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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om modernisering af toldvæsenet
(2011/2083(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 
af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 
15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 
23. maj 2007 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i 
Fællesskabet (Told 2013)3,

– der henviser til 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-toldkodeks4 (sikkerheds- og sikringsændring),

– der henviser til Rådets afgørelse 2007/668/EF af 25. juni 2007 om Det 
Europæiske Fællesskabs tiltrædelse til Verdenstoldorganisationen og 
midlertidig udøvelse af de samme rettigheder og forpligtelser som 
organisationens medlemmer5,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked 
(Varemærker og Design) til at varetage visse opgaver i forbindelse med 
beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af 
repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske 
Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering 
(KOM(2011)0288),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
statistik over plantebeskyttelsesmidler (KOM(2011)0285),

– der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 

                                               
1 EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1
2 EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21
3 EUT L 154 af 14.6.2007, s. 25
4 EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13
5 EUT L 274 af 18.10.2007, s. 11
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og Kommissionen1,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning2, 

– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om 40-årsdagen for 
toldunionen3,

– der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om effektive import- og 
eksportregler og -procedurer til fordel for handelspolitikken4,

– der henviser til betænkning fra sit Undersøgelsesudvalg om 
Fællesskabsforsendelse (januar 1996 - marts 1997),

– der henviser til Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2010: "Bliver de forenklede 
toldprocedurer ved indførsel kontrolleret effektivt?",

– der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas 
Forenede Stater om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål5, 
undertegnet den 28. maj 1997,

– der henviser til fælleserklæringen om forsyningssikkerhed (United States 
Department of Homeland Security og Europa-Kommissionen), undertegnet 
den 23. juni 2003),

– der henviser til "Report on the EU Customs enforcement of intellectual 
property rights – Results at the EU border - 2010", Europa-Kommissionen -
Beskatning og Toldunion,

– der henviser til rapport fra Kommissionen med titlen "Endelig evaluering af 
Told 2007-programmet i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning 253/2003/EF af 6. februar 2003 om vedtagelse af et 
handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007)" (KOM(2008)0612),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om en udviklingsstrategi for 
toldunionen (KOM(2008)0169),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om et toldmæssigt udspil mod 
den seneste udvikling inden for varemærkeforfalskning og piratkopiering 

                                               
1 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0076.
3 EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 20.
4 EUT C 285 E af 26.11.2009, s. 1.
5 EFT L 222 af 12.8.1997, s. 17
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(KOM(2005)0479),

– der henviser til "Progress report regarding strengthening air cargo security" 
(Rådets dokument 11250/11),

– der henviser til EU's toldhandlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 2009-2012 (Rådets dokument 
5345/09),

– der henviser til Rådets resolution af 23. oktober 2009 om en styrket 
toldsamarbejdsstrategi1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 14. maj 2008 om strategien for 
udvikling af toldunionen,

– der henviser til høringen om "Modernised Customs and Internal Market", der 
blev afholdt den 16. juli 2011,

– der henviser til den undersøgelse, der er bestilt af dets Udvalg om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og har titlen "Customs 
Cooperation in the Area of Freedom, Security, and Justice: The role of 
customs in the management of the external border of the EU", offentliggjort i 
maj 2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om International Handel og 
Budgetkontroludvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at toldunionen er en af de væsentlige milepæle i den 
europæiske integration;

B. der henviser til, at toldvæsenet spiller en vigtig rolle ved at garantere 
sikkerhed, beskytte forbrugerne og miljøet, sikre en fuldstændig 
skatteinddrivelse, styrke bekæmpelsen af svig og korruption samt sikre 
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

C. der henviser til, at toldvæsenet især er karakteriseret ved støt stigende import-
og eksportmængder og transittransaktioner, og at en effektiv risikohåndtering 
derfor har særlig betydelig;

                                               
1 EUT C 260 af 30.10.2009, s. 1.
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D. der henviser til, at e-told, især en centraliseret toldbehandling, er et af de 
vigtigste aspekter af toldmoderniseringen og -forenklingen;

E. der henviser til, at det er afgørende at tilstræbe den rette balance mellem 
toldkontrol og lettelse af lovlig handel; der henviser til, at status som 
autoriseret økonomisk operatør bør give mærkbare fordele for 
erhvervsdrivende, som der er tillid til;

Strategi for toldvæsenet 

1. er overbevist om, at modernisering af toldvæsenet bør have høj politisk 
prioritet, da toldvæsenet yder et vigtigt bidrag til den økonomiske 
konkurrenceevne samt til sikkerhed og tryghed i EU;

