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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) 
nr 952/2013
(COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0673),

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 33, 114 och 207 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C9-0338/2020),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 24 
mars 20211,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2021)

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C xxx, xx.xx.xxxx, s.x.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 4.6 i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG31 ska medlemsstaterna och 
kommissionen sträva efter att upprätta en 
ram för tjänster med en enda kontaktpunkt 
och göra dem klara att tas i drift. Som det 
anges i slutrapporten om utvärderingen 
av genomförandet av en elektronisk 
tullmiljö i EU från den 21 januari 201532 
är vissa delar av det beslutet fortfarande 
mycket relevanta, medan andra delar 
antingen har ersatts eller inte är tillräckligt 
konkreta för att uppmuntra och ge 
incitament till ytterligare framsteg, särskilt 
när det gäller initiativet med en enda 
kontaktpunkt. Som en uppföljning av detta 
ställde sig rådet i sina slutsatser av den 17 
december 2014 om elektronisk tull och 
införandet av en gemensam kontaktpunkt i 
Europeiska unionen33 bakom 
Venedigförklaringen av den 15 oktober 
201434 och uppmanade kommissionen att 
lägga fram ett förslag till översyn av beslut 
nr 70/2008/EG.

(2) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 70/2008/EG31 ska 
medlemsstaterna och kommissionen sträva 
efter att upprätta en ram för tjänster med en 
enda kontaktpunkt och göra dem klara att 
tas i drift, för ett smidigt dataflöde mellan 
ekonomiska aktörer och tullmyndigheter, 
mellan tullmyndigheter och 
kommissionen, mellan tullmyndigheter 
och andra förvaltningar eller organ och 
mellan ett tullsystem och ett annat 
tullsystem i hela unionen, som gör det 
möjligt för ekonomiska aktörer att lämna 
alla uppgifter som krävs för import- eller 
exportklarering till tullen, inbegripet 
uppgifter som krävs enligt annan 
lagstiftning än tullagstiftningen. Vissa 
delar av det beslutet har antingen ersatts 
eller inte är tillräckligt konkreta för att 
uppmuntra och ge incitament till ytterligare 
framsteg, särskilt när det gäller initiativet 
med en enda kontaktpunkt. Som en 
uppföljning av detta och i linje med 
slutrapporten om utvärderingen av 
genomförandet av en elektronisk tullmiljö 
i EU från den 21 januari 201532 ställde sig 
rådet i sina slutsatser av den 17 december 
2014 om elektronisk tull och införandet av 
en gemensam kontaktpunkt i Europeiska 
unionen33 bakom Venedigförklaringen av 
den 15 oktober 201434 och uppmanade 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
översyn av beslut nr 70/2008/EG.

__________________ __________________
31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 
papperslös miljö för tullen och handeln 
(EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 
papperslös miljö för tullen och handeln 
(EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

32 Slutrapport utarbetad av Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd och Ramboll 

32 Slutrapport utarbetad av Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd och Ramboll 
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Management Consulting på begäran av 
kommissionen.

Management Consulting på begäran av 
kommissionen.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Bilaga till rådets slutsatser av den 17 
december 2014.

34 Bilaga till rådets slutsatser av den 17 
december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Beslut nr 70/2008/EG utgör 
rättslig grund för kommissionen att 
utarbeta en flerårig strategisk plan för 
tullen, i syfte att skapa en 
sammanhängande och kompatibel 
elektronisk tullmiljö för unionen. I sitt 
förslag till förordning om inrättande av 
ett tullprogram för samarbete i 
tullfrågor1asom en del av den fleråriga 
budgetramen, föreslog kommissionen att 
beslut 70/2008/EG skulle ersättas och 
upphävas för fullgörandet av åtagandena 
enligt agendan för bättre lagstiftning. Till 
sist utelämnades alla hänvisningar till den 
fleråriga strategiska planen för tullen i 
tullprogrammet och beslut 70/2008/EG 
upphävdes därför inte. Eftersom alla 
relevanta bestämmelser i beslut nr 
70/2008/EG antingen har övertagits av 
förordning (EU) nr 952/2013 eller nu tas 
över av denna förordning, bör beslut nr 
70/2008/EG upphävas. För att säkerställa 
samstämmighet och samordning mellan 
förordning (EU) nr 952/2013 och den här 
förordningen bör den fleråriga strategiska 
planen för tullen innehålla alla relevanta 
delar som rör alla elektroniska system 
som är relevanta för båda 
förordningarna.
__________________
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1a (COM(2018)0442)

