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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd 
douanewetboek)1,

– gezien Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 
2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven2,

– gezien 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)3,

– gezien Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 
2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling 
van het communautair douanewetboek4 (wijziging betreffende beveiliging en veiligheid),

– gezien Besluit 2007/668/EG van de Raad van 25 juni 2007 betreffende de uitoefening van de 
rechten en plichten die aan het voorlopig lidmaatschap van de Europese Gemeenschap in de 
Werelddouaneorganisatie zijn verbonden5,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
toewijzing aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en 
modellen) van bepaalde taken die verband houden met de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten, met inbegrip van de vergadering van vertegenwoordigers van de publieke 
en particuliere sector als Europees Waarnemingscentrum voor namaak en piraterij 
(COM(2011)0288),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane (COM(2011)0285),

– gezien het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Commissie6,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene 
productveiligheid en markttoezicht7,

                                               
1 PB L 145 van 4.6.2008, blz. 1.
2 PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21.
3 PB L 154 van 14.6.2007, blz. 25.
4 PB L 117 van 4.5.2005, blz. 13.
5 PB L 274 van 18.10.2007, blz. 11.
6 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0076.
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– gezien zijn resolutie van 19 juni 2008 over veertig jaar douane-unie1,

– gezien zijn resolutie van 5 juni 2008 over efficiënte in- en uitvoervoorschriften en -
procedures in dienst van de handelspolitiek2,

– gezien het verslag van de Enquêtecommissie communautair douanevervoer (januari 1996 –
maart 1997),

– gezien Speciaal verslag nr. 1/2010 van de Rekenkamer: Worden vereenvoudigde 
douaneprocedures voor importen op doeltreffende wijze gecontroleerd?,

– gezien de op 28 mei 1997 ondertekende overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en 
de Verenigde Staten betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in douanezaken3,

– gezien de op 23 juni 2011 ondertekende gemeenschappelijke verklaring over beveiliging van 
de bevoorradingsketen (VS-Ministerie van Binnenlandse Veiligheid en Europese 
Commissie),

– gezien het verslag over de EU - Resultaten aan de EU-grenzen - 2010, Europese Commissie -
Belastingen en douane-unie,

– gezien het verslag van de Commissie getiteld "Eindevaluatie van het programma Douane 
2007 overeenkomstig artikel 19 van Beschikking 253/2003/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 februari 2003 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de 
douane in de Gemeenschap ("Douane 2007")" (COM(2008)0612),

– gezien de mededeling van de Commissie "Strategie voor de ontwikkeling van de douane-
unie" (COM(2008)0169),

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende douaneoptreden tegen de laatste 
tendensen op het gebied van namaak en piraterij (COM(2005)0479),

– gezien het voortgangsverslag met betrekking tot de verbetering van de luchtvrachtbeveiliging 
(Raadsdocument 11250/11),

– gezien het EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten voor 
2009-2012 (Raadsdocument 5345/09),

– gezien de resolutie van de Raad van 23 oktober 2009 over een versterkte strategie voor 
douanesamenwerking4,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 mei 2008 over de strategie voor de ontwikkeling 
van de douane-unie,

– gezien de op 16 juli 2011 gehouden hoorzitting over "Douanemodernisering en interne 

                                               
1 PB C 286E van 27.11.2009, blz.20.
2 PB C 285 E van 26.11.2009, blz. 1.
3 PB L 222 van 12.8.1997, blz. 17.
4 PB C 260 van 30.10.2009, blz. 1.
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markt",

– gezien de door zijn Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken in 
opdracht gegeven studie over "Douanesamenwerking op het gebied van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid: De rol van de douane bij het beheer van de buitengrenzen van de EU", 
die is gepubliceerd in mei 2011,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie begrotingscontrole 
(A7-0000/2011),

