
AD\879169NL.doc PE467.246v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie begrotingscontrole

20011/2083(INI)

6.10.2011

ADVIES
van de Commissie begrotingscontrole

voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over de modernisering van de douane
(2011/2083(INI))

Rapporteur: Bart Staes



PE467.246v02-00 2/5 AD\879169NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\879169NL.doc 3/5 PE467.246v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat de inkomsten uit douanerechten een belangrijk deel uitmaken van de 
traditionele eigen middelen van de EU en, samen met de suikerheffingen, 
16 777 100 000 EUR belopen voor 2011, en dat een efficiënt douanesysteem van het 
allergrootste belang is voor de bescherming van de financiële belangen van de EU 
benadrukt dat een correcte uitvoering van de douaneactiviteiten directe gevolgen heeft 
voor de berekening van de BTW, die een andere belangrijke bron van 
begrotingsontvangsten van de EU is; 

2. benadrukt dat doeltreffende preventie van onregelmatigheden en fraude op het gebied van 
douane, door adequate controles, niet alleen de bescherming van de financiële belangen 
van de Unie waarborgt, maar ook belangrijke gevolgen heeft voor de interne markt door 
het wegnemen van het oneerlijke voordeel dat marktdeelnemers die te weinig rechten 
betalen of te lage waarden opgeven aan de douane hebben ten opzichte van 
marktdeelnemers die dat niet doen;

3. herinnert eraan dat de Commissie beoogt de nationale douanediensten hun taken te laten 
uitvoeren als betrof het één enkele dienst, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat de 
controles op ieder punt in het douanegebied van de Gemeenschap qua resultaten 
gelijkwaardig zijn1; wijst erop dat dit niet kan worden bereikt zonder interoperabele 
communicatie- en informatie-uitwisselingssystemen op het niveau van de lidstaten en de 
Commissie; betreurt de zeer trage vooruitgang op dit gebied; wijst erop dat de controles 
op gezamenlijk overeengekomen normen en betrouwbare risicobeoordelingscriteria voor 
de selectie van goederen en marktdeelnemers gebaseerd moeten zijn;

4. roept op tot nauwere samenwerking en een actieve uitwisseling van informatie en beste 
praktijken met de douaneautoriteiten in de buurlanden van de EU op het gebied van 
modernisering van de douane en bestrijding van smokkel en corruptie binnen de douane;

5. benadrukt het wijdverbreide gebruik van vereenvoudigde douaneprocedures voor import, 
die doorgaans de douaneformaliteiten en controle voor de vrijgave van goederen 
verminderen, als een van de belangrijkste elementen van het communautair douanebeleid; 
brengt in herinnering dat meer dan 70% van alle douaneprocedures vereenvoudigd is; 
betreurt echter dat die procedures hebben geleid tot onnodig grote verliezen op de EU-
begroting en schendingen van het handelsbeleid van de EU;

6. verzoekt de Commissie, teneinde het risico op TEM-verliezen te verkleinen, om op het 
niveau van de lidstaten te zorgen voor goede systeemcontroles voorafgaand aan 
toestemming voor het gebruik van vereenvoudigde douaneprocedures en voor adequate 
controles achteraf;

                                               
1 Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van een 
actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013), PB L 154 van 14.6.2007, blz. 25.
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7. wijst erop dat vooral kleine en middelgrote bedrijven in verschillende lidstaten gebruik 
maken van de door het communautair douanewetboek geboden mogelijkheid van een 
zogeheten mondelinge douaneaangifte voor de in- en uitvoer van goederen met een 
waarde van minder dan 1 000 EUR; onderstreept dat het wegvallen van deze 
vereenvoudiging tot een aanzienlijk grotere administratieve en financiële belasting van 
met name kleine en middelgrote bedrijven zal leiden, en dan ook niet aansluit bij de EU-
doelstelling van administratieve vereenvoudiging; dringt erop aan de mogelijkheid van de 
zogeheten mondelinge douaneaangifte in de uitvoeringsbepalingen van het 
gemoderniseerde communautair douanewetboek te handhaven;

8. herinnert eraan dat douanecontroles gebaseerd moeten zijn op een door middel van onder 
andere geautomatiseerde gegevensverwerkingstechnieken uitgevoerde risicoanalyse1 en 
wijst erop dat volgens de Europese Rekenkamer alleen geautomatiseerde risicoprofielen 
die geïntegreerd zijn in de verwerking van douaneaangiften de financiële en 
handelsbelangen van de EU voldoende kunnen beschermen; betreurt dat heel weinig 
lidstaten gebruik maken van geautomatiseerde risicoprofielen voor zaken met betrekking 
tot de TEM en het gemeenschappelijk handelsbeleid; dringt er bij de Commissie op aan de 
nodige maatregelen te nemen om deze situatie aan te pakken;

9. herhaalt haar standpunt dat wordt vermeld in Deel III van de resolutie van het Parlement 
van 10 mei 2011 over de speciale verslagen van de Rekenkamer, in de context van de 
verlening van kwijting aan de Commissie voor 2009, met betrekking tot het speciaal 
verslag van de Rekenkamer getiteld "Worden vereenvoudigde douaneprocedures voor 
importen op doeltreffende wijze gecontroleerd?"

                                               
1 Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, PB L 117 
van 4.5.2005, blz. 13.
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