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KORT BEGRUNDELSE 

 

Baggrund 

 

EU's toldkodeks har givet mulighed for en harmonisering. Dens håndhævelse, som sikrer 

overholdelsen af toldforskrifterne og den lovlige pålæggelse af sanktioner, er imidlertid 

omfattet af medlemsstaternes nationale lovgivning. 

Derfor følger håndhævelsen af toldlovgivningen 28 forskellige juridiske regelsæt og 

forskellige administrative eller juridiske traditioner. Dette medfører, at disse sanktioner har 

meget forskelligartede definitioner og varierer i forhold til strenghed alt efter medlemsstaten. 

 

En projektgruppe oprettet af Kommissionen sammen med 24 frivillige medlemsstater under 

programmet Told 2013 har udarbejdet en oversigt over medlemsstaternes systemer for 

toldovertrædelser og -sanktioner.  

 

Ordførerens holdning: 

 

Ordførerens tilgang omhandler tre aspekter: rammen, baggrunden og formen i dette forslag til 

direktiv. 

1) Dette direktivs ramme udgør en reel begrænsning. Hvis vi udelukkende fokuserer på titlen, 

henviser visse begreber (overtrædelser, sanktioner) til nærhedsprincippet. 

 

Med henblik på at sikre at INTA-udvalgets udtalelse respekteres, og at der tages fuldt hensyn 

hertil, har ordføreren valgt at opstille sin tilgang inden for rammerne af international handel. 

 

2) Resultaterne af "Told 2013"-programmet viser, at tærsklerne for overtrædelser eller frister 

varierer i en sådan grad, at de bringer selve troværdigheden og funktionen af vores toldunion i 

en ubekvem situation over for vores handelspartnere. 

 

Der er følgelig behov for gennemsigtighed og klarhed, der ligeledes kan resultere i 

besparelser. Vores internationale forpligtelser inden for rammerne af WTO skal overholdes 

for at beskytte vores marked som helhed. USA har allerede påpeget den manglende 

sammenhæng i EU's indre marked over for WTO. 

 

Ordføreren ønsker især at behandle forslaget til direktiv inden for rammerne af aftalen om 

handelslettelser. Et agentur eller organ ville give mulighed for at udføre analyse- og 

koordineringsopgaverne uden at tilsidesætte nærhedsprincippet. Udveksling af oplysninger 

om alt lige fra kontrol til anvendelse af sanktioner er nødvendig for erhvervslivet i Den 

Europæiske Union og tredjelande. 

Bestræbelserne på at forenkle systemet for sanktioner og lovovertrædelser skal medføre 

sammenhæng. Derfor er det nødvendigt, at medlemsstaterne på en sammenhængende måde 

bringer deres sanktioner i overensstemmelse med hinanden, ikke i form af tærskler, men 

graduerede sanktioner. Det er ikke acceptabelt, at erhvervsdrivende kan undgå enhver 

sanktion på det indre marked, eller at der forsat kan være enorme forskelle.  

 

Endelig foreslår ordføreren at prioritere det territoriale aspekt af overtrædelsen som det 

vigtigste kriterium for valg af jurisdiktion med henblik på at bekæmpe kapløbet til retten 
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("forum shopping"). Han foreslår ligeledes at styrke toldmyndighedernes registrering af varer 

i tilfælde af antidumpingundersøgelser for at undgå massiv lageropbygning ("stockpiling") 

med tanke på sanktioner i form af skatter.  

 

3) Med hensyn til form ønsker ordføreren, at forslaget til direktiv har et effektivt og klart 

format, der giver mulighed for at forelægge ambitiøse forslag for det korresponderende 

udvalg, og som samtidig påviser situationens hastende karakter i forhold til den manglende 

overholdelse af vores internationale forpligtelser og tilsidesættelsen af vores økonomiske 

aktørers behov. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag   1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2)  Derfor følges der ved 

toldovertrædelser og -sanktioner 28 

forskellige juridiske regelsæt. Som følge 

deraf behandles et brud på Unionens 

toldlovgivning ikke på samme måde i hele 

Unionen, og de eventuelle sanktioner i de 

enkelte sager er af forskellig karakter og 

alvor afhængigt af, hvilken medlemsstat 

der pålægger sanktionen. 