A. overwegende dat de douane-unie een van de belangrijkste mijlpalen is in de Europese 
integratie;

B. overwegende dat de douane een cruciale rol vervult bij het waarborgen van veiligheid en 
beveiliging, de bescherming van de consument en het milieu, het garanderen van complete 
belastinginning, het scherper bestrijden van fraude en corruptie en de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten;

C. overwegende dat het douanewezen voornamelijk wordt gekenmerkt door steeds 
omvangrijkere import-, export- en doorvoervolumes en dat een efficiënt en effectief 
risicomanagement op dit gebied derhalve van bijzonder belang is;

D. overwegende dat e-douane, in het bijzonder gecentraliseerde douaneafhandeling, een van de 
voornaamste aspecten van de modernisering en vereenvoudiging van het douanewezen is;

E. overwegende dat het van cruciaal belang is om een passend evenwicht tot stand te brengen 
tussen douanecontroles en de facilitering van het legitieme handelsverkeer; overwegende dat 
de status van geautoriseerde marktdeelnemer vertrouwde handelaren tastbare voordelen zou 
moeten bieden;

Douanestrategie 

1. is ervan overtuigd dat de modernisering van de douane hoge politieke prioriteit moet krijgen, 
aangezien de douane een essentiële bijdrage levert aan het economisch 
concurrentievermogen en aan de veiligheid en de beveiliging in de EU;

2. is van mening dat de taakstelling en het imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans moeten krijgen, zodat zij een betere weerspiegeling 
vormen van de realiteiten waarmee de douane te maken heeft; is van mening dat de 
toewijzing van adequate financiële middelen voor douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel van essentieel belang is; verzoekt de Commissie 
over te gaan tot herziening van haar douanestrategie;

Waarborging concurrentievermogen en risicomanagement

3. is van mening dat vereenvoudiging, standaardisatie en modernisering van de 
douanewetgeving en -procedures en het gebruik van IT-instrumenten van cruciaal belang zijn 
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om het concurrentievermogen van de Europese economie te verbeteren; is van mening dat 
meer voorspelbaarheid voor het bedrijfsleven, en met name voor mkb-bedrijven, een van de 
voornaamste resultaten is van de modernisering van de douane, en dat dit op zijn beurt ook 
weer de economische groei ten goede komt;

4. is echter van mening dat de nieuw in te voeren douaneprocedures en de aanzienlijke 
investeringen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen in het kader van e-douane –
gezien de beperkte middelen van mkb-bedrijven – ook redelijkerwijs haalbaar moeten zijn en 
dringt erop aan dat daarbij ook wordt gekeken naar de effecten voor mkb-bedrijven;

5. is van mening dat douanecontroles zich in de eerste plaats dienen te concentreren op 
hoogrisicovrachten, terwijl zendingen met een laag risico zonder meer snel voor het 
handelsverkeer kunnen worden vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische douaneafhandelingssystemen; is van mening dat de 
effectiviteit van het risicomanagement wordt bepaald door de kwaliteit van de 
bijeengebrachte informatie en de correcte evaluatie daarvan;

6. onderkent weliswaar het belang van een goed beveiligde bevoorradingsketen, maar 
beschouwt de door de VS opgelegde wettelijke verplichting om alle zendingen volledig te 
scannen als een veel te omslachtige en veel te kostbare procedure, waarvan de reële 
voordelen twijfelachtig zijn, en is vastbesloten de transatlantische wetgevingsdialoog met de 
VS voort te zetten om gedaan te krijgen dat deze wetgeving wordt ingetrokken of 
geamendeerd; 

Modernisering van de douane

Implementatie van het gemoderniseerd douanewetboek (MCC)

7. benadrukt dat het MCC een belangrijk instrument is om de douaneprocedures te stroomlijnen 
en daadwerkelijk te harmoniseren met het oog op de versterking van de Europese economie; 
is van mening dat de bepalingen ter uitvoering van het MCC de geest van het MCC volledig 
dienen te weerspiegelen; constateert met bezorgdheid dat een aantal essentiële 
uitvoeringsbepalingen nog steeds in behandeling zijn en dat er nog geen strategische 
beslissingen zijn genomen met betrekking tot de op te zetten IT-architectuur;

