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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/444
av den 19 mars 2019
om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vad gäller formulären för
borgensmannens åtaganden och införandet av flygtransportkostnader i tullvärdet mot bakgrund av
Förenade kungarikets utträde ur unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 6.3 b, 76 a och 100.1 b, och
av följande skäl:
(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50
i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket
från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter
anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket
enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

När fördragen upphör att gälla för och i Förenade kungariket måste tullar påföras varor som förts in i unionens
tullområde från Förenade kungariket. I enlighet med artikel 71 i förordning (EU) nr 952/2013 ska kostnader för
transport fram till den plats där varorna förts in i unionens tullområde ingå i de importerade varornas tullvärde.
Den procentandel av de totala flygtransportkostnader som ska ingå i tullvärdet anges i bilaga 23–01 till
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (2). Förenade kungariket bör, efter sitt utträde ur
unionen, läggas till i den tillämpliga förteckningen över tredjeländer i den bilagan.

(3)

Formulären för borgensmannens åtaganden anges i bilagorna 32–01, 32–02 och 32–03 och i kapitlen VI och VII
i bilaga 72-04. I dessa formulär förtecknas unionens medlemsstater och andra fördragsslutande parter
i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (3), i dess ändrade lydelse genom beslut nr 1/2017 av
blandade EU-Efta-kommittén för gemensam transitering (4) (nedan kallad konventionen). När fördragen upphör att
vara tillämpliga på Förenade kungariket, bör landet inte längre tas med i förteckningen över medlemsstater i dessa
formulär. Förenade kungariket har dock uttryckt sin önskan om att ansluta sig till konventionen som en separat
fördragsslutande part från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att gälla för och i Förenade
kungariket och har uppfyllt villkoren för att anslutas till det. I händelse av att Förenade kungariket ansluter sig till
konventionen bör Förenade kungariket förtecknas bland de övriga fördragsslutande parterna i konventionen
i formulären för borgensmannens åtaganden.

(4)

Denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt. Bestämmelserna i denna förordning avseende
upptagandet av kostnaderna för flygtransporter från Förenade kungariket i tullvärdet och strykningen av
hänvisningarna till Förenade kungariket från den del av formulären för borgensmannens åtaganden som är
avsedda för medlemsstaterna bör tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara
tillämpliga för och i Förenade kungariket, såvida inte ett avtal om utträde med Förenade kungariket har trätt
i kraft vid den tidpunkten. Bestämmelserna om införande av hänvisningar till Förenade kungariket i förteckningen
över de övriga fördragsslutande parterna i konventionen enligt formerna för borgensmannens åtaganden bör
tillämpas från och med dagen för Förenade kungarikets anslutning till konventionen som en separat fördragsslut
ande part, såvida inte ett avtal om utträde som har ingåtts med Förenade kungariket har trätt i kraft dagen efter
den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga för och i Förenade kungariket.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
EUT L 343, 29.12.2015, s. 558.
EUT L 226, 13.8.1987, s. 2.
Beslut nr 1/2017 av blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering av den 5 december 2017 om ändring av konventionen av
den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (EUT L 8, 12.1.2018, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska ändras på följande sätt:
1. I bilaga 23-01 ska, i tabellen, sista raden i första kolumnen (”Zon Q”), följande ord läggas till:
”, Förenade kungariket”.
2. I bilaga 32-01 ska punkt 1 ändras på följande sätt:
a) Efter ”Konungariket Sverige” ska ”Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland” strykas.
b) Efter ”Republiken Turkiet” ska ”Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland” införas.
3. I bilaga 32-02 ska punkt 1 ändras på följande sätt:
a) Efter ”Konungariket Sverige” ska ”Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland” strykas.
b) Efter ”Republiken Turkiet” ska ”Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland” införas.
4. I bilaga 32-03 ska punkt 1 ändras på följande sätt:
a) Efter ”Konungariket Sverige” ska ”och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland” strykas.
b) Efter ”Republiken Turkiet” ska ”Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland” införas.
5. I bilaga 72-04 ska del II ändras på följande sätt:
a) I kapitel VI ska, i fält 7, efter ”Turkiet –”, ”Förenade kungariket –” införas.
b) I kapitel VII ska, i fält 6, efter ”Turkiet –”, ”Förenade kungariket –” införas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1, artikel 1.2 a, artikel 1.3 a och artikel 1.4 a ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen
upphör att vara tillämpliga för och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 1.2 b, artikel 1.3 b, artikel 1.4 b och artikel 1.5 ska tillämpas från och med den dag då Förenade kungariket
ansluter sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

Denna förordning är dock inte tillämplig om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med
artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft från och med dagen efter den dag då fördragen upphör
att vara tillämpliga för och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

L 77/63