(2)  Derfor følges der ved 

toldovertrædelser og -sanktioner 28 

forskellige juridiske regelsæt. Som følge 

deraf behandles et brud på Unionens 

toldlovgivning ikke på samme måde i hele 

Unionen, og de eventuelle sanktioner i de 

enkelte sager er af forskellig karakter og 

alvor afhængigt af, hvilken medlemsstat 

der pålægger sanktionen, hvilket fører til 

eventuelle tab af indtægter for 

medlemsstaterne og handelsforvridninger. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(3)  Forskellene i medlemsstaternes 

retssystemer påvirker ikke kun 

toldunionens mulighed for at fungere 

optimalt, men forhindrer også, at der 

skabes lige vilkår for økonomiske 

operatører i toldunionen, fordi forskellene 

har konsekvenser for deres adgang til 

forenklede toldbestemmelser og 

toldmæssige lettelser. 

(3)  Forskellene i medlemsstaternes 

retssystemer påvirker ikke kun 

toldunionens mulighed for at fungere 

optimalt, men forhindrer også, at der 

skabes lige vilkår for økonomiske 

operatører i toldunionen, der allerede er 

omfattet af forskellige regelsæt i hele 

Unionen, fordi forskellene har 

konsekvenser for deres adgang til 

forenklede toldbestemmelser og 

toldmæssige lettelser. 

 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17)  Med henblik på at lette 

undersøgelsen af toldovertrædelser bør de 

kompetente myndigheder have tilladelse til 

midlertidigt at beslaglægge alle varer, 

transportmidler eller alle andre værktøjer, 

der benyttes til at begå toldovertrædelser. 

(17)  Med henblik på at lette 

undersøgelsen af toldovertrædelser bør de 

kompetente myndigheder have tilladelse til 

midlertidigt at beslaglægge alle varer, 

transportmidler eller alle andre værktøjer, 

der benyttes til at begå toldovertrædelser, 

og anvende et system for tidlig varsling 

for at underrette de kompetente 

myndigheder i de øvrige medlemsstater 

om overtrædelsen. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Dette direktiv opstiller en ramme 

vedrørende overtrædelser af Unionens 

toldlovgivning og fastsætter sanktioner for 

disse overtrædelser. 

1.  Dette direktiv opstiller en ramme 

vedrørende overtrædelser af Unionens 

toldlovgivning og fastsætter graduerede 

sanktioner for disse overtrædelser. 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a.  Dette direktiv omfatter 

medlemsstaternes forpligtelser over for 

EU's handelspartnere samt 

Verdenshandelsorganisationen og 

Verdenstoldorganisationen med henblik 

på at oprette et homogent og effektivt 

indre marked, der letter handelen og 

samtidig garanterer sikkerheden. 

 

 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Handelslettelser 

 Med henblik på at overholde Unionens 

forpligtelser i henhold til WTO's aftale 

om handelslettelser skal medlemsstaterne 

arbejde sammen om at indføre en 

samarbejdsordning, der omfatter alle 

medlemsstaterne. Dette system skal have 

til formål at koordinere 

nøgleresultatindikatorer for 

toldsanktioner (analyse af antallet af 

klager, antallet af gentagelser af 

overtrædelser osv.), udbrede bedste 

praksis mellem toldmyndighederne 

(effektiviteten af kontroller og sanktioner, 

reduktion af administrative omkostninger 

osv.), videregive de økonomiske 

operatørers erfaringer og skabe 

forbindelser mellem dem, overvåge den 

måde, hvorpå toldmyndighederne udfører 

deres virksomhed, og udføre 
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statistikarbejde vedrørende overtrædelser 

begået af virksomheder fra tredjelande. 