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras. 
Systemet bör också vid behov omvandla 
data för att möjliggöra informationsutbyte 
mellan de båda digitala miljöerna. Den it-
utrustning som används för 
dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

(10) All behandling av personuppgifter 
och andra uppgifter i EU CSW-CERTEX 
påverkar inte tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 
(dataskyddsförordningen) 1a och 
principerna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/18071b 
(förordningen om det fria flödet av icke-
personuppgifter) och bör utföras i en 
säker och cyberresilient miljö. Vidare bör 
all behandling av personuppgifter och 
andra uppgifter i EU CSW-CERTEX 
underlätta informationsutbyte mellan 
nationella miljöer för tullen och icke-
tullrelaterade unionssystem utan att 
uppgifterna lagras. Systemet bör också vid 
behov omvandla data för att möjliggöra 
informationsutbyte mellan de båda digitala 
miljöerna. Den it-utrustning som används 
för dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1807 av den 14 
november 2018 om en ram för det fria 
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flödet av icke-personuppgifter i 
Europeiska unionen (EUT L 303, 
28.11.2018, s. 59).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU. Varje 
medlemsstat bör utveckla de relevanta 
icke-tullrelaterade system som förtecknas 
i bilaga I och integrera dem i sin miljö 
med en enda kontaktpunkt för tullen och 
säkerställa säkerhet och cyberresiliens, på 
grundval av enhetliga tekniska 
specifikationer som fastställts av 
kommissionen. Dessa enhetliga tekniska 
specifikationer bör föreskriva 
gemensamma datamängder för alla 
tillämpningar, deklarationer och 
anmälningar i syfte att skapa en 
driftskompatibel gemensam it-
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icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

gränssnittslösning. Detta bör möjliggöra 
elektroniskt informationsutbyte och 
samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, och bör säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En detaljerad planering krävs för att 
gradvis integrera de olika icke-

(25) En detaljerad planering krävs för att 
gradvis integrera de olika icke-
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tullrelaterade unionsformaliteterna på 
diverse politikområden i EU CSW-
CERTEX. I detta syfte bör kommissionen 
utarbeta ett arbetsprogram för att införliva 
dessa formaliteter i EU CSW-CERTEX 
och för att utveckla anslutningar mellan de 
icke-tullrelaterade unionssystem som 
behandlar dessa formaliteter och EU CSW-
CERTEX. Huvudsyftet med 
arbetsprogrammet bör vara att utgöra ett 
stöd för de operativa kraven och tidsplanen 
för genomförandet av dessa verksamheter. 
Arbetsprogrammet bör ses över 
regelbundet för att bedöma de 
övergripande framstegen när det gäller att 
tillämpa bestämmelserna i denna 
förordning.

tullrelaterade unionsformaliteterna på 
diverse politikområden i EU CSW-
CERTEX. I detta syfte bör kommissionen 
utarbeta ett arbetsprogram för att införliva 
dessa formaliteter i EU CSW-CERTEX 
och för att utveckla anslutningar mellan de 
icke-tullrelaterade unionssystem som 
behandlar dessa formaliteter och EU CSW-
CERTEX. Huvudsyftet med 
arbetsprogrammet bör vara att utgöra ett 
stöd för de operativa kraven och tidsplanen 
för genomförandet av dessa verksamheter. 
Arbetsprogrammet bör ses över 
regelbundet för att bedöma de 
övergripande framstegen när det gäller att 
tillämpa bestämmelserna i denna 
förordning och bör uppdateras minst vart 
tredje år.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att miljön med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU fungerar 
effektivt och ändamålsenligt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändringar av förteckningen över de 
icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
täcks av EU CSW-CERTEX, specificering 
av de dataelement som ska utbytas via EU 
CSW-CERTEX och identifiering av de 
dataelement som är gemensamma för både 
tulldeklarationen och ansökan om 
styrkande dokument i kombination med 
datamängden för behöriga 
partnermyndigheter enligt var och en av de 
relevanta unionsakter som är tillämpliga på 
icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 