2. mener, at toldvæsenets formål og omdømme bør omdefineres og tilføres 
ekstra stimulans for at afspejle den toldmæssige virkelighed; mener, at 
tildelingen af de fornødne finansielle midler til toldrelaterede procedurer og 
processer er afgørende for at nå dette mål;  opfordrer Kommissionen til at 
omlægge sin toldstrategi;

Sikring af konkurrenceevnen og risikohåndtering

3. mener, at forenkling, standardisering og modernisering af toldlovgivningen 
og toldprocedurerne samt af anvendelsen af it-redskaber er afgørende for at 
øge Europas økonomiske konkurrenceevne; mener, at en modernisering af 
toldvæsenet bl.a. kan forventes at gavne erhvervslivet, navnlig SMV’er, 
hvilket igen vil fremme den økonomiske vækst; 

4. mener imidlertid i betragtning af SMV'ernes begrænsede ressourcer, 
gennemførelsen af de nye toldprocedurer og de betragtelige investeringer til 
gennemførelsen af e-told, at kravene skal være rimelige, og kræver, at der 
foretages en vurdering heraf i sammenhæng med indvirkningen på SMV'er;

5. mener, at toldkontrollen primært skal fokusere på højrisikoforsendelser, mens 
lavrisikoforsendelser hurtigt bør frigives til fri omsætning; understreger i den 
forbindelse den afgørende rolle, som risikohåndteringsteknikker spiller, og 
støtter kraftigt, at der indføres elektroniske toldbehandlingssystemer, og at de 
moderniseres yderligere;  mener, at en effektiv risikohåndtering afhænger af, 
at der indsamles oplysninger af høj kvalitet, og af at de vurderes korrekt; 

6. vedkender sig betydningen af sikkerhed i forsyningskæden, men mener, at 
det amerikanske lovkrav om 100 % scanning indebærer en urimelig 
belastning og urimeligt store omkostninger, mens de faktiske fordele er 
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tvivlsomme, og er besluttet på at fortsætte den transatlantiske 
lovgivningsdialog med USA med det formål at få den pågældende lov taget 
tilbage eller ændret; 

Et moderniseret toldvæsen

Gennemførelse af den moderniserede toldkodeks

7. understreger, at den moderniserede toldkodeks er et vigtigt redskab i 
bestræbelserne på at strømline og for alvor harmonisere toldbehandlingen, 
hvilket vil kunne bidrage til at styrke den europæiske økonomi; mener, at 
gennemførelsesbestemmelserne for den moderniserede toldkodeks fuldt ud 
skal afspejle ånden i den moderniserede toldkodeks; er bekymret over, at 
nogle vigtige gennemførelsesforanstaltninger stadig er under overvejelse, og 
over, at nogle strategiske beslutninger med hensyn til it-opbygningen endnu 
ikke er truffet;

8. er overbevist om, at den moderniserede toldkodeks kun kan nå sit fulde 
potentiale, hvis den støttes fuldt ud af avancerede it-systemer; mener, at alle 
yderligere investeringer i it skal foregå i overensstemmelse med de centrale 
principper for den moderniserede toldkodeks;

9. fremhæver, at virksomhederne har behov for adgang til de relevante 
specifikationer i medlemsstaterne i god tid i forvejen, da de behøver tid til at 
udvikle og gennemføre deres it-applikationer;  

10.bifalder forslaget om at bringe den moderniserede toldkodeks' bestemmelser 
om uddelegering af beføjelser og tildeling af gennemførelsesbestemmelser i 
overensstemmelse med Lissabontraktaten; understreger, at denne nye ordning 
er udtryk for en nyetableret ligevægt mellem Parlamentet og Rådet, navnlig 
med hensyn til delegerede retsakter, hvor de to institutioner står på lige fod;

11.erkender, at det er på sin plads at udsætte gennemførelsen af den 
moderniserede toldkodeks; foreslår imidlertid, at Kommissionen undersøger 
mulighederne for en gradvis anvendelse af visse bestemmelser i den 
moderniserede toldkodeks så snart som muligt; 

