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1. Formål og baggrund for forslaget

a) Formål

Hovedformålet med beslutningen om fremme af elektronisk told er implementering af 
interoperable og tilgængelige automatiserede toldsystemer og af koordinerede processer og 
tjenester, både under den aktuelle og den fremtidige moderniserede toldkodeks. Hensigten 
er at få andre instanser, der opererer ved grænserne, til at tage koncepterne med et 'Single 
Window' og en 'One-Stop-Shop' til sig. Hovedformålet er at bestemme, hvilke aktioner der 
skal gennemføres, og hvilke frister alle interessenter skal overholde, for at målet med enkle 
og papirløse rammer for told og handel vil være realiseret, når den moderniserede 
toldkodeks træder i kraft.

Ved at etablere og drive sikrede, interoperable og tilgængelige elektroniske toldsystemer 
forbedres og lettes forsyningskædens logistik og toldprocesserne. Forslaget indebærer en 
mere effektiv toldklarering, forenkling af de administrative procedurer for offentlige 
myndigheder (på EU- eller medlemsstatsplan) og private parter samt lettelse af handelen. 

Således vil elektroniske rammer for told og handel i form af tilgængelige og interoperable 
toldsystemer bidrage til en hurtigere frigivelse af varer. De erhvervsdrivende vil desuden 
kunne håndtere deres toldrelaterede forbindelser med toldadministrationen derfra, hvor de 
er etableret (centraliseret toldklarering og enkelt adgangssted).

Endvidere vil sikkerheden i den internationale handel blive øget og miljø- og 
forbrugerbeskyttelsen forbedret gennem en mere målrettet toldkontrol, som baseres på 
elektroniske risikostyringssystemer. 

b) Baggrund

Forslaget skal ses i sammenhæng med Rådets konklusioner fra 2005 om en genlancering af 
Lissabon-strategien: Partnerskab for vækst og beskæftigelse (meddelelse fra 
Kommissionen om en fælles indsats for vækst og beskæftigelse [KOM(2005)0330]) og 
med Kommissionens e-Europe- og e-forvaltningsinitiativer [KOM(2002)0263 og 
KOM(2003)0567], inden for hvis rammer medlemsstaterne har forpligtet sig til en indsats.

I Rådets resolution af 5. december 2003 (EUT C 305 af 16.12.2003, s. 1), som følger op på 
Kommissionens meddelelse om enkle og papirløse rammer for told og handel 
[KOM(2003)0452 af 24.7.2003], opfordres Kommissionen til "i snævert samarbejde med 
medlemsstaterne at udarbejde en flerårig strategiplan, der tager sigte på at skabe et 
europæisk elektronisk miljø, der er i overensstemmelse med de operationelle og 
lovgivningsmæssige projekter samt de nye tiltag, der er planlagt eller iværksat på området 
told og indirekte skatter". Kommissionen har derfor udarbejdet et visionspapir og en plan 
med henblik på at opstille en liste over gennemførelsestiltag og en tidsplan for, hvad der nu 
betegnes initiativet vedrørende elektronisk told, som alle involverede parter skal enes om 
og overholde. 
Medlemsstaterne har allerede investeret meget i udvikling af automatiserede toldsystemer. 
Men forskelle mellem eksisterende systemer, regelsæt og data udligner fordelene ved den 
hidtil opnåede harmonisering, hovedsagelig fordi disse systemer ikke kan fungere sammen. 
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Det er afgørende, at toldsystemerne kan udveksle elektronisk information og er udstyret 
med en række grænseflader med erhvervslivet baseret på almindeligt anvendt teknologi.
Der findes endnu ikke fællesskabsdækkende it-applikationer for toldklarering, bortset fra 
det nye datamatiserede forsendelsessystem NCTS, som med held har demonstreret 
anvendeligheden af sådanne systemer og åbner nye muligheder for lignende applikationer 
for andre toldprocedurer. Dette forudsætter rammer for konvergens og eventuelt fælles 
standarder og strukturer.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder følgende artikler: 