(27)  För att säkerställa att miljön med 
en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
fungerar effektivt och ändamålsenligt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen med avseende 
på tillägg till förteckningen över de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX, specificering av de 
dataelement som ska utbytas via EU CSW-
CERTEX, ändringar av bilaga 2 för att 
göra det möjligt för kommissionen att 
anpassa den fleråriga strategiska planen 
till utvecklingen av framtida tullrelaterade 
projekt och planerade it-krav, och 
identifiering av de dataelement som är 
gemensamma för både tulldeklarationen 
och ansökan om styrkande dokument i 
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är integrerade i EU CSW-CERTEX. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning41. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

kombination med datamängderna för 
behöriga partnermyndigheter enligt var och 
en av de relevanta unionsakter som är 
tillämpliga på icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som är integrerade i EU 
CSW-CERTEX. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning41. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
41 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

41 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förordningen fastställs regler för de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
och regler om digitalt administrativt 
samarbete och informationsutbyte inom 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU.

I förordningen fastställs regler för de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
och de icke-tullrelaterade system som 
avses i bilaga I, och genom miljön med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU 
fastställs enhetliga tekniska 
specifikationer för driftskompabilitet samt 
regler om digitalt administrativt samarbete 
och informationsutbyte inom miljön med 
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en enda kontaktpunkt för tullen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) europeiska elektroniska system: de 
elektroniska system som krävs för 
tullunionen och för utförandet av 
tullmyndigheternas uppgifter, i synnerhet 
de elektroniska system som avses i 
artiklarna 16.1, 278 och 280 i förordning 
(EU) nr 952/2013, i artikel 8 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/8801a och i andra 
bestämmelser i unionsrätten som reglerar 
elektroniska system för tulländamål, 
inklusive internationella avtal, såsom 
tullkonventionen om internationell 
transport av gods upptaget i TIR-Carnet 
(TIR-konventionen)1b.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/880 av den 17 april 
2019 om införsel och import av 
kulturföremål (EUT L 151, 7.6.2019, s. 1).
1b EUT L 165, 26.6.2009, s. 3

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) gemensam komponent: en 
komponent i de europeiska elektroniska 
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systemen som utvecklats på unionsnivå 
och som är tillgänglig för samtliga 
medlemsstater eller som, av skäl som 
hänger samman med effektivitet, säkerhet 
och rationalisering, har identifierats som 
gemensam av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) nationell komponent: en komponent i 
de europeiska elektroniska systemen som 
utvecklats på nationell nivå och som är 
tillgänglig i den medlemsstat som skapat 
komponenten eller bidragit till dess 
gemensamma inrättande.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter i EU CSW-
CERTEX

Behandling av personuppgifter och andra 
uppgifter i EU CSW-CERTEX

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Behandling av personuppgifter 
och andra uppgifter i EU CSW-CERTEX 
påverkar inte tillämpningen av 
dataskyddsförordningen och principerna i 
förordningen om det fria flödet av icke-
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Behandling av personuppgifter 
och andra uppgifter i EU CSW-CERTEX 
bör utföras i en säker och cyberresilient 
miljö.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den omvandling av personuppgifter 
som avses i punkt 1 b ska utföras med hjälp 
av it-infrastruktur som är belägen i 
unionen.

5. Den omvandling av personuppgifter 
som avses i punkt 1 b ska utföras i enlighet 
med punkterna -1a och -1b med hjälp av 
it-infrastruktur som är belägen i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen. 
Varje medlemsstat ska ansvara för 
utveckling, integrering och drift av sin 
enda kontaktpunkt för tullen.

