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Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om
ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af
den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske
databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen
(førstebehandling)
- Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt
- Erklæringer

Erklæring fra Kommissionen
Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om forslaget om
at forlænge fristen for den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske
databehandlingsteknikker, der er fastsat i EU-toldkodeksen.
Kommissionen anerkender den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, hvori det
bemærkes, at Den Europæiske Revisionsrets fremtidige revisioner af de rapporter, som
Kommissionen udarbejder i medfør af artikel 278a i EU-toldkodeksen, kan bidrage positivt til, at
yderligere forsinkelser undgås.
Skulle Den Europæiske Revisionsret beslutte at revidere Kommissionens rapporter, vil
Kommissionen, jf. artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
samarbejde fuldt ud med Den Europæiske Revisionsret og tage resultaterne af revisionerne til fuld
efterretning.
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Fælles erklæring fra Nederlandene og Litauen
Nederlandene og Litauen anerkender vigtigheden af ovennævnte sag og sætter stor pris på de
fremskridt, der er opnået i forbindelse med forhandlingerne heraf. Nederlandene og Litauen er dog
fortsat bekymrede over 2022-tidsfristen for så vidt angår gennemførelsen af nationale IT-systemer.
Ifølge den endelige kompromistekst, der vil blive fremlagt for Coreper den 14. februar 2019 til
godkendelse med henblik på en aftale, kan transeuropæiske systemer (TES) anvendes midlertidigt
frem til den 31. december 2025, mens nationale systemer kan anvendes frem til senest den 31.
december 2022. For Nederlandene og Litauen vil denne skelnen mellem TES og nationale systemer
med forskellige anvendte tidsfrister føre til unødvendige ekstra omkostninger for
toldmyndighederne. Eftersom de nationale systemer er tæt knyttet til TES, burde overgangsperioden
for TES og de nationale systemer have været den samme i den endelige tekst.
Nederlandene gav udtryk for sin bekymring med hensyn til dette spørgsmål i en erklæring optaget i
Corepers protokol (den 14. november 2018; punkt I-27 på dagsordenen).
Det er derfor med beklagelse, at Nederlandene og Litauen undlader at stemme.
Fælles erklæring fra Tyskland, Danmark og Spanien
Forbundsrepublikken Tyskland, Danmark og Spanien lægger stor vægt på den videre gennemførelse
af EU-toldkodeksen og anerkender den ekstraordinært store indsats, der har været nødvendig for at
nå til enighed om et kompromis. Det er kun på denne baggrund, at vi kan godkende forslaget.
Vi er dog fortsat betænkelige med hensyn til indholdet, hvilket også er blevet fremført af andre
medlemsstater gentagne gange i løbet af forhandlingerne:
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Ifølge forslaget har EU frem til den 31. december 2025 til at udvikle visse systemer, mens
medlemsstaterne allerede skal have færdiggjort deres den 31. december 2025. Denne skelnen vil
højst sandsynligt føre til unødvendige omkostninger for økonomiske operatører og
toldmyndigheder, eftersom det sandsynligvis vil blive nødvendigt med en række justeringer af de
nationale systemer på grund af den tætte tilknytning mellem EU's og de nationale systemer. Af
ovenfor anførte grunde medfører det faktum, at der anvendes forskellige tidsfrister, den specifikke
risiko, at medlemsstaterne ikke vil være i stand til at udføre tilpasningen af deres nationale systemer
rettidigt.
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