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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-toldkodeksen 
(Moderniseret toldkodeks)
(KOM(2005)0608 – C6–0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0608)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og
artikel 95 og 135 (C6-0419/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Fællesskabets grundlag er en toldunion. 
Af hensyn til de økonomiske operatører og 
toldmyndighederne i Fællesskabet bør de 
nuværende toldforskrifter samles i en EF-
toldkodeks, i det følgende benævnt 
"kodeksen". Ud fra idéen om det indre 
marked bør kodeksen indeholde de 
generelle regler og procedurer, som kan 
sikre anvendelsen af told- og andre fælles 
politikforanstaltninger, der er indført på 

(1) Fællesskabets grundlag er en toldunion. 
Af hensyn til de økonomiske operatører og 
toldmyndighederne i Fællesskabet bør de 
nuværende toldforskrifter samles i en EF-
toldkodeks, i det følgende benævnt 
"kodeksen". Ud fra idéen om det indre 
marked bør kodeksen indeholde de 
generelle regler og procedurer, som kan 
sikre anvendelsen af told- og andre fælles 
politikforanstaltninger, der er indført på 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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fællesskabsplan som led i varehandelen 
mellem Fællesskabet og lande eller 
områder uden for Fællesskabets 
toldområde, under hensyntagen til kravene 
i disse fælles politikker. Den bør ikke gribe 
ind i specifikke bestemmelser på andre 
områder, som kan findes eller kan blive 
indført som led i blandt andet lovgivning 
om landbrug, miljø, den fælles 
handelspolitik, statistikker eller egne 
indtægter. Toldforskrifterne bør bringes 
mere på linje med bestemmelserne om 
opkrævning, suspension og tilbagebetaling 
af merværdiafgift (moms) og 
punktafgifter, uden at der ændres ved 
anvendelsesområdet for gældende 
afgiftsbestemmelser.

fællesskabsplan som led i varehandelen 
mellem Fællesskabet og lande eller 
områder uden for Fællesskabets 
toldområde, under hensyntagen til kravene 
i disse fælles politikker. Den bør ikke gribe 
ind i specifikke bestemmelser på andre 
områder, som kan findes eller kan blive 
indført som led i blandt andet lovgivning 
om landbrug, miljø, den fælles 
handelspolitik, statistikker eller egne 
indtægter. Toldforskrifterne bør bringes 
mere på linje med bestemmelserne om 
opkrævning af importafgifter, uden at der 
ændres ved anvendelsesområdet for 
gældende afgiftsbestemmelser.

Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om moms 
og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke integreret i 
toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af hensyn til 
internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6

(6) Brugen af informations- og 
kommunikationsteknologi, i det følgende 
benævnt "IT", er af afgørende betydning, 
hvis der skal sikres handelslettelser og 
samtidig være en effektiv toldkontrol, 
således at der bliver færre omkostninger 
for erhvervslivet og færre risici for 
samfundet. Det er derfor nødvendigt at 
indføre det retsprincip, at alle told- og 
handelstransaktioner bliver behandlet 
elektronisk, og at IT-systemer til 
toldekspeditioner tilbyder de samme 
faciliteter for økonomiske operatører i alle 
medlemsstater.

(6) Brugen af informations- og 
kommunikationsteknologi, i det følgende 
benævnt "IT", er af afgørende betydning, 
hvis der skal sikres handelslettelser, 
således at der bliver færre omkostninger 
for erhvervslivet og færre risici for 
samfundet. Det er derfor nødvendigt at 
indføre det retsprincip, at alle told- og 
handelstransaktioner bliver behandlet 
elektronisk, og at IT-systemer til 
toldekspeditioner tilbyder de samme 
faciliteter for økonomiske operatører i alle 
medlemsstater.
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Begrundelse

Brugen af nye teknologier er ikke en garanti for en effektiv toldkontrol. Denne vil blive sikret 
gennem harmonisering af toldkontrollen i hele EU.

Ændringsforslag 3
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Brugen af informations- og 
kommunikationsteknologi skal ledsages af 
en harmonisering af en effektiv 
toldkontrol i hele EU-området, der ikke 
må medføre konkurrencebegrænsende 
adfærd ved de forskellige indførsels-
og/eller udførselstoldsteder på 
Fællesskabets område.

Begrundelse

Det er afgørende, at kontrollen er ens ved alle indførsels- og/eller udførselstoldsteder på 
Fællesskabets område, og at sikre lige vilkår for at undgå konkurrencebegrænsende adfærd 
og forvridninger i samhandelen. 

Ændringsforslag 4
Betragtning 8

(8) For at gøre det lettere at drive 
virksomhed bør de økonomiske operatører 
have ret til at lade sig repræsentere over for 
toldmyndighederne.

(8) For at gøre det lettere at drive visse 
virksomheder bør de økonomiske 
operatører fortsat have ret til at lade sig 
repræsentere over for toldmyndighederne. 
Denne repræsentationsret bør dog ikke 
længere forbeholdes særlige 
toldrepræsentanter gennem en 
medlemsstats lovgivning.
Toldrepræsentanten bør desuden opfylde 
de nødvendige betingelser for 
akkreditering og for indrømmelse af 
status som økonomisk operatør.

Begrundelse

Der er ikke længere grundlag for at give toldrepræsentanten monopolstilling, men dette 
erhverv bør bibeholdes, da det er nyttigt for en lang række virksomheder.
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Ændringsforslag 5
Betragtning 9

(9) Samarbejdsvillige og pålidelige 
økonomiske operatører bør som 
"autoriserede økonomiske operatører" 
kunne få størst mulig fordel af den 
udbredte anvendelse af forenkling og nyde 
godt af mindre toldkontrol, dog under 
hensyntagen til sikkerheds- og 
sikringsaspekter.