Inden for denne samarbejdsordning skal 

alle medlemsstaterne omgående 

underrettes om efterforskninger af 

overtrædelser af toldbestemmelserne og 

om konstaterede overtrædelser med 

henblik på at lette handelen og hindre, at 

ulovlige varer kommer ind på det indre 

marked, samt forbedre effektiviteten af 

kontrollerne. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Medlemsstaternes registrering af import 

 Medlemsstaterne sikrer, at deres 

toldmyndigheder træffer de fornødne 

foranstaltninger til at registrere import 

uden at afvente Kommissionens 

anmodning, således at foranstaltninger 

vedrørende overholdelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1225/20091a senere 

kan anvendes mod denne import fra 

datoen for registreringen. Importen kan 

gøres til genstand for registrering efter 

anmodning fra ethvert EU-selskab, hvis 

anmodningen herom er underbygget med 

tilstrækkelig dokumentation til at 

begrunde en sådan foranstaltning. 

 ______________ 

 1a Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 

af 30. november 2009 om beskyttelse mod 

dumpingimport fra lande, der ikke er 

medlemmer af Det Europæiske 

Fællesskab (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 

51). 
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Ændringsforslag   8 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  hvis toldovertrædelsen vedrører 

bestemte varer, pålægges en bødestraf på 

op til 15 % af varernes værdi 

a) hvis toldovertrædelsen vedrører 

bestemte varer, pålægges en bødestraf på 

mellem 5 % og 15 % af varernes værdi 

eller af den unddragne told; 

Begrundelse 

I tilfælde af fragtgods af høj værdi (f.eks. olie eller råmaterialer) kan bøder baseret på 

værdien af de pågældende varer være enorme. Medlemsstaterne skal derfor have mulighed 

for at udstede bøder, som er baseret enten på værdien af de pågældende varer eller på 

beløbet af den told, der burde være tilfaldet dem. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – litra b  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b)  hvis toldovertrædelsen ikke 

vedrører bestemte varer, pålægges en 

bødestraf på op til 22 500 EUR. 

b)  hvis toldovertrædelsen ikke 

vedrører bestemte varer, pålægges en 

bødestraf på mellem 7 500 EUR og 

22 500 EUR. 

 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  hvis toldovertrædelsen vedrører 

bestemte varer, pålægges en bødestraf på 

op til 30 % af varernes værdi 

a)  hvis toldovertrædelsen vedrører 

bestemte varer, pålægges en bødestraf på 

mellem 10 % og 30 % af varernes værdi 

eller af den unddragne told 
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Begrundelse 

I tilfælde af fragtgods af høj værdi (f.eks. olie eller råmaterialer) kan bøder baseret på 

værdien af de pågældende varer være enorme. Medlemsstaterne skal derfor have mulighed 

for at udstede bøder, som er baseret enten på værdien af de pågældende varer eller på 

beløbet af den told, der burde være tilfaldet dem. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – litra b  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b)  hvis toldovertrædelsen ikke 

vedrører bestemte varer, pålægges en 

bødestraf på op til 45 000 EUR. 

b)  hvis toldovertrædelsen ikke 

vedrører bestemte varer, pålægges en 

bødestraf på mellem 15 000 EUR og 

45 000 EUR. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 1. Størrelsen af de gældende bøder i 

henhold til artikel 9, 10 og 11 skal tages 

op til revision af Kommissionen sammen 

med medlemsstaternes kompetente 

myndigheder fem år efter dette direktivs 

ikrafttrædelse. Formålet med 

revisionsproceduren er at sikre, at 

størrelsen af de bøder, der pålægges i 

henhold til toldunionen, ligger tættere op 

ad hinanden, således at funktionen heraf 

kan harmoniseres. 

 2. Kommissionen offentliggør hvert 

år nærmere oplysninger om de 

sanktioner, der er pålagt af 

medlemsstaterne for de toldovertrædelser, 

som er omhandlet i artikel 3 til 6.  

