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BEGRUNDELSE 

1. FORSLAGETS GENSTAND 

Dette forslag vedrører afgørelsen om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på 

Unionens vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg EU-New Zealand i forbindelse med den 

påtænkte afgørelse om vedtagelse af udvalgets forretningsorden 

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET 

2.1. Aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og 

gensidig administrativ bistand i toldanliggender 

Aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig 

administrativ bistand i toldanliggender ("aftalen") har til formål at gavne den lovlige 

samhandel mellem de to parter ved at skabe et mere sikkert og handelsvenligt miljø, idet de 

respektive toldmyndigheder vil udveksle flere oplysninger med henblik på at sikre korrekt 

anvendelse af toldlovgivningen under aftalen. Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2018. 

2.2. Det blandede toldsamarbejdsudvalg 

Det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved artikel 20, stk. 1, i aftalen, skal sørge 

for, at aftalen fungerer og gennemføres korrekt. Toldsamarbejdsudvalget kan i den forbindelse 

træffe foranstaltninger og vedtage afgørelser på de områder, der er oplistet i aftalens artikel 

20. Toldsamarbejdsudvalget tillægges ved aftalens artikel 20, stk. 2, litra e), beføjelser til selv 

at vedtage sin forretningsorden. 

2.3. Den retsakt, der skal vedtages af det blandede toldsamarbejdsudvalg 

Ved toldsamarbejdsudvalgets andet møde, der efter planen skal afholdes den første uge af 

marts 2020 skal udvalget med forbehold af EU's beslutningsproces vedtage en afgørelse 

vedrørende sin forretningsorden ("den påtænkte retsakt"). 

Formålet med den påtænkte retsakt er at fastsætte toldsamarbejdsudvalgets arbejdsordninger 

for så vidt angår dets funktion i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, jf. aftalens artikel 

20. Hovedindholdet af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden, der er knyttet 

som bilag til nærværende afgørelse, er meget lig den tekst, som det blandede udvalg har 

udarbejdet under andre toldsamarbejds- og handelsaftaler. Vedtagelsen af dette dokument er 

afgørende for, at aftalen gennemføres og fungerer gnidningsfrit. 

Kommissionen har i perioden mellem den 17. december 2019 og den 8. januar 2020 foretaget 

en uformel høring af afdelingen for internationale toldanliggender under Toldekspertgruppen 

om den påtænkte retsakt. Kommissionen har taget de modtagne kommentarer i betragtning. 

3. DEN HOLDNING, DER SKAL INDTAGES PÅ UNIONENS VEGNE 

Dette forslag til Rådets afgørelse fastsætter den holdning, der skal indtages på Unionens 

vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen, for så vidt angår 

vedtagelsen af udvalgets forretningsorden. 

Aftalens parter er nået til enighed om at vedtage udkastet til dokumentet i bilaget til 

nærværende afgørelse. 
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4. RETSGRUNDLAG 

4.1. Proceduremæssigt retsgrundlag 

4.1.1. Principper 

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 

vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på 

Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der 

har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme 

for aftalen". 

Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør 

af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også 

instrumenter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få 

afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver"
1
. 

4.1.2. Anvendelse på det foreliggende tilfælde 

Toldsamarbejdsudvalget er et organ, der er nedsat ved en aftale, nemlig aftalen mellem Den 

Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i 

toldanliggender. 

Den retsakt, som det blandede toldsamarbejdsudvalg skal vedtage, er en retsakt, der har 

retsvirkninger. Den påtænkte retsakt vil være bindende efter folkeretten, jf. aftalens artikel 20, 

stk. 2, litra e), eftersom forretningsordenen vil påvirke måden, hvorpå toldsamarbejdsudvalget 

træffer afgørelser. 

Den påtænkte retsakt hverken supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen. 

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i 

TEUF. 

4.2. Materielt retsgrundlag 

4.2.1. Principper 

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger 

hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages 

en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består 

af to led, og det ene af disse formål eller disse led kan bestemmes som det primære, mens det 

andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i 

TEUF, have ét materielt retsgrundlag, nemlig det, som det primære eller fremherskende 

formål eller led tilsiger. 

4.2.2. Anvendelse på det foreliggende tilfælde 

Det primære formål med og indhold af den påtænkte retsakt vedrører den fælles 

handelspolitik. 

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 207 i TEUF. 

4.3. Konklusion 

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 207 i TEUF sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9, i TEUF. 

                                                 
1
 Domstolens dom af 7. oktober 2014 i sag C-399/12, Tyskland mod Rådet, ECLI:EU:C:2014:2258, 

præmis 61 til 64.  
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2020/0025 (NLE) 

Forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede 

toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Union og New 

Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt 

angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 

sammenholdt med artikel 218, stk. 9, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig 

administrativ bistand i toldanliggender ("aftalen") blev indgået af Unionen ved Rådets 

afgørelse
2
 og trådte i kraft i den 1. maj 2018.  

(2) I henhold til aftalens artikel 20, stk. 2, litra e), vedtager det blandede 

toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 20, stk. 1, selv sin 

forretningsorden. 

(3) Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens 

vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, da afgørelsen får bindende virkning for 

Unionen — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

Artikel 1 

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede 

toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Union og New 

Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår 

vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden, baseres på det udkast til 

det blandede toldsamarbejdsudvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse. 

Artikel 2 

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen. 

Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

 På Rådets vegne 

 Formand 

                                                 
2
 EUT L 101 af 20.4.2018, s. 5. 
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