(9) Samarbejdsvillige og pålidelige 
økonomiske operatører bør som 
"autoriserede økonomiske operatører" 
kunne få størst mulig fordel af den 
udbredte anvendelse af forenkling og nyde 
godt af mindre toldkontrol, dog under 
hensyntagen til sikkerheds- og 
sikringsaspekter. De kan således få status 
som autoriserede økonomiske operatører 
omfattet af "forenklede 
toldbestemmelser" eller som autoriserede 
økonomiske operatører omfattet af 
"sikkerheds- og sikringsrelaterede 
lettelser". Denne status indrømmes 
særskilt eller for begge kategorier 
samtidigt.

Begrundelse

Der er blot tale om en udtrykkelig angivelse af de to statuskategorier for autoriserede 
økonomiske operatører.

Ændringsforslag 6
Betragtning 36

(36) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages efter Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. januar 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(36) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages efter Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. januar 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen og efter 
Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 
2006, der ændrer denne afgørelse.

Ændringsforslag 7
Betragtning 38

(38) For at forenkle og rationalisere (38) For at forenkle og rationalisere 
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toldforskrifterne er der en række 
bestemmelser, som for øjeblikket indgår i 
autonome EF-retsakter, der af 
klarhedshensyn er blevet indarbejdet i 
kodeksen.

toldforskrifterne er der en række 
bestemmelser, som for øjeblikket indgår i 
autonome EF-retsakter, der af 
klarhedshensyn er blevet indarbejdet i 
kodeksen.

Følgende forordninger bør derfor ophæves 
sammen med forordning (EØF) nr. 
2913/92:

Følgende forordninger bør derfor ophæves 
sammen med forordning (EØF) nr. 
2913/92:

– Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 
28. marts 1983 om en fællesskabsordning 
vedrørende fritagelse for import- og 
eksportafgifter1

– Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 
19. december 1991 om afskaffelse af 
kontrol og formaliteter gældende for 
håndbagage og indchecket bagage 
tilhørende personer, der foretager en 
flyvning inden for Fællesskabet, samt for 
bagage tilhørende personer, der foretager 
en overfart ad søvejen inden for 
Fællesskabet

– Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 
19. december 1991 om afskaffelse af 
kontrol og formaliteter gældende for 
håndbagage og indchecket bagage 
tilhørende personer, der foretager en 
flyvning inden for Fællesskabet, samt for 
bagage tilhørende personer, der foretager 
en overfart ad søvejen inden for 
Fællesskabet

– Rådets forordning (EF) nr. 82/2001 af 5. 
december 2000 om definition af begrebet 
"produkter med oprindelsesstatus" og om 
ordninger for administrativt samarbejde i 
samhandelen mellem Fællesskabets 
toldområde og Ceuta og Melilla

– Rådets forordning (EF) nr. 82/2001 af 5. 
december 2000 om definition af begrebet 
"produkter med oprindelsesstatus" og om 
ordninger for administrativt samarbejde i 
samhandelen mellem Fællesskabets 
toldområde og Ceuta og Melilla

– Rådets forordning (EF) nr. 1207/2001 af 
11. juni 2001 om fremgangsmåder til 
forenkling af udstedelse af EUR.1-
varecertifikatet, udfærdigelse af 
fakturaerklæringer og EUR.2-dokumenter 
samt udstedelsen af visse godkendte 
eksporttilladelser i henhold til 
bestemmelserne om 
præferencehandelsordningerne mellem Det 
Europæiske Fællesskab og visse lande.

– Rådets forordning (EF) nr. 1207/2001 af 
11. juni 2001 om fremgangsmåder til 
forenkling af udstedelse af EUR.1-
varecertifikatet, udfærdigelse af 
fakturaerklæringer og EUR.2-dokumenter 
samt udstedelsen af visse godkendte 
eksporttilladelser i henhold til 
bestemmelserne om 
præferencehandelsordningerne mellem Det 
Europæiske Fællesskab og visse lande.

______________
1EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest 
ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
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Begrundelse

Denne udeladelse vedrører bibeholdelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en 
fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 4

(4) økonomisk operatør: en person, som er 
erhvervsmæssigt involveret i indførsel 
eller udførsel af varer til eller fra 
Fællesskabets toldområde

(4) økonomisk operatør: en person, som er 
involveret i indførsel eller udførsel af varer 
til eller fra Fællesskabets toldområde i 
forbindelse med udøvelsen af sit erhverv

Begrundelse

Udtrykket "erhvervsmæssigt involveret" er ikke klart.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

(4a) "toldrepræsentant": en person 
etableret på Fællesskabets område, der 
leverer toldtjenester til tredjemand 

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere alle anvendte udtryk i selve teksten, og denne definition 
manglede.

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 4 b (nyt)

(4b) "klarerer": den person, der foretager 
toldangivelse i eget navn, eller den, i hvis 
navn toldangivelse foretages 

Begrundelse

Der er tale om en gengivelse af definitionen i forordning 2913/92, og det er nødvendigt at 
bibeholde denne i den moderniserede toldkodeks.
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Ændringsforslag 11
Artikel 9, stk. 2, stk. 2

2. Med forbehold af eventuel anvendelse af 
administrative eller strafferetlige
sanktioner, bliver den pågældende person 
ved indgivelse af en summarisk angivelse 
eller en toldangivelse, herunder en 
forenklet angivelse, eller en meddelelse, 
eller ved fremsættelse af en anmodning om 
bevilling eller enhver anden afgørelse 
ansvarlig for følgende:

2. Med forbehold af eventuel anvendelse af 
sanktioner, bliver den pågældende person 
ved indgivelse af en summarisk angivelse 
eller en toldangivelse, herunder en 
forenklet angivelse, eller en meddelelse, 
eller ved fremsættelse af en anmodning om 
bevilling eller enhver anden afgørelse 
ansvarlig for følgende:

Begrundelse

Forslag til en fælles ramme for administrative eller strafferetlige sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af fællesskabstoldreglerne vil blive forelagt Rådet og Parlamentet på et senere 
tidspunkt.