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen 
på grundval av enhetliga tekniska 
specifikationer som fastställts av 
kommissionen. Dessa enhetliga tekniska 
specifikationer ska fastställa 
gemensamma datamängder för alla 
tillämpningar, deklarationer och 
meddelanden i syfte att skapa en 
driftskompatibel gemensam it-
gränssnittslösning. Varje medlemsstat ska 
ansvara för utveckling, integrering och 
drift av sin enda kontaktpunkt för tullen, 
för dess driftskompabilitet med EU CSW-
CERTEX och med de relevanta icke-
tullrelaterade system som förtecknas i 
bilaga I och för dess säkerhet och 
cyberresiliens.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska möjliggöra 
elektroniskt informationsutbyte och 
samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i syfte att uppnå 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska på ett 
standardiserat och driftskompatibelt sätt 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i syfte att uppnå 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.
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Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra informationsutbyte 
mellan den nationella enda kontaktpunkten 
för tullen och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem, för följande ändamål:

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX på ett standardiserat och 
driftskompatibelt sätt möjliggöra 
informationsutbyte mellan den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen och 
relevanta icke-tullrelaterade unionssystem, 
för följande ändamål:

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att lämna den relevanta information 
som krävs för fullgörandet av tillämpliga 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter.

a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att på ett standardiserat och 
driftskompatibelt sätt lämna den relevanta 
information som krävs för fullgörandet av 
tillämpliga tullformaliteter och icke-
tullrelaterade unionsformaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 3 – rubriken



PE681.103v01-00 18/28 PR\1224980SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 ANDRA FÖRFARANDEREGLER 
FÖR ICKE-TULLRELATERADE 
UNIONSFORMALITETER

ANDRA FÖRFARANDEREGLER FÖR 
TULLRELATERADE OCH ICKE-
TULLRELATERADE 
UNIONSFORMALITETER

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Att samordna genomförandet av 
de uppgifter som anges i artikel 8.1 i 
denna förordning och underlätta 
genomförandet av den övervakning och 
rapportering som anges i artikel 20 i 
denna förordning, särskilt genom att 
tillhandahålla den information som krävs 
enligt punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Flerårig strategisk plan för tull

1. Bilaga 2 innehåller uppgifter om 
de stödjande metoder och verktyg som 
avser de europeiska elektroniska systemen 
och en förteckning över innovations- och 
pilotåtgärder.
2. På grundval av bestämmelserna i 
bilaga 2 ska kommissionen utarbeta och 
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uppdatera en flerårig strategisk plan för 
tull. Den fleråriga strategiska planen ska 
innehålla alla arbetsuppgifter som är 
relevanta för utveckling, underhåll och 
drift av de europeiska elektroniska system 
som förtecknas i bilaga 2 och, på 
grundval av de kriterier som fastställs i 
bilaga 2, ange om varje system, eller en 
del av ett system, utgör
a) en gemensam komponent: en 
komponent i de europeiska elektroniska 
systemen som utvecklats på unionsnivå 
och som är tillgänglig för samtliga 
medlemsstater eller, av skäl som hänger 
samman med effektivitet, säkerhet och 
rationalisering, har identifierats som 
gemensam av kommissionen,
b) en nationell komponent: en 
komponent i de europeiska elektroniska 
systemen som utvecklats på nationell nivå 
och som är tillgänglig i den medlemsstat 
som skapat komponenten eller bidragit till 
dess gemensamma inrättande, eller
c) en kombination av båda.
Medlemsstaterna ska samarbeta med 
kommissionen för att utveckla, underhålla 
och driva de europeiska elektroniska 
systemen.
3. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 21 
för att vid behov ändra bilaga 2 för att 
göra det möjligt för kommissionen att 
anpassa den fleråriga strategiska planen 
till utvecklingen av framtida tullrelaterade 
projekt och planerade it-krav.
4. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om slutförandet av varje 
uppgift som tilldelats dem inom ramen för 
den fleråriga strategiska planen som avses 
i punkt 2. De ska också regelbundet 
rapportera till kommissionen om 
utvecklingen av genomförandet av 
arbetsuppgifterna och i förekommande 
fall om förutsebara förseningar i 
genomförandet av dem.
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5. Senast den 31 mars varje år ska 
medlemsstaterna till kommissionen lämna 
årliga lägesrapporter om genomförandet 
av den fleråriga strategiska planen (se 
punkt 1), för perioden 1 januari–31 
december föregående år. De årliga 
rapporterna ska upprättas enligt ett i 
förväg fastställt format.
6. Senast den 31 oktober varje år ska 
kommissionen, på grundval av de årliga 
lägesrapporter som avses i punkt 5, 
utarbeta en konsoliderad rapport med en 
bedömning av medlemsstaternas och 
kommissionens framsteg med 
genomförandet av den fleråriga 
strategiska plan som avses i punkt 2, 
inbegripet information om nödvändiga 
anpassningar av den fleråriga strategiska 
planen, eller om förutsebara förseningar i 
genomförandet av den, och offentliggöra 
denna rapport.