Artikel 1-3 (elektroniske toldsystemer, mål og dataudveksling): Kommissionen og 
medlemsstaterne sigter mod at levere paneuropæiske e-forvaltningstjenester gennem 
interoperable og tilgængelige elektroniske toldsystemer (se artikel 1). Det vil lette 
forsyningskædens logistik og toldprocesserne i forbindelse med varebevægelser til og fra 
Det Europæiske Fællesskab og mindske risikoen for trusler mod borgernes sikkerhed. 
Artikel 2 fastsætter på denne præmis hovedmålene med de elektroniske toldsystemer. 
Artikel 3 kræver, at de toldsystemer, som drives af toldadministrationerne og 
Kommissionen, skal være tilgængelige for erhvervslivet og være interoperable, både 
indbyrdes og med systemer, som drives af andre myndigheder, som er inddraget i de 
internationale varebevægelser. 

Artikel 4 (systemer og tjenester samt tidsplan): Denne bestemmelse indeholder en liste 
over systemer og databaser med berøring til initiativet vedrørende elektronisk told samt 
frister for deres etablering (som begynder at løbe på tidspunktet for denne beslutnings 
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende):

– inden for tre år:

– interoperable automatiserede toldklareringssystemer
– et interoperabelt system for registrering af erhvervsdrivende

– fælles toldinformationsportaler
– inden for fem år:

– rammer for enkelte adgangssteder
– integrerede rammer for tarifering efter EF-standarder

– inden for seks år:
– "single window"-tjenester.

Artikel 5-7 (komponenter, Kommissionens opgaver og medlemsstaternes opgaver): Artikel 
6 og 7 beskriver Kommissionens og medlemsstaternes vigtigste gennemførelsesopgaver.

Artikel 8 (gennemførelse): Artikel 8 beskriver gennemførelsesproceduren og 
forvaltningsrammerne i forbindelse med initiativet vedrørende elektronisk told. 
Kommissionen varetager forvaltningen bistået af Toldpolitikgruppen. Arbejdet i 
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Toldkodeksudvalget og i gruppen vedrørende elektronisk told 2007, som støtter 
gennemførelsen af denne beslutning, berøres i øvrigt ikke af beslutningen. 

Artikel 9-10 (ressourcer og finansielle bestemmelser): Artikel 9 definerer Fællesskabets og 
medlemsstaternes ansvar med hensyn til de menneskelige, budgetmæssige og tekniske 
ressourcer, som der bliver brug for til at oprette, drive og forbedre de elektroniske 
toldsystemer. Artikel 10 fastlægger reglerne for omkostningsdelingen mellem 
medlemsstaterne og Fællesskabet i forbindelse med implementeringen og driften af de 
elektroniske toldsystemer, der er omfattet af denne beslutning. Omkostningerne vil blive 
holdt på det lavest mulige niveau gennem omkostningsdeling og fælles løsninger.

Artikel 11-12 (overvågning og rapporter): Foranstaltninger, som finansieres via 
Fællesskabets budget, vil blive overvåget af Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne (artikel 11). Kommissionen underrettes, når opgaver er gennemført. 
Resultaterne af kontrolbesøg og andre kontrolforanstaltninger nedfældes desuden i 
årsrapporter (artikel 12).

Artikel 13-14 ((høring af erhvervslivet, tiltrædelseslande og kandidatlande): Ifølge artikel 
13 skal der indføres en handelshøringsordning både i Kommissionen og i medlemsstaterne. 
Bulgarien, Rumænien og kandidatlandene vil blive holdt løbende underrettet af 
Kommissionen på alle stadier; de kan også deltage i konstruktion, udvikling og udbredelse 
af toldsystemerne og -tjenesterne.

Artikel 15 (ikrafttræden).

Artikel 16 (adressater): Beslutningen er rettet til medlemsstaterne.

3. Ordføreren støtter forslagets målsætninger og indhold.