Ændringsforslag 12
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

2a. Toldrepræsentanten etableret på 
Fællesskabets område skal akkrediteres. 
Akkrediteringen tildeles af den nationale 
myndighed på grundlag af fælles kriterier 
for hele Fællesskabets område og er 
gældende i alle medlemsstaterne. 
En toldrepræsentant akkrediteres, hvis 
han kan dokumentere: 
- gode økonomiske forhold,
- faglig integritet, 
- kompetence.

Begrundelse

I øjeblikket reguleres adgangen til toldrepræsentation gennem nationale bestemmelser. De 
små og mellemstore virksomheder kan benytte sig af disse toldrepræsentanters tjenester i 
forbindelse med toldangivelser. Det synes således at være nødvendigt at sikre, at de er 
professionelle.

Ændringsforslag 13
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Artikel 13, titel

Artikel 13

Repræsentation i særlige tilfælde

Artikel 13

Toldrepræsentation og status som 
autoriseret økonomisk operatør

Ændringsforslag 14
Artikel 14, stk. 2

2. En autoriseret økonomisk operatør skal 
kunne udnytte lettelser med hensyn til 
sikkerheds- og sikringsrelateret
toldkontrol eller af forenklinger, der er 
fastsat i overensstemmelse med denne 
kodeks eller 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.

2. Status som autoriseret økonomisk 
operatør indrømmes på grundlag af to 
former for autorisationer: status som 
autoriseret økonomisk operatør omfattet 
af "forenklede toldbestemmelser" og 
status som autoriseret økonomisk 
operatør omfattet af "sikkerheds- og 
sikringsrelaterede lettelser".
I forbindelse med førstnævnte 
autorisation drager operatøren fordel af 
visse forenklinger i overensstemmelse med 
denne kodeks eller 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. I 
forbindelse med sidstnævnte autorisation 
drager operatøren fordel af visse 
sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser.

Disse to autorisationer kan indrømmes 
samtidigt.

Begrundelse

Ved gennemlæsning af forordning 648/2005, som ligger til grund for disse bestemmelser, 
bliver man opmærksom på, at der er to statuskategorier for autoriserede økonomiske 
operatører, og af hensyn til klarheden er det nødvendigt at præcisere dette i den 
moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 15
Artikel 15

Artikel 15 Artikel 15
Indrømmelse af status Indrømmelse af status

Kriterierne for indrømmelse af status som 
autoriseret økonomisk operatør skal mindst 

Kriterierne for indrømmelse af status som 
autoriseret økonomisk operatør skal mindst 
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omfatte følgende: omfatte følgende:
a) tidligere tilfredsstillende opfyldelse af 
toldkravene

a) tidligere tilfredsstillende opfyldelse af 
told- og skattekravene

b) et tilfredsstillende system til forvaltning 
af bogholderi og om nødvendigt 
transportdokumenter, som gør det muligt at 
gennemføre passende toldkontrol

b) et tilfredsstillende system til forvaltning 
af bogholderi og om nødvendigt 
transportdokumenter, som gør det muligt at 
gennemføre passende toldkontrol

c) om nødvendigt bevis for økonomisk 
solvens

c) om nødvendigt bevis for økonomisk 
solvens

d) om nødvendigt praktisk kompetence 
eller professionelle kvalifikationer, som har 
direkte tilknytning til den pågældende 
aktivitet

d) i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, når en 
autoriseret økonomisk operatør ønsker at 
udnytte forenklinger, der er fastsat i 
overensstemmelse med denne kodeks eller 
gennemførelsesbestemmelserne hertil,
praktisk kompetence eller professionelle 
kvalifikationer, som har direkte tilknytning 
til den pågældende aktivitet

e) hvor det er relevant, passende 
sikkerheds- og sikringsstandarder.

e) i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, når en 
autoriseret økonomisk operatør ønsker at 
udnytte lettelser med hensyn til 
sikkerheds- og sikringsrelateret 
toldkontrol, passende sikkerheds- og 
sikringsstandarder.

Begrundelse

Denne formulering præciserer kriterierne for indrømmelse af status som autoriseret 
økonomisk operatør omfattet af "forenklede toldbestemmelser" og kriterierne for status som 
autoriseret økonomisk operatør omfattet af "sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser". 

Ændringsforslag 16
Artikel 16, litra e

e) arten og omfanget af de lettelser, der kan 
indrømmes med hensyn til sikkerheds- og 
sikringsrelateret toldkontrol under 
hensyntagen til de regler, der vedtages i 
medfør af artikel 27, stk. 3

e) arten og omfanget af de lettelser, der kan 
indrømmes med hensyn til sikkerheds- og 
sikringsrelateret toldkontrol
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Begrundelse

Den sidste del af teksten er overflødig, da dette spørgsmål henhører under 
komitologibestemmelserne.

Ændringsforslag 17
Artikel 22

1. Hver enkelt medlemsstat indfører 
administrative og strafferetlige sanktioner 
for manglende overholdelse af 
fællesskabstoldforskrifterne. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

1. Hver enkelt medlemsstat indfører 
sanktioner for manglende overholdelse af 
fællesskabstoldforskrifterne. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Begrundelse

Forslag til en fælles ramme for administrative eller strafferetlige sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse af fællesskabstoldreglerne vil blive forelagt Rådet og Parlamentet på et senere 
tidspunkt.