Or. en

Motivering

För samstämmighet och samordning mellan förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av 
en tullkodex för unionen och denna förordning är det nödvändigt att införa en flerårig 
strategisk plan för tullens elektroniska system, som bör omfatta utveckling av EU-omfattande 
elektroniska tullsystem för att skapa en europeisk elektronisk tullmiljö. Den fleråriga 
strategiska planen bör ge berörda parter en översikt och bakgrundsinformation om projekt 
och nyckelfrågor som rör utvecklingen av initiativet för elektronisk tull och den nuvarande 
situationen. Eftersom förordningen om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU syftar till att koppla samman tullförfaranden och icke-tullrelaterade förfaranden 
är det nödvändigt att ha en överblick över projekt och utvecklingen av elektroniska initiativ.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
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anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
hållas uppdaterat. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 22.2.

anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
uppdateras minst vart tredje år. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 22.2.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultatet av EU CSW-CERTEX.

2. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultatet av EU CSW-CERTEX. 
Utvärderingen ska omfatta en bedömning 
av ändamålsenligheten, effektiviteten, 
samstämmigheten, relevansen och EU-
mervärdet för EU CSW-CERTEX.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 december 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om genomförandet av denna 
förordning. Rapporten ska också innehålla 
information om den övervakning och 
utvärdering som utförts i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

3. Senast den 31 december 2026 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om genomförandet av denna 
förordning. Rapporten ska också innehålla 
information om den övervakning och 
utvärdering som utförts i enlighet med 
punkterna 1 och 2 och en sammanfattning 
av slutsatserna. Rapporten ska ge en 
tydlig översikt över framstegen gällande 
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varje medlemsstats nationella enda 
kontaktpunkt och unionens enda 
kontaktpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 5.4, 10.3 och 
13.4 ska ges till kommissionen tills vidare 
från och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 5.4, 10.3, 13.4 
och 17a.3 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 5.4, 10.3 och 13.4 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 5.4, 10.3, 13.4 och 17a.3 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 5.4, 10.3 och 13.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 5.4, 10.3, 13.4 och 17a.3 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Upphävande

Beslut 70/2008/EG upphör att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
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och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2031.

och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2029.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga 1 – rad 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Importlicense
r för 
skogslagstiftn
ingens 
efterlevnad 
samt 
förvaltning 
av och 
handel med 
skog 

Flegt Traces Artiklarna 3, 4 och 5 i rådets 
förordning (EG) nr 2173/2005 
av den 20 december 2005 om 
upprättande av ett system med 
Flegtlicenser för import av 
timmer till Europeiska 
gemenskapen. 
Artiklarna 3, 14 och 15 i 
kommissionens förordning 
(EG) nr 1024/2008 av den 
17 oktober 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) 
nr 2173/2005 om upprättande 
av ett system med Flegtlicenser 
för import av timmer till 
Europeiska gemenskapen.

1 mars 2023

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förteckning över de europeiska 
elektroniska systemen och deras 
gemensamma och nationella 
komponenter som avses i artikel X.
[...]
A. Följande utgör europeiska elektroniska 
system:
[...]
B. Följande utgör de europeiska 
elektroniska systemens gemensamma 
komponenter:
[...]
C. De europeiska elektroniska systemens 
nationella komponenter är alla 
komponenter som inte anges som 
gemensamma komponenter i avsnitt B.
[...]
2. Innovations- och pilotåtgärder enligt 
artikel X
Följande innovations- och pilotåtgärder 
är relevanta för upprättandet av den 
fleråriga strategiska planen.
[...]
3. Stödjande metoder och verktyg som 
avser det europeiska elektroniska systemet 
enligt artikel X Följande stödjande 
metoder och verktyg är relevanta för 
upprättandet av den fleråriga strategiska 
planen.
[...]

