvingas in i det nya 
datoriserade transiteringssystemet, vare sig i form av begränsade data eller inte. Dessutom 
skulle kostnaderna öka för företagen i EU.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 17

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 om förfarandet för export,
(b) de fall där exportformaliteter ska 
tillämpas i enlighet med artikel 233.3,
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(c) reglerna om beviljande av tillstånd 
enligt artikel 233.4.

Motivering

Det är av största vikt, både för exportindustrin och för EU:s företag överlag, att enhetliga 
regler för exporten får finnas kvar inom hela EU. Reglerna om förfarandet för export eller för 
förenkling av det kan inte anses omfattas av befogenheterna i artiklarna 232 och 234 i 
kommissionens förslag.
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