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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at indtægter fra toldafgifter er en vigtig del af EU's traditionelle egne 
indtægter, der i 2011, sammen med sukkerafgifterne indbringer 16 777 100 000 euro, og 
at et effektivt toldsystem er af afgørende vigtighed for beskyttelsen af EU's økonomiske 
interesser; påpeger, at en korrekt gennemførelse af toldindsatsen har direkte konsekvenser 
for beregningen af moms, som er en anden vigtig kilde til EU's indtægter;

2. påpeger, at en effektiv forebyggelse af uregelmæssigheder og svig på toldområdet, ved 
hjælp af passende toldkontrol ikke blot sikrer beskyttelsen af Unionens økonomiske 
interesser, men også har vigtige følgevirkninger for det indre marked ved at eliminere 
uretfærdige fordele, som de erhvervsdrivende, der betaler for lidt i moms eller underdriver 
de værdier, de indberetter til toldmyndighederne, har i forhold til de erhvervsdrivende, der 
overholder reglerne;

3. minder om, at Kommissionens hensigt er at få de nationale toldadministrationer til at 
agere som én og dermed sikre ensartede kontroller overalt i Unionens toldområde1; 
påpeger, at dette ikke kan opnås uden interoperable kommunikations- og 
informationsudvekslingssystemer på medlemsstats- og Kommissionsniveau; beklager den 
meget langsomme fremdrift i denne henseende; påpeger, at kontrollerne skal baseres på i 
fællesskab aftalte normer og pålidelige risikoevalueringskriterier for vareudvalg og 
aktører;

4. opfordrer til et snævrere samarbejde og en mere aktiv udveksling af informationer og 
bedste praksis med de kompetente myndigheder i EU-nabostaterne i forbindelse med 
modernisering af toldvæsenet og bekæmpelse af smugleri og korruption inden for 
toldvæsenet;

5. understreger, at den udbredte brug af forenklede toldprocedurer for import, der sigter mod 
at reducere toldformaliteter og -kontroller før frigivelse af varer, er af hovedelementerne i 
EU's toldpolitik; minder om, at over 70 % af alle toldprocedurer er forenklede; beklager 
dog, at disse procedurer har ført til uberettigede tab på Unionens budget og brud på EU's 
handelspolitik;

6. opfordrer for at mindske risikoen for tab af TOR (traditionelle egne indtægter) 
Kommissionen til på medlemsstatsniveau at sikre tilstrækkelige systemrevisioner hos 
operatørerne forud for godkendelse af brug af forenklede toldprocedurer og tilstrækkelig 
efterfølgende revision;

7. henviser til, at navnlig små og mellemstore virksomheder i en række medlemsstater 
udnytter toldkodeksens mulighed for at indgive en såkaldt mundtlig toldanmeldelse for 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 23. maj 2007 om vedtagelse af et 
handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2013), EUT L 154 af 14.6.2007, s.25.
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im- og eksport under en værdigrænse på 1000 EUR; understreger, at en fjernelse af denne 
forenkling vil føre til en betragtelig administrativ og finansiel ekstrabelastning, navnlig for 
SMV, og derfor ikke vil være i overensstemmelse med EU’s mål om forenkling af 
administrationen; insisterer på, at muligheden for en såkaldt mundtlig toldanmeldelse 
bevares i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede toldkodeks;

8. minder om, at toldkontrol bør baseres på risikoanalyse ved hjælp af bl.a. automatiserede 
databehandlingsteknikker1 påpeger, at, kun automatiserede risikoprofiler, der er integreret 
i tolddeklarationsbehandlingen, ifølge Revisionsretten kan beskytte EU's økonomiske og 
handelspolitiske interesser i tilstrækkelig grad; beklager, at kun meget få medlemsstater 
har automatiserede risikoprofiler for TOR og for spørgsmål vedrørende den fælles 
handelspolitik; opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
imødegå denne situation;

9. gentager sin holdning fra konklusionerne i Parlamentets beslutning af 10.maj 2011 om 
Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for 2009 
vedrørende Rettens særberetning ”Bliver de forenklede toldprocedurer ved indførsel 
kontrolleret effektivt?”.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005 om ændring af Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).
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