Or. en
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MOTIVERING

Eftersom den internationella handeln mellan EU och tredjeländer ständigt utvecklas är det 
ytterst viktigt att EU säkerställer dels att varor som kommer in i EU är säkra och uppfyller 
europeiska krav, dels att tullförfarandena är så effektiva som möjligt för de ekonomiska 
aktörerna och minskar den administrativa bördan för företagen vid tullklareringen. Samtidigt 
utgör unionens tullkodex den rättsliga grunden för en modern och elektronisk tullmiljö som 
syftar till en papperslös och helautomatiserad tullunion. Den utgör en övergripande ram för 
tullregler och tullförfaranden i EU som är anpassade till moderna handelsförhållanden och 
kommunikationsverktyg. Tullens roll är bland annat att vid EU:s yttre gränser kontrollera 
efterlevnaden av mer än 60 EU-rättsakter som inte rör tull utan rör särskilda politikområden, 
däribland hälsa och säkerhet, miljöskydd, fiskeri och jordbruk, marknadsövervakning och 
produktöverensstämmelse och kulturarv. 

Detta medför i praktiken olika skyldigheter för import, export eller transitering av varor, som 
uppskattningsvis står för 39,7 miljoner tulldeklarationer varje år, vilket är betungande för 
näringsidkare som vid tullklareringen ska lämna respektive EU-dokument som inte är 
tulldokument. 
Med tanke på att tullunionen varje år underlättar handeln med varor till ett värde av mer än 3,5 
biljoner euro är det klart nödvändigt med tullklarering och ordentliga kontroller för att 
möjliggöra ett smidigt handelsflöde och för att skydda EU:s medborgare, företag och miljö. 

Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag till förordning om inrättande av en 
miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) 
nr 952/2013. Föredraganden anser att detta är det första steget i skapandet av en digital ram för 
ökat samarbete mellan alla gränsmyndigheter genom en enda kontaktpunkt. Det är ytterst 
viktigt för företag och näringsidkare att kunna lämna uppgifter och fullgöra gränsformaliteter 
på en enda portal i en viss medlemsstat, vilket minskar dubbelarbete, tidsåtgång och kostnader. 
Tullmyndigheterna och andra myndigheter bör gemensamt kunna använda dessa uppgifter och 
automatiskt kontrollera att varorna i fråga uppfyller EU:s krav och att de nödvändiga 
formaliteterna har fullgjorts, vilket möjliggör en fullt samordnad strategi för klarering av varor 
och en tydligare översikt på EU-nivå över de varor som förs in i eller ut ur EU.

Föredraganden anser att detta förslag kommer att bidra till att skapa lämpliga förutsättningar 
för digitalt samarbete mellan tullmyndigheter och behöriga partnermyndigheter för att på 
korrekt sätt genomföra de externa aspekterna av många politiska riktlinjer för den inre 
marknaden och minska den administrativa bördan för handeln.

1. Utvidgning av tillämpningsområdet för icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
täcks av EU CSW-CERTEX

Föredraganden föreslår att även formaliteterna vid importlicenser för skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) ska omfattas av de icke-
tullformaliteter som omfattas av EU SCW-CERTEX från och med 2023.

2. Driftskompatibilitet och harmonisering av system

Föredraganden är medveten om att ett fåtal medlemsstater har deltagit i pilotfasen av en enda 



PR\1224980SV.docx 27/28 PE681.103v01-00

SV

kontaktpunkt för tullen i EU och att vissa medlemsstater har utvecklat egna 
programvarulösningar för detta ändamål. Föredraganden anser därför att det är nödvändigt att 
uppnå en effektiv driftskompatibilitet och standardisering av de elektroniska systemen. 
Kommissionen bör ansvara för att föreskriva enhetliga tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet. Dessa enhetliga tekniska specifikationer bör föreskriva gemensamma 
datamängder för alla tillämpningar, deklarationer och meddelanden i syfte att skapa en 
driftskompatibel gemensam it-gränssnittslösning. Detta bör möjliggöra elektroniskt 
informationsutbyte och samarbete mellan tullmyndigheter, behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer och säkerställa efterlevnad och ett effektivt verkställande av tullkontroller.