Centraliseret toldbehandling og harmonisering

12.støtter kraftigt op om idéen om centraliseret toldbehandling, der er et af de 
vigtigste aspekter i den modernisering af toldområdet, der lanceres med den 
moderniserede toldkodeks, og beklager fraværet af fremskridt med 
gennemførelsen af dette aspekt;
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13.opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at støtte op om den centraliserede 
toldbehandling, da fuldt harmoniserede toldregler, 
informationsudvekslingssystemer og dataformater er en forudsætning for, at 
centraliseret toldbehandling kan gennemføres med succes; er bekymret over 
den langsomme udvikling i forbindelse med forenkling af momsreglerne, 
som er afgørende for en egentlig centraliseret toldbehandlingsordning;

Autoriseret økonomisk operatør

14.støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at få virksomheder rundt om i 
EU til at søge om status som autoriseret økonomisk operatør; er imidlertid 
bekymret over, at de betydelige investeringer, der er nødvendige for at opnå 
denne status, kan være en alvorlig hindring for virksomhederne, navnlig 
SMV’er;

15.opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje, om der kan 
indrømmes virksomheder, der har opnået status som autoriseret økonomisk 
operatør, yderligere fordele; 

16.forventer, at alle medlemsstater sikrer, at status som autoriseret økonomisk 
operatør, der er opnået i en medlemsstat, anerkendes fuldt ud i en anden 
medlemsstat;

Betydningen af told for produktsikkerhed, beskyttelse af finansielle interesser 
og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Produktsikkerhed

17.opfordrer til et tæt samarbejde mellem toldmyndigheder og 
markedstilsynsmyndigheder med henblik på at opfange usikre og/eller ikke-
overensstemmende produkter ved grænsen, inden de frigives til fri 
omsætning i EU;

18.glæder sig over de fremskridt, der er gjort med udarbejdelsen af retningslinjer 
for importkontrol inden for produktsikkerhed, og opfordrer Kommissionen til
løbende at ajourføre dem, overvåge deres gennemførelse og holde Europa-
Parlamentet underrettet om yderligere udviklinger på området; 

19.opfordrer Kommissionen til at overveje oprettelsen af en offentlig database, 
hvortil medlemsstaterne kan indgive oplysninger om farlige varer, der 
tilbageholdes som følge af toldkontrollen;

Finansielle interesser
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20.er bekymret over den omstændighed, at visse operatørers manglende betaling 
af den krævede told eller fejlagtige deklarering af varernes faktiske værdi 
medfører urimelige fordele i forhold til de operatører, der optræder redeligt; 
advarer om, at denne situation hæmmer den fri konkurrence og fører til 
betragtelige fordrejninger af den måde, det indre marked fungerer på;

21.understreger, at automatisk toldbehandling og overgang til fri omsætning kun 
er muligt, hvis det understøttes af revision af operatørerne, inden de får 
bevilling til at anvende de forenklede procedurer, og af en målrettet 
efterfølgende revision; efterlyser en bedre dokumentation om brugen af de 
forenklede procedurer, en mere automatiseret databehandlingsteknik og en 
fornuftig anvendelse af de forenklede procedurer;

Intellektuelle ejendomsrettigheder

22.påskønner Kommissionens seneste forslag til et udkast til forordning om 
toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, da 
det er overbevist om, at toldmyndighederne kan bidrage effektivt til at 
beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder; 

23.støtter det arbejde, der er udført inden for rammerne af Det Europæiske 
Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering, og 
tilskynder til, at dets potentiale udnyttes fuldt ud; glæder sig i denne 
forbindelse over det seneste forslag fra Kommissionen til udkast til 
forordning om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre 
Marked (Varemærker og Design) til at varetage visse opgaver i forbindelse 
med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder;

Gennemsigtighed

24.opfordrer Kommissionen til fuldt ud at følge ånden i rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og 
bestræbe sig på at forbedre samarbejdet og informationsstrømmen, navnlig i 
forbindelse med Kommissionens møder med nationale eksperter;

25.støtter Kommissionens bestræbelser på at fremme kommunikationen mellem 
virksomhederne og medlemsstaterne; foreslår imidlertid yderligere 
forbedringer: opfordrer navnlig Kommissionen til at offentliggøre al relevant 
information og dokumentation om møder med nationale eksperter, så snart 
det foreligger, for at sikre en direkte adgang til oversigter over de drøftelser, 
der har fundet sted på disse møder, for erhvervslivets repræsentanter og 
enhver borger, der er berørt af udviklingen på toldområdet; er overbevist om, 
at dette i særlig grad vil gavne SMV'er, sikre gennemsigtighed og højne den 
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offentlige bevidsthed om toldrelaterede spørgsmål;