 3. Medlemsstaterne sikrer 

overholdelse af toldlovgivningen som 
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defineret i artikel 5, nr. 2), i forordning 

(EU) nr. 952/2013 og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning 

nr. 978/20121a. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 978/2012 af 

25. oktober 2012 om anvendelse af et 

arrangement med generelle 

toldpræferencer og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 

(EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den omstændighed, at de pågældende 

varer er genstand for forbud, kvantitative 

restriktioner eller tilsynsforanstaltninger, 

der især er begrundet i hensynet til den 

offentlige sædelighed, den offentlige 

orden eller den offentlige sikkerhed eller 

beskyttelse af menneskers liv og sundhed 

som omhandlet i artikel 24, stk. 2, i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/4781a, skal 

betragtes som en skærpende faktor. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 

2015 om fælles ordninger for indførsel 

(EUT L 83 af 27.3.2015, s. 16). 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de har 

kompetencen med hensyn til de i artikel 3 

til 6 omhandlede toldovertrædelser i 

overensstemmelse med et af følgende 

kriterier: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de har 

kompetencen med hensyn til de i artikel 3 

til 6 omhandlede toldovertrædelser i 

overensstemmelse med følgende kriterier 

og deres prioritetsrækkefølge: 

a) toldovertrædelsen begås helt eller 

delvist inden for den pågældende 

medlemsstats territorium  

a) toldovertrædelsen begås helt eller 

delvist inden for den pågældende 

medlemsstats territorium  

b) den person, der begår 

toldovertrædelsen, er statsborger i den 

pågældende medlemsstat 

b) de varer, som toldovertrædelsen 

vedrører, befinder sig på den pågældende 

medlemsstats territorium 

c) de varer, som toldovertrædelsen 

vedrører, befinder sig på den pågældende 

medlemsstats territorium. 

c) den person, der begår 

toldovertrædelsen, er statsborger i den 

pågældende medlemsstat. 

(Litra b) og c) bytter plads) 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 2  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2.  I de tilfælde, hvor kompetencen 

med hensyn til den samme 

toldovertrædelse tilfalder mere end én 

medlemsstat, sikrer medlemsstaterne, at 

kompetencen udøves af den medlemsstat, 

hvor der er en verserende straffesag mod 

den samme person for samme forhold. 

Hvis kompetencen ikke kan bestemmes i 

henhold til første afsnit, sikrer 

medlemsstaterne, at kompetencen udøves 

af den medlemsstat, hvis kompetente 

myndighed først indleder en straffesag om 

toldovertrædelsen mod den samme person 

vedrørende de samme forhold. 

2.  I de tilfælde, hvor kompetencen 

med hensyn til den samme 

toldovertrædelse tilfalder mere end én 

medlemsstat, sikrer medlemsstaterne, at 

kompetencen udøves af den medlemsstat, 

hvor der er en verserende straffesag mod 

den samme person for samme forhold.  

 

 

Ændringsforslag   16 
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Forslag til direktiv 

Artikel 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne samarbejder og udveksler 

alle oplysninger, der er nødvendige for 

sager vedrørende en handling eller 

undladelse, som udgør en i artikel 3 til 6 

omhandlet toldovertrædelse, navnlig hvis 

mere end en medlemsstat har påbegyndt en 

sag mod den samme person for samme 

forhold. 

Medlemsstaterne samarbejder og udveksler 

alle oplysninger, der er nødvendige for 

sager vedrørende en handling eller 

undladelse, som udgør en i artikel 3 til 6 

omhandlet toldovertrædelse, navnlig hvis 

mere end en medlemsstat har påbegyndt en 

sag mod den samme person for samme 

forhold. Formålet med samarbejdet 

mellem medlemsstaterne er at øge 

effektiviteten af toldkontrollen med varer 

og harmonisere procedurerne inden for 

Unionen. 

 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forelægger senest den 

[1. maj 2019] Europa-Parlamentet og 

Rådet en rapport om anvendelsen af dette 

direktiv, hvori det vurderes, hvorvidt 

medlemsstaterne har truffet de nødvendige 

foranstaltninger med henblik på at 

overholde dette direktiv. 

Kommissionen forelægger senest den 

[1. maj 2019] Europa-Parlamentet og 

Rådet en rapport om anvendelsen af dette 

direktiv, hvori det vurderes, hvorvidt 

medlemsstaterne har truffet de nødvendige 

foranstaltninger med henblik på at 

overholde dette direktiv. Rapporten skal 

indeholde resultatkriterier, som viser de 

fremskridt, der er gjort med hensyn til at 

styrke toldunionen og skabe øget 

konvergens i procedurerne. 
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