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Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97
av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete
mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
Uppdaterad:

Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998
om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13
mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas
administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och
kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tulloch jordbrukslagstiftningen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om
ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om
samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning
av tull- och jordbrukslagstiftningen, nedan kallad "grundförordningen", särskilt
artikel 43.3 i denna, och
med beaktande av följande:
Genom grundförordningen inrättas bl.a. en automatisk databas som tillgodoser
behoven hos de administrativa myndigheter som är ansvariga för tillämpningen av
tull- och jordbrukslagstiftningen samt hos kommissionen. Ändamålet med databasen
är att lämna hjälp för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av dessa
bestämmelser genom att påskynda informationsspridningen och därmed öka
effektiviteten i de behöriga myndigheternas samarbets- och kontrollförfaranden.
Det är nödvändigt att fastställa vilka verksamheter rörande tillämpningen av
jordbrukslagstiftningen som kräver att uppgifter införs i Tullinformationssystemet
(TIS), enligt vad som föreskrivs i grundförordningen.
Med tillämpning av artikel 25 i grundförordningen är det även nödvändigt att
fastställa vilka uppgifter som skall föras in i databasen (TIS), inom var och en av
kategorierna a) till f) i artikel 24 i den förordningen.
Bland dessa uppgifter återfinns personuppgifter, som skyddas genom en särskild
ordning. Dessa uppgifter får endast föras in i databasen om de villkor som fastställs i
artikel 27.2 är uppfyllda.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den
kommitté som avses i artikel 43 i grundförordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
[8611] De verksamheter rörande tillämpningen av jordbrukslagstiftningen för vilka
uppgifter skall föras in i Tullinformationssystemet (TIS) i enlighet med artikel 23
[8573] i grundförordningen är följande:
a) Import från tredje land av produkter som omfattas av jordbrukslagstiftningen;
b) Export till tredje land av produkter som omfattas av jordbrukslagstiftningen;
c) Varurörelser avseende produkter som omfattas av jordbrukslagstiftningen
inom ramen för ett förfarande för gemensam eller extern transitering samt tillfällig
förvaring inom gemenskapen av de varor som ingår i handeln mellan gemenskapen
och tredje land;
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d) Varurörelser inom gemenskapen med produkter som omfattas av
begränsningar eller förbud som grundar sig på jordbrukslagstiftningen eller
produkter som omfattas av gemenskapsstöd.
Artikel 2
[8612] De uppgifter inom var och en av kategorierna a) till f) i artikel 24 [8574] i
grundförordningen vilka kan föras in i TIS framgår av bilagan [8614] till denna
förordning.
Artikel 3
[8613] Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 13 mars 1998.
Anm. Förordningen offentliggjordes i EGT L 96, den 28 mars 1998.

[8614]
a) VAROR:
Slag eller beskrivning:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:
TARIC-kod:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:
Kvantitet:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:
Vikt:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:
Värde:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:
Typ av förpackning/märkning:
Ursprung:
– deklarerad:

Bilaga
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– misstänkt:
– fastställd:
Färdväg:
Avsändarland:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:

Datum:
..../..../....
..../..../....
..../..../....

Uppehåll/omlastning(ar):
– deklarerad(e):
– misstänkt(a):
– fastställd(a):

Datum:
..../..../....
..../..../....
..../..../....

Bestämmelseort:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:

Datum:
..../..../....
..../..../....
..../..../....

Tullkontor:
– för införsel/för import:
– för transit:
– för utförsel/för export:
Tullförfarande eller tullsats:
Följedokument/"Bill of lading":
– typ och nummer:
– datum för utfärdandet:
– plats för utfärdandet:
– utfärdade av:
Föreslagna åtgärder:
Varningskod (farligt gods):
Sammanhang:
Kontaktställe för ytterligare upplysningar:
Rapporten skall ställas till:
b) TRANSPORTMEDEL
Transportsätt:
Transportmedel:
– slag:
– identifikation: (registreringsnummer)
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Container:
– slag:
– nummer:
Färdväg:
Avgångsort:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:

Datum
..../..../....
..../..../....
..../..../....

Uppehåll/omlastning(ar)
– deklarerad(e):
– misstänkt(a):
– fastställd(a):

Datum
..../..../....
..../..../....
..../..../....

Ankomstort:
– deklarerad:
– misstänkt:
– fastställd:

Datum
..../..../....
..../..../....
..../..../....

Tullkontor:
– för införsel/för import:
– för transit:
– för utförsel/för export:
Föreslagna åtgärder:
Sammanhang:
Kontaktställe för ytterligare upplysningar:
Rapporten skall ställas till:
c) FÖRETAG
Namn eller varumärke:
Adress(er):(*)
Registreringsnummer:(*)
Momsregistreringsnummer:(*)
(*) Detta fält får inte ifyllas om man med uppgifterna kan identifiera en fysisk person.

Verksamhet:
– slag:

Smugglingslagen m.m./Internationellt tullsamarbete

5

Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97
av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete
mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
Uppdaterad:

– roll i ärendet:
Samband med andra aktörer:
– namn:
– adress:
Föreslagna åtgärder:
Sammanhang:
Kontaktperson för ytterligare upplysningar:
Rapporten skall ställas till:
d) PERSONER
Efternamn:
Förnamn:
Namn som ogift:
Antaget namn:
Födelseort och födelsedatum:
Nationalitet:
Kön:
Särskilda bestående kännetecken:
Transportmedel:
– (registreringsnummer)
Föreslagna åtgärder:
Varningskod (om personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller
flyktbenägen):
Skäl för införande av uppgifterna:
Sammanhang:
Kontaktställe för ytterligare upplysningar:
Rapporten skall ställas till:
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e) TRENDER PÅ BEDRÄGERIOMRÅDET
Utveckling på lagstiftningsområdet
Trender avseende varor
Trender i fråga om berörda länder
Trender i fråga om de inblandade företagens roll
Trender avseende typen av oegentligheter och tillvägagångssättet
Kontaktställe för ytterligare upplysningar:
f) TILLGÄNGLIG EXPERTIS
Administrativ eller av annan (skall anges) expertis:
Expertis på särskilda områden/varor:
– kommersiell expertis
– vetenskaplig/teknisk expertis
– expertis på analys