Ændringsforslag 18
Artikel 32, stk. 1

1. Der vil ikke blive pålagt gebyrer af 
toldmyndighederne for gennemførelse af 
toldkontrol eller enhver anden anvendelse 
af toldforskrifterne i den normale 
åbningstid for deres kompetente 
toldsteder.

1. Der vil ikke blive pålagt gebyrer af 
toldmyndighederne for gennemførelse af 
toldkontrol.

Toldmyndighederne kan dog pålægge 
gebyrer eller kræve dækning for 
omkostninger, når der udføres særlige 
tjenesteydelser.

Toldmyndighederne kan dog pålægge 
gebyrer eller kræve dækning for 
omkostninger, når der udføres særlige 
tjenesteydelser eller enhver anden 
anvendelse af toldforskrifterne.

Begrundelse

Omkostningerne bør kun omfatte "ekstraordinære" ydelser. Desuden henhører spørgsmålet 
om åbningstider under medlemsstaternes kompetenceområde, og dette spørgsmål er
omhandlet i artikel 111.
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Ændringsforslag 19
Artikel 32, stk. 2

2. Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, bestemmelser om gennemførelsen af 
stk. 1, andet afsnit, og navnlig følgende:

2. Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, bestemmelser om gennemførelsen af 
stk. 1, andet afsnit, og navnlig følgende:

a) hvis toldpersonale bliver anmodet om at 
møde op uden for normal åbningstid eller
andre steder end hos toldvæsenet

a) hvis toldpersonale bliver anmodet om at 
møde op andre steder end hos toldvæsenet

Begrundelse

Spørgsmålet om åbningstider henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, og dette 
spørgsmål er omhandlet i artikel 111.

Ændringsforslag 20
Artikel 67, stk. 2

2. Hvis der skal stilles en samlet sikkerhed 
for toldskyld, der kan opstå, kan en 
autoriseret økonomisk operatør anvende 
en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat 
beløb eller opnå fritagelse for 
sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 61, 
stk. 7, forudsat at mindst følgende kriterier 
er opfyldt:

2. Hvis der skal stilles en samlet sikkerhed 
for toldskyld, der kan opstå, kan en 
økonomisk operatør anvende en samlet 
sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb 
eller opnå fritagelse for sikkerhedsstillelse i 
henhold til artikel 61, stk. 7, forudsat at 
mindst følgende kriterier er opfyldt:

a) korrekt anvendelse af den pågældende 
toldprocedure i en given periode

a) korrekt anvendelse af den pågældende 
toldprocedure i en given periode

b) samarbejde med toldmyndighederne b) samarbejde med toldmyndighederne
c) for så vidt angår fritagelse for 
sikkerhedsstillelse en så god økonomisk 
evne, at vedkommende kan opfylde sine
forpligtelser.

c) for så vidt angår fritagelse for 
sikkerhedsstillelse en så god økonomisk 
evne, at vedkommende kan opfylde sine 
forpligtelser.

Begrundelse

I den eksisterende toldkodeks vedrører den samlede sikkerhedsstillelse alle de økonomiske 
operatører. Der er således intet grundlag for, at denne kun skal vedrøre den autoriserede 
økonomiske operatør i den nye toldkodeks. 
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Ændringsforslag 21
Artikel 94, stk. 4 a (nyt)

4a. Når den summariske 
indførselsangivelse indgives af en anden 
person end brugeren af det 
transportmiddel, der anvendes til at 
indføre varerne i Fællesskabets 
toldområde, skal den pågældende indgive 
følgende til det relevante toldsted: en 
ankomstadvis i form af en fragtliste, 
følgeseddel eller ladningsangivelse med 
angivelse af alle de oplysninger, der er 
nødvendige for identificeringen af alle de 
transporterede varer, for hvilke der skal 
indgives en summarisk 
indførselsangivelse.
Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, bestemmelserne vedrørende de 
oplysninger, der skal fremgå af 
ankomstadviset.
Stk. 1 i denne artikel finder tilsvarende 
anvendelse på første afsnit i dette stykke.

Begrundelse

Af praktiske grunde er det vigtigt at præcisere, hvem der er ansvarlig for indgivelsen i hvert 
enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 22
Artikel 101, stk. 4 c

c) breve, postkort og tryksager. c) breve, postkort og tryksager samt 
tilsvarende elektroniske midler gennem 
andre medier.

Begrundelse

Denne moderniserede toldkodeks skal fungere inden for "papirløse rammer for told". Der 
skal således tages hensyn til de faktiske forhold og den kendsgerning, at det i dag er muligt at 
sende breve via e-mail og endog via cd. Der skal tages hensyn til disse nye elektroniske 
applikationer.
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Ændringsforslag 23
Artikel 114, stk. 1

1. Angivelser, der opfylder betingelserne i 
artikel 113, antages straks af 
toldmyndighederne, hvis de varer, 
angivelserne vedrører, er tilgængelige for 
toldmyndighederne til deres kontrol.

1. Angivelser, der opfylder betingelserne i 
artikel 113, antages straks af 
toldmyndighederne, hvis de varer, 
angivelserne vedrører, gøres tilgængelige 
for toldmyndighederne til deres kontrol.

Begrundelse

Der er udelukkende tale om en terminologisk præcisering.

Ændringsforslag 24
Artikel 115, stk. 2

2. Klarereren skal være etableret på 
Fællesskabets toldområde.

2. Klarereren skal være etableret på 
Fællesskabets toldområde.

Betingelsen om etablering i Fællesskabet 
kræves dog ikke opfyldt af personer,
- der foretager angivelse til forsendelse 
eller til midlertidig indførsel,
- som lejlighedsvis angiver varer, for så 
vidt toldmyndighederne finder det 
berettiget.