Samarbejde

26.mener, at et forpligtende samarbejde mellem toldmyndighederne og 
erhvervslivet er af den største betydning, og at de to parter bør anerkende og 
respektere hinandens behov, virkelighed og forventninger og kombinere 
deres viden, ekspertise på deres respektive felter og vidtrækkende 
færdigheder for at opnå de bedste resultater;

27.foreslår, at handelssektoren i EU opretter en egentlig organisation, som kan 
tale med en stemme, tilkendegive fælles synspunkter og udarbejde fælles 
holdninger; 

28.mener, at toldbehandlingen bør strømlines, og at alle relevante myndigheder 
bør inddrages så tidligt som muligt i processen;  støtter derfor kraftigt en 
samordnet grænsekontrol og princippet om et enkelt kontaktpunkt;

29.understreger, at one-stop-shop-princippet bør anvendes effektivt for at sikre, 
at varerne kun kontrolleres en enkelt gang af alle de berørte myndigheder;

30.opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne 
for at oprette et europæisk toldagentur, som udelukkende skal beskæftige sig 
med toldspørgsmål, med det formål at forbedre den måde, som toldunionen 
fungerer på; opfordrer Kommissionen til at behandle dette emne i forbindelse 
med opfølgningen til Told 2013-programmet;

°
° °

31.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Den europæiske økonomis konkurrenceevne er af allerstørste betydning ikke 
mindst for revitaliseringen af det indre marked. Toldvæsenet har en betydelig 
rolle at spille for forbedring og påvirkning af konkurrenceevnen, eftersom 
forenkling af toldlovgivningen og fremme af elektronisk told stimulerer den 
økonomiske vækst. For at kunne udfylde sin rolle bedst muligt skal toldvæsenet 
være moderne, samarbejdsdygtigt, lydhørt og aktivt.

Samtidig spiller toldvæsenet en vigtig rolle, idet det kan garantere sikkerhed og 
tryghed på en effektiv måde, beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder og 
bidrage til bekæmpelsen af svig.

Ordføreren er overbevist om, at samarbejdet mellem de forskellige aktører og 
institutioner på toldområdet (erhvervslivet, toldmyndighederne, andre offentlige 
myndigheder, Kommissionen og Europa-Parlamentet) er afgørende for, at 
toldvæsenet kan varetage sin opgave som beskrevet ovenfor. I denne forbindelse 
støtter ordføreren kraftigt op om en rettidig og gennemsigtig informationsstrøm 
mellem de berørte parter.

Moderniseret told

Med den moderniserede toldkodeks, der vedtoges i 2008, blev en række 
toldprocedurer forenklet, og der blev gennemført en harmonisering af EU's 
toldbestemmelser, hvilket skulle kunne effektivisere virksomhedernes 
forretningsdrift og bistå toldmyndighederne med at udføre deres arbejde med 
større effektivitet. De vigtigste fornyelser, der blev indført med den 
moderniserede toldkodeks, er den elektroniske told, central toldbehandling, et 
enkelt kontaktpunkt samt one-stop-shop-princippet.

Den moderniserede toldbehandling finder imidlertid ikke anvendelse endnu, da 
der først skal vedtages gennemførelsesbestemmelser, som skal træde i kraft. 
Startdatoen for anvendelsen af den moderniserede toldkodeks blev fastsat til den 
24. juni 2013. Der er imidlertid for indeværende klare tegn på, at denne frist 
ikke vil blive overholdt. Dette skyldes især, at de it-systemer, der skal sikre, at 
den moderniserede toldkodeks kan fungere i praksis, endnu ikke er blevet 
udviklet og/eller gennemført. Efter ordførerens opfattelse vil det ikke være 
korrekt at lade den moderniserede toldkodeks finde anvendelse uden støtte fra
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de nødvendige it-systemer. Ordføreren understreger også, at der bør gøres 
overvejelser om yderligere udviklinger i it-systemerne, hvilket er på linje med 
tankegangen i den moderniserede toldkodeks.

Ordføreren finder det derfor på sin plads at udsætte anvendelsen af den 
moderniserede toldkodeks, navnlig da et stort flertal af medlemsstaterne og 
erhvervslivets repræsentanter støtter dette. Ordføreren mener, at der skal sikres 
en nøje balance mellem nødvendigheden af, at den moderniserede toldkodeks 
kan finde anvendelse snarest muligt, og af at råde over de it-løsninger, der skal 
sikre kodeksens fulde anvendelse.  En mulighed er at forlænge fristen og gradvis 
lade nogle af kodeksens bestemmelser finde anvendelse med start hurtigst 
muligt. Dette vil sikre virksomhederne og toldmyndighederne mulighed for at 
drage fordel af de vidtrækkende bestemmelser i kodeksen uden unødvendig 
forsinkelse.