3. Säkerhet och cybersäkerhet

Varje medlemsstat bör utveckla de relevanta icke-tullrelaterade system som förtecknas i bilaga 
I och integrera dem i sin miljö med en enda kontaktpunkt för tullen och säkerställa säkerhet och 
cyberresiliens.

4. De nationella kontaktpunkternas rapporteringsskyldigheter Föredraganden föreslår att 
förteckningen över de arbetsuppgifter som ska utföras av den nationella samordnaren för miljön 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU utvidgas ska utökas till att även omfatta skyldigheten 
att följa upp det enhetliga antagandet av tekniska specifikationer för den nationella enda 
kontaktpunkten.

5. Flerårig strategisk plan för tullen

Föredraganden anser att det för samstämmighet och samordning mellan unionens tullkodex och 
denna förordning är nödvändigt att införa en flerårig strategisk plan för tullens elektroniska 
system, som bör omfatta utveckling av EU-omfattande elektroniska tullsystem för att skapa en 
europeisk elektronisk tullmiljö. Den fleråriga strategiska planen bör ge berörda parter en 
översikt och bakgrundsinformation om projekt och nyckelfrågor som rör utvecklingen av 
initiativet för elektronisk tull och den nuvarande situationen.

Eftersom förordningen om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
syftar till att koppla samman tullförfaranden och icke-tullrelaterade förfaranden anser 
föredraganden att den fleråriga strategiska planen bör införlivas i denna förordning för att 
säkerställa överblick och samstämmighet när det gäller projekt och utvecklingen av 
elektroniska initiativ.

Föredraganden föreslår att eventuella ändringar av den fleråriga strategiska planen antas i form 
av en delegerad akt. 

Det gamla beslutet om e-tull (beslut 70/2008/EG) utgör för närvarande den rättsliga grunden 
för att ge kommissionen befogenhet att utarbeta den fleråriga strategiska planen. I sitt förslag 
till tullprogram som en del av den fleråriga budgetramen föreslog kommissionen att e-
tullbeslutet skulle ersättas och upphävas för fullgörandet av åtagandena enligt agendan för 
bättre lagstiftning. Parlamentet välkomnade först kommissionens förslag om att modernisera 
delarna i det gamla e-tullbeslutet, men ansåg inte att kommissionens förslag var rättsligt 
välgrundat. Under förhandlingarna om tullprogrammet som en del av den fleråriga 
budgetramen utelämnades till sist alla hänvisningar till den fleråriga strategiska planen för 
tullen och det föråldrade e-tullbeslutet behölls. 



PE681.103v01-00 28/28 PR\1224980SV.docx

SV

Föredraganden föreslår därför att den fleråriga strategiska planen tas med i förordningen om en 
miljö med en enda kontaktpunkt för tullen för att uppfylla åtagandena i agendan för bättre 
lagstiftning, och anser att denna förordning är ett lämpligt sätt att modernisera de sista delarna 
av det gamla e-tullbeslutet och därmed upphäva det.

Förslaget att inkludera den fleråriga strategiska ramen i denna förordning omfattar bland annat 
ändringar av skäl 2 och ett nytt skäl 2a, artikel 2, en ny artikel 17a och 23a samt ändringar av 
de delegerade befogenheter som tilldelats kommissionen. 

5. Arbetsprogrammens periodicitet

För att säkerställa insyn i genomförandet av arbetsprogrammen i förordningen föreslår 
föredraganden i artikel 19 och skäl 25 att dessa bör uppdateras minst vart tredje år.

6. Ett tidigare ikraftträdande 

Föredraganden anser att den tidsram som kommissionen föreslår för tillämpningen av 
Government-to-Business- bestämmelser är för lång, och föreslår att den förkortas från tio år till 
åtta år, så att de träder i kraft från och med 2029. 