Kommissionen kan efter den procedure, 
der henvises til i artikel 196, stk. 2, 
vedtage bestemmelser om, under hvilke 
betingelser kravet i første afsnit i dette 
stykke, kan fraviges.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en fravigelse i forbindelse med forsendelse. Det er unødvendigt 
at henvise til komitologibestemmelserne, i det omfang denne fravigelse allerede er fastlagt i 
andre bestemmelser i den moderniserede toldkodeks.

Ændringsforslag 25
Artikel 125

Toldmyndighederne kan tillade en 
autoriseret økonomisk operatør at få varer 

Toldmyndighederne kan tillade en 
autoriseret økonomisk operatør omfattet af 
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frigivet på grundlag af en forenklet 
angivelse.

"forenklede toldbestemmelser" at få varer 
frigivet på grundlag af en forenklet 
angivelse.

Den forenklede angivelse kan have form af 
en indskrivning i klarererens regnskaber, 
forudsat at toldmyndighederne har adgang 
til dette data i klarererens elektroniske 
system, og at kravene til udveksling af 
sådanne data mellem toldsteder kan 
imødekommes.

Den forenklede angivelse kan have form af 
en indskrivning i klarererens regnskaber, 
forudsat at toldmyndighederne har adgang 
til dette data i klarererens elektroniske 
system, og at kravene til udveksling af 
sådanne data mellem toldsteder kan 
imødekommes.

Begrundelse

Der er tale om en terminologisk tilpasning til ændringsforslaget til artikel 14, stk. 2.

Ændringsforslag 26
Artikel 141

Afdeling 3 udgår
Særlige omstændigheder

Artikel 141
Fritagelse for importafgifter som følge af 
særlige omstændigheder
Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, i hvilke tilfælde og under hvilke 
betingelser der skal indrømmes fritagelse 
for importafgifter som følge af særlige 
omstændigheder ved varers overgang til 
fri omsætning.
Når dette vedtages, tages der hensyn til 
internationale aftaler, den pågældende 
persons status, varernes art og varernes 
særlige anvendelsesformål.

Begrundelse

Denne udeladelse vedrører bibeholdelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en 
fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter.

Ændringsforslag 27
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Artikel 152, stk. 1, litra b

b) moms ved indførsel og punktafgifter 
som fastsat i gældende bestemmelser om 
moms og punktafgifter;

b) andre importafgifter i henhold til 
gældende bestemmelser;

Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 28
Artikel 155, stk. 1, litra c

c) medmindre andet er fastsat i 
toldforskrifterne, at der stilles en sikkerhed 
for betaling af toldskyld eller andre 
afgifter, navnlig moms og punktafgifter 
som omhandlet i gældende bestemmelser 
om moms og punktafgifter, som kan opstå 
for varernes vedkommende.

c) medmindre andet er fastsat i 
toldforskrifterne, at der stilles en sikkerhed 
for betaling af toldskyld eller andre afgifter
i henhold til gældende bestemmelser, som 
kan opstå for varernes vedkommende.

Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 29
Artikel 157, stk. 2, litra b

b) moms ved indførsel og punktafgifter 
som fastsat i gældende bestemmelser om 
moms og punktafgifter

b) andre importafgifter i henhold til 
gældende bestemmelser
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Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 30
Artikel 158, stk. 2

2. Uanset stk. 1 kan det i bevillingen, når 
den vedrører et offentligt toldoplag, 
fastsættes, at det i stk. 1, litra a) eller b), 
omhandlede ansvar udelukkende påhviler 
brugeren af proceduren. I så fald kan 
toldmyndighederne kræve, at brugeren af 
proceduren stiller en sikkerhed for betaling 
af toldskyld og af andre afgifter, navnlig 
moms og punktafgifter som omhandlet i 
gældende bestemmelser om moms og 
punktafgifter, der kan blive pålagt.

2. Uanset stk. 1 kan det i bevillingen, når 
den vedrører et offentligt toldoplag, 
fastsættes, at det i stk. 1, litra a) eller b), 
omhandlede ansvar udelukkende påhviler 
brugeren af proceduren. I så fald kan 
toldmyndighederne kræve, at brugeren af 
proceduren stiller en sikkerhed for betaling 
af toldskyld og af andre afgifter i henhold 
til gældende bestemmelser, der kan blive 
pålagt.

Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 31
Artikel 160, stk. 3

3. Toldmyndighederne kan kræve, at 
ihændehaveren af varerne stiller en 
sikkerhed for betaling af toldskyld eller af 
andre afgifter, navnlig moms og 
punktafgifter som omhandlet i gældende 
bestemmelser om moms og punktafgifter, 
der kan blive pålagt.

3. Toldmyndighederne kan kræve, at 
ihændehaveren af varerne stiller en 
sikkerhed for betaling af toldskyld eller af 
andre afgifter i henhold til gældende 
bestemmelser, der kan blive pålagt.
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Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 32
Artikel 172, stk. 1, afsnit 2

Hvis varerne er omfattet af fuldstændig 
fritagelse for importafgifter, er de i medfør 
af gældende momsbestemmelser også 
omfattet af fritagelse for moms ved 
indførsel.

Hvis varerne er omfattet af fuldstændig 
fritagelse for importafgifter, er de også 
omfattet af fritagelse for andre afgifter i 
henhold til gældende bestemmelser.

Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 33
Artikel 178, stk. 1, litra b

b) moms ved indførsel og punktafgifter 
som fastsat i gældende bestemmelser om 
moms og punktafgifter

b) andre importafgifter i henhold til 
gældende bestemmelser

Begrundelse

I denne tekst genoptages skattebestemmelserne i de ændrede direktiver 77/388/EØF om 
omsætningsafgifter og 92/12/EØF om punktafgifter, men denne lovgivningsramme er ikke 
integreret i toldreglerne. Princippet bør imidlertid bibeholdes i en generel formulering af 
hensyn til internationale konventionsforpligtelser.

Ændringsforslag 34
Artikel 190, stk. 1

1. Når ikke-fællesskabsvarer er bestemt til 
at forlade Fællesskabets toldområde og der 

1. Når fællesskabsvarer eller ikke-
fællesskabsvarer er bestemt til at forlade 
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ikke kræves en genudførselsmeddelelse, 
skal der indgives en summarisk 
udpassageangivelse ved det kompetente 
toldsted i overensstemmelse med artikel 
185.

Fællesskabets toldområde og der ikke 
kræves en genudførselsmeddelelse, skal 
der indgives en summarisk 
udpassageangivelse ved det kompetente 
toldsted i overensstemmelse med artikel 
185.

Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, bestemmelser om et fælles datasæt 
og format for den summariske 
udpassageangivelse, som skal indeholde 
de oplysninger, der er nødvendige for 
risikoanalyse og for en korrekt 
gennemførelse af toldkontrollen, primært 
af sikkerheds- og sikringshensyn, og 
under anvendelse af internationale 
standarder og international 
handelspraksis, hvor dette er relevant.

Begrundelse

Det er meningsløst at anvende komitologiproceduren, i det omfang man allerede har fastlagt 
de oplysninger, der er nødvendige for den summariske indførselsangivelse. Det samme bør 
gælde for den summariske udpassageangivelse.

Ændringsforslag 35
Artikel 190, stk. 2, afsnit 2

2. Den summariske udpassageangivelse 
skal indgives ved hjælp af edb. Der kan 
benyttes handels-, havne- eller 
transportoplysninger, forudsat at de 
indeholder de nødvendige oplysninger for 
en summarisk udpassageangivelse. 
Toldmyndighederne kan under særlige 
omstændigheder antage papirbaserede 
summariske udpassageangivelser, forudsat 
at de opfylder samme niveau for 
risikoforvaltning som det, der gælder for 
summariske udpassageangivelser, hvor der 
anvendes edb, og at kravene til udveksling 
af sådanne data med andre toldsteder kan 
imødekommes.

2a. Den summariske udpassageangivelse 
skal indgives ved hjælp af edb. Der kan 
benyttes handels-, havne- eller 
transportoplysninger, forudsat at de 
indeholder de nødvendige oplysninger for 
en summarisk udpassageangivelse. 
Toldmyndighederne kan under særlige 
omstændigheder antage papirbaserede 
summariske udpassageangivelser, forudsat 
at de opfylder samme niveau for 
risikoforvaltning som det, der gælder for 
summariske udpassageangivelser, hvor der 
anvendes edb, og at kravene til udveksling 
af sådanne data med andre toldsteder kan 
imødekommes.

Toldmyndighederne kan tillade, at 
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indgivelse af den summariske 
udpassageangivelse erstattes af indgivelse 
af en meddelelse og adgang til dataene i 
den summariske angivelse i den 
økonomiske operatørs elektroniske 
system.

Begrundelse
Justering af tekstnummereringen.

Ændringsforslag 36
Artikel 190, stk. 3 a (nyt)

3a. Når den summariske 
udpassageangivelse indgives af en anden 
person end brugeren af det 
transportmiddel, der anvendes til at 
udføre varerne fra Fællesskabets 
toldområde, skal den pågældende inden 
for de frister, der er angivet i artikel 186, 
litra c), indgive følgende til det relevante 
toldsted: en angivelse forud for afgang i 
form af en fragtliste, følgeseddel eller 
ladningsangivelse med angivelse af alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
identificeringen af alle de transporterede 
varer, for hvilke der skal indgives en 
summarisk udpassageangivelse
Stk. 2 i denne artikel finder tilsvarende 
anvendelse på første afsnit i dette stykke.
Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, bestemmelser vedrørende følgende:
a) de oplysninger, der skal fremgå af 
angivelsen forud for afgang
b) under hvilke betingelser man kan 
dispensere fra eller tilpasse kravet om en 
angivelse forud for afgang
c) reglerne for undtagelser fra og 
variationer i den frist, der er nævnt i dette 
stykke
d) fastlæggelse af, på hvilket kompetent 
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toldsted angivelsen forud for afgang skal 
indgives eller gøres tilgængelig.
Ved vedtagelsen af disse foranstaltninger 
tages der hensyn til følgende:
a) særlige omstændigheder
b) anvendelsen af disse foranstaltninger 
på visse typer af godstrafik, 
transportformer eller økonomiske 
operatører
c) internationale aftaler, der omhandler 
særlige sikkerhedsordninger.

Begrundelse

Tilsvarende bestemmelser som for den summariske indførselsangivelse.

Ændringsforslag 37
Artikel 193

Artikel 193
Fritagelse for eksportafgifter på grund af 

særlige omstændigheder
Kommissionen vedtager efter den 
procedure, der henvises til i artikel 196, 
stk. 2, i hvilke tilfælde og under hvilke 
betingelser der skal indrømmes fritagelse 
for importafgifter som følge af særlige 
omstændigheder ved varers overgang til 
fri omsætning.
Når dette vedtages, tages der hensyn til 
internationale aftaler, den pågældende 
persons stilling og varernes art.

udgår

Begrundelse

Denne udeladelse vedrører bibeholdelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en 
fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter.