Centraliseret toldbehandling og harmonisering

Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt at fremme idéen om 
"centraliseret toldbehandling", som giver autoriserede virksomheder mulighed 
for at deklarere varer elektronisk og betale deres toldafgifter det sted, hvor de er 
etableret, uanset hvilken medlemsstat varerne importeres til eller eksporteres fra.

Ordføreren mener, at alle de 27 nationale toldmyndigheder bør arbejde som om 
de udgør en myndighed, hvorved der over alt i EU vil kunne sikres et ensartet 
kontrolniveau og en ensartet behandling af virksomhederne.

Autoriserede økonomiske operatører

Status som autoriseret økonomisk operatør vil give operatører, der er tillid til, 
lettere adgang til forenklinger af toldprocedurerne og til kontrolmæssige 
lettelser. Ordføreren er imidlertid bekymret over manglen på mere konkrete 
fordele ved statussen som autoriseret økonomisk operatør. De betydelige 
investeringer, der skal til for at opnå denne status, er et yderligere forhold, der 
risikerer at få virksomhederne, især SMV'er, til at afholde sig fra at søge om 
den.  

Risikostyring

Ordføreren understreger, at det er nødvendigt at tilstræbe en passende balance 
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mellem toldkontrol, der skal sikre sikkerhed og tryghed, og ubesværet 
bevægelighed for lovlige varer. Ordføreren fremhæver derfor betydningen af 
risikostyring: Hvis man sørger for at frigive lavrisikoforsendelser omgående, 
kan toldmyndighederne koncentrere deres tid og indsats om mere komplicerede 
sager, der involverer højrisikovarer. 
I denne forbindelse glæder ordføreren sig også over, at der er tegn på, at USA 
vil bevæge sig væk fra en 100 % kontrol af containergods bestemt for det 
amerikanske marked og i stedet vil vælge en risikoorienteret tilgang.

Toldkontrol og sikkerhed

I en lang periode bestod toldmyndighedernes vigtigste opgave i at indsamle 
toldafgifter. Efter ophævelsen af de indre grænser i EU er denne rolle blevet 
mindre, og den er især koncentreret ved EU's ydre grænser. Samtidig med 
mindskelsen af denne rolle fik en anden funktion, som toldmyndighederne også 
varetager - værn om sikkerheden i den internationale forsyningskæde - gradvis 
større betydning.  Som nylige hændelser viser (f.eks. bombepakkerne fra Yemen 
(oktober 2010) og frygten for en "beskidt bombe" i Genova (februar 2011)), skal 
myndighederne til stadighed være på vagt, da der når som helst kan dukke 
trusler op mod sikkerheden. 

Produktsikkerhed

Ordføreren er overbevist om, at det er toldmyndighederne, der bedst er i stand til 
at sikre, at det kun er sikre varer og varer, der er i overensstemmelse med EU's 
harmoniseringsforskrifter, og som opfylder kravene til dokumentation og 
mærkning, der kommer ind i EU.  Ordføreren mener derfor, at toldvæsenet har 
en central rolle at spille for produktsikkerheden. Sidstnævnte aspekt blev også 
fremhævet i Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om revision af 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning.

Beskyttelse af EU's finansielle interesser

Det er også afgørende at beskytte EU's finansielle interesser og forhindre 
indtægtstab. Utilstrækkelig betaling af toldafgifter og for lav ansat værdi for 
importerede varer er en trussel mod det indre marked.

Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Ordføreren glæder sig over Kommissionens nyligt fremsatte forslag til udkast til 
forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle 
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ejendomsrettigheder og til udkast til forordning om bemyndigelse af Kontoret 
for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage 
visse opgaver i forbindelse med beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Samarbejde

Ordføreren understreger behovet for at sikre samarbejdet mellem 
toldmyndighederne indbyrdes samt mellem toldmyndighederne og 
virksomhederne og mellem toldmyndighederne og andre offentlige myndigheder 
og støtter i den forbindelse den koordinerede grænseforvaltning, princippet om 
et enkelt kontaktpunkt, one-stop-shop-princippet og den centraliserede 
toldbehandling.  Ordføreren foreslår også, at der oprettes et europæisk 
toldagentur til at tage sig af toldspørgsmål. 


