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Gewijzigd voorstel voor een
VERODENING (EG) VAN DE RAAD
HOUDENDE OVERGANGSMAATREGELEN OP DOUANEGEBIED
NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VAN FINLAND EN ZWEDEN
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(door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2
van het EG-verdrag ingediend)
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Toelichting

Ten vervolge op het voorstel COM(95) 4finalvan 13 januari 1995 en met het oog op de
besprekingen daarvan in de Raad, wijzigt de Commissie haar voorstel in die zin dat artikel
169 van de Toetredingsakte wordt vervangen door artikel 113 van het Verdrag als
rechtsgrondslag.
Tevens is gebleken dat de voor de overgangsmaatregelen voorziene geldigheidsduur niet
voldoende is om het probleem op passende wijze op te lossen. Dientengevolge wordt
voorgesteld de verordening op 31 december 1995 te laten verstrijken, met de mogelijkheid
dat een verlenging wordt voorgesteld door de Commissie ter gelegenheid van het
uitbregen van een verslag drie maanden voor het verstrijken van de verordening.

GEWIJZIGD VOORSTEL VOOR EEN
VERORDENING VAN DE RAAD

HOUDENDE OVERGANGSMAATREGELEN OP DOUANEGEBIED
NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VAN FINLAND EN ZWEDEN

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 113,
Gezien het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Overwegende dat tussen Noorwegen en respectievelijk Finland (overeenkomst van
10 december 1968) en Zweden (overeenkomst van 28 oktober 1959) op douanegebied
samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten;
Overwegende dat in deze overeenkomsten wordt bepaald dat onder bepaalde
voorwaarden en voor bepaalde douanekantoren de douanebeambten van een van de
overeenkomstsluitende partijen de wetgeving inzake invoer en uitvoer mogen toepassen
alsmede de andere bepalingen waarvan de naleving door de douaneautoriteiten wordt
verzekerd in het kader van de activiteiten welke ressorteren onder de
douanesamenwerking aan de grenzen voor rekening van de andere staat;
Overwegende dat, rekening houdend met de toetreding tot de Gemeenschap van twee van
de partijen bij deze overeenkomsten, de tenuitvoerlegging van de genoemde
overeenkomsten dient te worden aangepast aan de vereisten inzake de toepassing van het
Gemeenschapsrecht aan de buitengrenzen van de Gemeenschap, en met name aan de
vereisten voortvloeiende uit Verordening (EEG) 2913/92^);
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Overwegende dat deze aanpassingen niet onmiddellijk mogen worden doorgevoerd en dat,
rekening houdend met de geringe omvang van het desbetreffende handelsverkeer en het
beperkte aantal betrokken douanekantoren, de handhaving voor een beperkte periode van
deze vorm van samenwerking aan de partijen bij deze overeenkomsten moet worden
toegestaan op voorwaarde dat de goede toepassing van het Gemeenschapsrecht
gewaarborgd is;
overwegende dat de belanghebbenden, rekening houdend met de moeilijke toegang tot
deze regio's en de hoge vervoerkosten, ernstig nadeel zouden ondervinden door een
onmiddellijke stopzetting van deze samenwerking,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :
Artikel 1
1.

Ter aanvulling van Verordening (EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek worden de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden gemachtigd om in het kader van de overeenkomsten inzake de Noorse
samenwerking op douanegebied voor hun rekening door de douane-autoriteiten
van het koninkrijk Noorwegen in de in deze overeenkomsten aangewezen
douanekantoren alle handelingen te doen verrichten in verband met het in het vrije
verkeer brengen of de uitvoer van goederen met uitzondering van dé betaling van
restituties of andere bedragen in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid.

2.

De Finse en de Zweedse autoriteiten, in samenwerking met de Commissie,
vergewissen zich in overleg met de Noorse autoriteiten van de regelmatigheid van
de handelingen en de goede toepassing van het volledige Gemeenschapsrecht.

3.

De Finse en de Zweedse autoriteiten delen de Commissie mede welke maatregelen
zij nemen om te voldoen aan hun verplichtingen met inbegrip met die ter zake van
de controle, ten behoeve van de toepassing van de communautaire voorschriften.

4.

Zo nodig kunnen overeenkomstig de procedure van artikel 249 van Verordening
nr. 2913/92 maatregelen worden vastgesteld met het oog op de toepassing van dit
artikel.
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Artikel 2
De Finse en de Zweede autoriteiten dragen de volledige verantwoordelijkheid, met
inbegrip van de financiële verantwoordelijkheid, voor alle handelingen waarbij de
communautaire voorschriften moeten worden toegepast, die door de Noorse douaneautoriteiten voor hun rekening zijn of zullen worden verricht.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen; zij verstrijkt op 31 december 1995.
De Commissie brengt een verslag uit over de toepassing van deze verordening drie
maanden voordat zij verstrijkt. Dit verslag gaat eventueel vergezeld van een voorstel tot
verlenging.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel,
Voor de Raad,
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