Ændringsforslag 38
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Artikel 198, afsnit 1

Forordning (EØF) nr. 918/83, (EØF) nr. 
3925/91, (EØF) nr. 2913/92, (EØF) nr. 
82/2001 og (EF) nr. 1207/2001 ophæves.

Forordning (EØF) nr. 3925/91, (EØF) nr. 
2913/92, (EØF) nr. 82/2001 og (EF) nr. 
1207/2001 ophæves.

Begrundelse

Denne udeladelse vedrører bibeholdelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en 
fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter.
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BEGRUNDELSE

Toldkodeksen1 fra 1992 er det fælles retsgrundlag for den fælles gennemførelse af reglerne 
om toldunionen. Den konsoliderer den fælles toldlovgivning i én tekst. Som følge af de 
radikale ændringer inden for international handel (hurtig vækst i brugen af 
informationsteknologi og udveksling af elektroniske data), og da kodeksen desuden ikke har 
fulgt med den ændrede fokus i toldarbejdet, er tiden inde til at modernisere denne.

Kommissionens forslag til forordning, der blev forelagt den 30. november 20052, skal ses i 
denne sammenhæng og i sammenhæng med Lissabon-strategien. Der er tale om en helt 
igennem normdannende tekst og en fuldstændig omarbejdning af den eksisterende kodeks, og 
sigtet er at forenkle lovgivningen og toldprocedurerne både for de økonomiske operatører og 
for toldmyndighederne med henblik på at mindske omkostningerne til toldbehandling og 
imødegå handelsmæssige udfordringer (på områder såsom sikkerhed og sikring, bekæmpelse 
af varemærkeforfalskede varer, hvidvaskning af penge, beskyttelse af sundhed og miljø osv.).

Med denne nye EF-toldkodeks indføres der ikke blot en forenkling af visse procedurer, men 
der indføres også vidtgående ændringer af toldreglerne på visse områder, og i denne 
forbindelse er dette forslag desuden uløseligt tilknyttet forslaget om papirløse rammer for 
told, "e-customs". Det er rent faktisk en forudsætning for gennemførelsen af de nye 
procedurer i den moderniserede toldkodeks, at dette system fungerer hensigtsmæssigt.

Blandt de 200 artikler i den moderniserede toldkodeks giver de nyskabende tiltag anledning til 
stærke reaktioner fra både erhvervslivets og medlemsstaternes regeringers side. Vi skal 
således udtale os om disse meget følsomme spørgsmål og forsøge at nå til enighed under 
hensyntagen til alle parters interesser og uden at tabe den endelige målsætning af syne, nemlig 
at gøre toldreglerne mere enkle og bedre strukturerede med henblik på at sikre, at 
Fællesskabets toldsystem er mere konkurrencedygtigt, og at den internationale handel afvikles 
gnidningsløst.

Der er navnlig forskellige holdninger til spørgsmålet om toldrepræsentation, status som 
autoriseret operatør, centraliseret toldbehandling og systematisk anvendelse af 
komitologibestemmelserne.

1) Den autoriserede økonomiske operatør

Disse bestemmelser er indført ved forordning 648/2005, den såkaldte sikkerhedsændring3. 
Ved denne forordning indføres elektroniske angivelser forud for udførsel og indførsel og 
fællesskabskriterier for risikoanalyser med henblik på at sikre territoriet. Disse bestemmelser 
er indført på baggrund af USA's anmodninger til det internationale samfund efter attentaterne 
den 11. september 2001 og er EU's specifikke svar ud over indførelsen af normgivende regler 
inden for rammerne af Verdenstoldorganisationen. Disse særlige bestemmelser er blevet 

  
1 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks og Kommissionens forordning (EØF) 
nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning.
2 KOM(2005)0608.
3 Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005, EUT L 117 af 4. maj 2005, s.13.



(Ekstern oversættelse)

PR\628050DA.doc 27/29 PE 376.600v02-00

DA

indført for at give operatørerne flere lettelser som kompensation for deres nye 
sikkerhedsrelaterede forpligtelser.  
Forordning 648/2005 diskuteres i øjeblikket i forbindelse med udarbejdelsen af forordningens 
gennemførelsesbestemmelser (der skal træde i kraft i løbet af sommeren 2006), hvilket 
forpurrer debatten, da de berørte aktører blander det nye forslag til forordning sammen med 
diskussionerne om gennemførelsesbestemmelser. Hvad mere er, ingen kender i dag 
forordningens reelle fordele.

I forordningens artikel 5 a henvises der til to statuskategorier for autoriserede økonomiske 
operatører, der i øvrigt er kumulative. 

Af hensyn til klarheden ønsker ordføreren således, at disse to statuskategorier fastsættes 
udtrykkeligt i selve toldkodeksen i overensstemmelse med ændringsforslagene.

Da de økonomiske operatører ikke er klar over de reelle fordele forbundet med denne status, 
indføres der i Kommissionens forslag nogle sondringer, navnlig vedrørende samlet 
sikkerhedsstillelse (artikel 67). Da denne autorisation kan indrømmes til alle økonomiske 
operatører, foretrækker ordføreren at fastholde den eksisterende bestemmelse.

2) Toldrepræsentation - artikel 11

Ifølge artikel 5 i den nuværende EF-toldkodeks kan medlemsstaterne forbeholde retten til en 
af de to former for repræsentation (direkte eller indirekte) til toldklarerere, der er etableret på 
deres områder. Dette erhverv findes i de fleste medlemsstater undtagen i Tyskland og Det 
Forenede Kongerige.
Denne restriktion er blevet fjernet i den moderniserede toldkodeks.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at denne restriktion ikke er forenelig med et 
elektronisk miljø og med principperne om det indre marked, i henhold til hvilke tjenesteydere 
fra alle medlemsstaterne skal kunne udøve deres aktiviteter i hele Fællesskabet.

