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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning 

som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel  

(2016/2075(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig 

handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497), 

– der henviser til GD TAXUD's strategiske plan for 2016-2020, Ares (2016) 1266241 af 

14. marts 2016, og til GD TAXUD's forvaltningsplan, Ares (2016) 1266241 af 14. marts 

2016, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "EU's strategi og handlingsplan for 

toldrisikostyring: Håndtering af risici, styrkelse af sikkerhed i forsyningskæden og 

lettelse af handel" (COM (2014)0527), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Statusrapport om gennemførelsen af EU's 

strategi og handlingsplan for toldrisikostyring" (COM(2016)0476), 

– der henviser til Retningslinjer for autoriserede økonomiske operatører 

(TAXUD/B2/047/2011), 

– der henviser til pilotprojektet "Intelligente og sikre handelsforbindelser mellem EU og 

Kina", 

– der henviser til Rådets resolution om EU's toldhandlingsplan til bekæmpelse af 

krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 2013-2017 (2013/C 

80/01), 

– der henviser til GD TAXUD's rapport om EU-toldmyndigheders håndhævelse af 

intellektuelle ejendomsrettigheder for 2015, 

– der henviser til den strategiske ramme for toldsamarbejde mellem EU og Kina, 

– der henviser til handlingsplanen om toldsamarbejde mellem EU og Kina i forbindelse 

med intellektuelle ejendomsrettigheder (2014/2017), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for overvågning af 

præferencehandelsordningernes funktion" (COM(2014)0105), 

– der henviser til sit beslutningsforslag af 9. juni 2015 om en strategi for beskyttelse og 

håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande1, 

– der henviser til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af 

Verdenshandelsorganisationen, 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0219. 
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– der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), 

– der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. 

oktober 2013 om EU-toldkodeksen og dens tilhørende delegerede retsakt (delegeret 

forordning nr. 2015/2446), gennemførelsesretsakt (gennemførelsesretsakt nr. 

2015/2447), delegerede overgangsretsakt (delegeret overgangsretsakt nr. 2016/341) og 

arbejdsprogram (gennemførelsesafgørelse nr. 2016/578), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 

2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884) og til 

INTA's udtalelse til IMCO om dette forslag, 

– der henviser til artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/478 af 11. marts 2015 om den fælles importordning, 

– der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i TEUF, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 

Budgetkontroludvalget (A8-0000/2016), 

A. der henviser til, at toldunionen er en grundlæggende søjle i Den Europæiske Union, som 

gør den til en af verdens største handelsblokke, og til, at en fuldt fungerende toldunion 

er afgørende for EU's styrke, når det forhandler om handelsaftaler; 

B. der henviser til, at gennemførelsen af EU-toldkodeksen, som blev iværksat den 1. maj 

2016, risikerer at blive forsinket på grund af manglen på ordentlig finansiering til 

etablering af fælles og velfungerende IT-systemer inden den 31. december 2020; 

C. der henviser til, at den nuværende splittelse i toldkontrolpolitikken mellem 

medlemsstaterne skaber ekstra administrative og tidsmæssige byrder og en forvridning 

af de interne handelsstrømme; 

D. der henviser til, at det foreslåede direktiv om en EU-retlig ramme for toldovertrædelser 

og -sanktioner ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de aktuelle forskelle mellem 

medlemsstaternes strafferetlige og administrative sanktioner, hvilket giver operatørerne 

mulighed for at foretage strategiske valg, når de importerer fra tredjelande; 

E. der henviser til, at komplekse toldregler og -procedurer såvel som de forskellige 

kriterier og sanktioner, myndighederne pålægger, udgør en væsentlig forhindring for 

handelen og er særligt skadelige for små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) 

vækst; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.343.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2015%3A343%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.343.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2015%3A343%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG&toc=OJ:L:2015:343:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG&toc=OJ:L:2015:343:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:2016:069:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016D0578
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F. der henviser til, at et effektivt toldsamarbejde mellem medlemsstaternes 

toldmyndigheder, med tredjelande og på multilateralt plan spiller en afgørende rolle i 

betragtning af de betydelige handelsmængder og er en hjørnesten i bekæmpelsen af 

ulovlig handel og i beskyttelsen af EU's intellektuelle ejendomsrettigheder; 

G. der henviser til, at Kina (EU's primære handelspartner), Hongkong , Malaysia, 

Hviderusland, De Forenede Arabiske Emirater, Tyrkiet og Indien fortsat afsender 

hovedparten af de ulovlige produkter, der kommer ind i Unionen, og til at Malaysia kun 

tegner sig for en værdi af omkring 2,5 mio. EUR for denne type eksport, mens Kina og 

Hongkong står for henholdsvis 300 mio. EUR og 100 mio. EUR, samt til, at 

Hviderusland alene i 2015 forårsagede et skattemæssigt tab for EU på 1 mia. EUR ved 

at eksportere produkter, der totalt omgik momsreglerne og de sundhedsmæssige 

bestemmelser; 

1. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre en 

effektiv gennemførelse af det nye system, der er fastlagt med EU-toldkodeksen, og 

dermed undgå divergerende praksisser blandt medlemsstaterne i overgangsperioden; 

2. anmoder Kommissionen om at fortsætte samarbejdet med medlemsstaterne og de 

relevante handelsaktører om at udvikle yderligere forenklinger på toldområdet og 

samtidig sikre en passende og harmoniseret kontrol ved EU's grænser med henblik på at 

garantere EU's sikkerhed, tryghed og økonomiske interesser, med en særlig indsats for 

så vidt angår beskyttelse af intellektuel ejendomsret og bekæmpelse af ulovlig handel; 