Det er således vigtigt at give adgang til denne toldrepræsentation, og toldrepræsentanten 
defineres i artikel 4.

Der er imidlertid i mange lande tradition for at benytte toldagenter, og de er til stor hjælp for 
små virksomheder. Ordføreren mener således, at toldrepræsentanten bør akkrediteres, og at 
han i denne forbindelse bør kunne dokumentere gode økonomiske forhold, faglig integritet og 
kompetence.

Toldrepræsentanten kan ligeledes få status som autoriseret økonomisk operatør.

3) Centraliseret toldbehandling

Dette forslag indfører nye begreber, og det er i øjeblikket vanskeligt at vurdere fordelene på 
sigt. Der tales således om centraliseret toldbehandling (betragtning 27) med "one-stop-shop"
og "single window" (betragtning 8). Den centraliserede toldbehandling indebærer, at det sted, 
hvor angivelsen indgives, og det sted, hvor varerne er anbragt rent fysisk, kan holdes adskilt. 
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Dette er muligt, fordi operatørerne drager fordel af et "single window" (operatørerne har 
mulighed for i én og samme proces at opfylde alle angivelsesforpligtelser over for 
toldmyndighederne og andre statsorganer - veterinær- og plantesundhedsmyndigheder osv. -
fra egne lokaler ved hjælp af elektroniske midler, der altid er tilgængelige), og varerne 
kontrolleres af de pågældende myndigheder på samme tid og sted. Dette er one-stop-shop-
mekanismen.

Den centraliserede toldbehandling rejser en række spørgsmål: 
- Den centraliserede toldbehandling vil indvirke på de beløb, der tilfalder de enkelte 

medlemsstater, og således på den andel på 25 % af toldafgifterne, der tilfalder dem i 
form af opkrævningsomkostninger. Dette spørgsmål er desuden knyttet til spørgsmålet 
om gratis elektronisk toldkontrol (artikel 32), da toldkontrollen som udgangspunkt 
bliver gratis med henblik på at kompensere operatørerne for deres 
investeringsomkostninger, og da der kun kan pålægges gebyrer, når der udføres meget 
særlige tjenesteydelser. 

- Den centraliserede toldbehandling giver på den ene side mulighed for konkurrence 
mellem medlemsstaternes forvaltninger, og på den anden side går de glip af en 
fakturering, der ikke er i strid med det indre marked. Denne fakturering gør det i øvrigt 
muligt at finansiere it-udviklingen i forvaltningerne, og der er risiko for, at 
foranstaltningerne forsinkes, hvis denne indtægtskilde bortfalder. 

- Hvis især kontrolaktiviteterne ikke harmoniseres, er der risiko for, at 
handelsaktiviteterne koncentreres i meget attraktive lande med stor kapacitet, og at der 
skabes store forvridninger i samhandelen. 

Ordføreren er opmærksom på de økonomiske tab, der kan blive resultatet af en fuldstændig 
gratis toldbehandling, men foretrækker for indeværende, at der indføres generel gratis 
toldkontrol, samtidig med at der gives mulighed for at fakturere andre tjenesteydelser.

Kommissionen skal imidlertid sikre, at toldaktiviteterne harmoniseres, således at 
handelsaktiviteterne ikke koncentreres i lande med stor kapacitet, og for ikke at skabe 
forvridninger i samhandelen.

4) Komitologibestemmelsernes omfang

I selve teksten henvises der ofte i artiklerne til artikel 196, stk. 2. Denne bestemmelse 
vedrører det udvalg, der har ansvaret for gennemførelsesbestemmelserne. I øjeblikket 
vedtages kodeksens gennemførelsesbestemmelser med visse undtagelser efter behandling af 
Kommissionens forslag i et udvalg, der følger den såkaldte forskriftsprocedure. Artikel 196 i 
forslaget om en moderniseret kodeks giver mulighed for en mere smidig procedure i 
fremtiden, der ifølge Kommissionen vil gøre arbejdet i Toldkodeksudvalgets forskellige 
afdelinger mere effektivt og hurtigere. Det foreslås således, at toldkodeksens 
gennemførelsesbestemmelser vedtages efter forvaltningsproceduren, og at forklarende 
bemærkninger eller retningslinjer vedtages efter høringsproceduren, når det forekommer 
hensigtsmæssigt at udarbejde sådanne (artikel 7).

Ordføreren mener, at denne omfattende uddelegering uden for almindelige rammer betyder, at 
fællesskabslovgiveren fratages sin kompetence. 
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Der er tale om et yderst teknisk område, og ordføreren har forståelse for det hensigtsmæssige i 
en sådan procedure. Den manglende gennemsigtighed i forhold til Parlamentet er imidlertid 
tydelig. 

Den senere tids drøftelser om komitologi (Parlamentets vedtagelse af Corbett-betænkningen i 
juni 2006 og afgørelse om ændring af Rådet afgørelse 1999/468/EF af 28. januar 1999) vil 
gøre det muligt at vende tilbage til dette spørgsmål efterfølgende.

5) Andre spørgsmål

Ordførerens øvrige ændringsforslag vedrører mere specifikt forskellige skattespørgsmål og et 
spørgsmål, der ikke blev løst i forbindelse med vedtagelsen af forordning 648/2005 om, hvem 
der er ansvarlig for indgivelsen af den summariske indførselsangivelse.

Konklusion

Det er på visse områder meget vanskeligt at tage stilling, da visse bestemmelser først vil træde 
i kraft på et senere tidspunkt i forbindelse med de papirløse rammer for told. Ordføreren har i 
hele betænkningen lagt vægt på at forene de forskellige berørte aktørers interesser.