3. minder om, at de muligheder EU-toldkodeksen og dens regler giver for indbyrdes 

forbundne IT-systemer og elektronisk udveksling af oplysninger, bør anvendes til at 

skaffe adgang til data om pålidelig og lovlig handel og gøre dem tilgængelige via andre 

kanaler end toldangivelser; 

4. opfordrer Kommissionen til at videreudvikle programmet "autoriserede økonomiske 

operatører" og sikre, at det er robust, pålideligt og i overensstemmelse med tredjelandes 

toldregler under forhandlinger om handelsaftaler; 

5. anmoder Kommissionen om at forbedre koordinationen af og samarbejdet med lokale 

toldmyndigheder og andre grænseagenturer inden for EU samt med dens 

handelspartnere om udveksling af data, navnlig hvad angår anerkendelse af toldkontrol 

og handelspartnere, den har tillid til; 

6. anmoder Kommissionen om at komme med en meddelelse om bedre praksis for 

toldkontrol i den mellemliggende periode for at fremme konvergens mellem 

kontrolorganer, sætte fokus på bedste praksis og resultater og analysere 

handelsstrømmene af varemærkeforfalskede varer ved grænsestederne; 

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fortsætte arbejdet med gennemførelsen af 

EU-strategien og -handlingsplanen for toldrisikostyring, navnlig inden for 

datatilgængelighed og kapacitetsstyrkelse; 

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge de forskellige praksisser for 

toldkontrol i EU og deres betydning for omledning af handel, idet der navnlig fokuseres 

på EU-told ved de ydre grænser; 
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9. minder medlemsstaterne og Kommissionen om vigtigheden af at sikre rettidig 

tilgængelighed af ressourcer til de nødvendige IT-systemer, således at målene i EU's 

strategi og handlingsplan for toldrisikostyring kan opfyldes; 

10. anmoder Kommissionen om at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og 

Verdenstoldorganisationen (WCO) om at gøre noget ved de eksisterende huller i 

toldkontrolsystemerne ved at sikre, at ulovlig handel imødegås ved hjælp af mere 

systematisk koordinerede, risikobaserede kontroller, og at andre kompetente 

myndigheder yder rettidig og passende støtte; minder i denne forbindelse om 

vigtigheden af at sikre, at alle told- og grænseorganer i EU har efterforskningsmæssige 

beføjelser, samt at deres medarbejdere får behørig uddannelse;  

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den gradvise gennemførelse af EU-toldkodeksen 

bringer samme værdi til økonomiske operatører i hele Unionen, og samtidig sikre, at 

forenklingen af toldprocedurerne ikke skaber yderligere huller i toldrisikostyringen og 

kontrolsystemerne, som kan være til hinder for den effektive bekæmpelse af ulovlig 

handel; 

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde mere sammen med 

medlemsstaterne om at bringe politikkerne for told og moms på linje med hinanden, 

hvor det er relevant, med henblik på at sikre synergier, bl.a. ved at finde juridiske og 

praktiske løsninger på udfordringer i forbindelse med småforsendelser, e-handel og 

forenklinger; 

13. opfordrer Kommissionen til at skabe ét enkelt EU-kontrolorgan for at sikre en 

harmoniseret behandling ved EU's indførselssteder; 

14. tilskynder Kommissionen og Rådet til at sørge for en hurtig vedtagelse af 

sanktionsdirektivet for at muliggøre lige konkurrencevilkår og ligebehandling af 

handelsaktører, der overtræder toldreglerne, i toldunionen; 

15. anmoder Kommissionen om at forbedre samarbejdet med handelsaktører og 

repræsentanter for de handlende for navnlig at tackle SMV'ernes bekymringer i 

forbindelse med gennemførelsen af toldreglerne; 

16. minder om, at virksomheder, som har hjemsted i tredjelande, benytter sig af e-handel til 

at tilbyde varemærkeforfalskede varer, som bliver sendt med almindelig post inden for 

EU's område, og at disse varer systematisk faktureres under det minimumsprisniveau, 

som myndighederne kontrollerer; anmoder Kommissionen om at udarbejde en 

handlingsplan med henblik på at indføre en fælles mekanisme, der giver alle 

medlemsstater mulighed for at begrænse denne praksis; 

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at sikre, at EU 

i det størst mulige omfang gennemfører WTO-aftalen om handelslettelser og fortsætter 

med at fremme andre WTO-medlemmers gennemførelse af den til gavn for EU's 

eksportører, bl.a. ved at bidrage til udviklingslandenes indsats, med henblik på at 

forstærke handelslettelser i hele verden; 

18. anmoder Kommissionen om at styrke samarbejdet på toldområdet med dens vigtigste 

handelspartnere med henblik på at samarbejde om bekæmpelsen af samfundsmæssige 
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og økonomiske trusler og på at fremme bilateral handel yderligere, ud over de 

forpligtelser, der hidrører fra aftalen om handelslettelser; påpeger, at dette kan opnås 

som led i frihandelsaftaler eller ved hjælp af særlige toldaftaler; 

19. anmoder Kommissionen om at fortsætte og uddybe toldsamarbejdet om intellektuelle 

ejendomsrettigheder med Kina og Hongkong; 

20. anmoder Kommissionen om at styrke samarbejdet med Det Europæiske 

Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder med henblik 

på at støtte initiativer i forbindelse med håndhævelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder, som f.eks. lettelse af procedurerne for rettighedsindehavere 

gennem elektronisk dataudveksling, som navnlig vil gavne SMV'er; 

21. anmoder Kommissionen om bedre at koordinere forsvaret af geografiske betegnelser på 

landbrugsfødevareprodukter internt i Kommissionen og med Den Europæiske Unions 

Kontor for Intellektuel Ejendomsret; minder Kommissionen om, at det er vigtigt at 

udvikle en politik om Kommissionen om geografiske betegnelser for andre varer end 

landbrugsfødevarer; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 