8. is ervan overtuigd dat het MCC pas zijn volle potentieel kan ontplooien indien het volledig 
wordt ondersteund door geavanceerde IT-systemen; is er nadrukkelijk van overtuigd dat 
eventuele verdere IT-investeringen moeten zijn geïnspireerd op de kernbeginselen van het 
MCC;

9. onderstreept dat het bedrijfsleven ruim van tevoren inzage moet kunnen krijgen in de door de 
lidstaten vast te stellen nadere specificaties, aangezien de bedrijven tijd nodig hebben om hun 
IT-toepassingen te kunnen ontwikkelen en implementeren;

10. staat positief tegenover het voorstel om de bepalingen van het MCC inzake de delegatie van 
bevoegdheden en de verlening van uitvoeringsbevoegdheden af te stemmen op het Verdrag 
van Lissabon; onderstreept dat dit nieuwe systeem representatief is voor het nieuwe 
evenwicht tussen het Europees Parlement en de Raad, met name omdat de beide instellingen 
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– inzonderheid met betrekking tot gedelegeerde handelingen – inmiddels op voet van 
gelijkheid staan;

11. erkent dat er goede redenen zijn om de toepassing van het MCC uit te stellen; stelt echter 
voor dat de Commissie zich beraadt over de mogelijkheden om zo spoedig mogelijk over te 
gaan tot de geleidelijke invoering van sommige bepalingen van het MCC; 

Gecentraliseerde douaneafhandeling en harmonisatie

12. is sterk voorstander van het beginsel van gecentraliseerde afhandeling, dat een van de 
voornaamste aspecten is van de modernisering van het douanewezen zoals neergelegd in het 
MCC, en betreurt het dat dit concept nog geen nadere invulling heeft gekregen;

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich volledig achter dit concept te scharen, aangezien alleen 
daadwerkelijk geharmoniseerde douanevoorschriften, systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige garanties kunnen bieden voor de succesvolle 
implementatie van het concept van gecentraliseerde afhandeling; maakt zich zorgen over de 
trage vorderingen bij het proces van vereenvoudiging van de btw-regels, dat van cruciaal 
belang is voor het ontwikkelen van een daadwerkelijk gecentraliseerd afhandelingssysteem;

Status van vergunninghoudende ondernemer (AEO)

14. steunt de Commissie in haar bemoeiingen om bedrijven in de hele EU ertoe aan te moedigen 
de AEO-status aan te vragen; maakt zich echter zorgen over het feit dat de aanzienlijke 
investeringen die nodig zijn om de AEO-status te kunnen verkrijgen voor bedrijven in met 
name de mkb-sector een ernstige handicap zouden kunnen vormen;

15. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op zich te beraden over de bijkomende voordelen 
die eventueel aan bedrijven die houder zijn van een AEO-certificaat zouden kunnen worden 
verleend;

16. verwacht van alle lidstaten dat zij erop toezien dat verlening van de AEO-status door één 
lidstaat door alle overige lidstaten volledig wordt erkend;

Rol van de douane bij het waarborgen van de productveiligheid, de vrijwaring van financiële 
belangen en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Productveiligheid

17. dringt aan op nauwe samenwerking tussen de douanediensten en de autoriteiten voor 
markttoezicht bij het onderscheppen van onveilige en/of niet-conforme producten aan de 
grenzen alvorens deze tot het vrije verkeer in de gehele EU worden toegelaten;

18. is verheugd over de vooruitgang die is geboekt bij de opstelling van de richtsnoeren voor 
invoercontroles met betrekking tot productveiligheid en verzoekt de Commissie deze 
richtsnoeren voortdurend te actualiseren, toe te zien op de implementatie ervan en het 
Europees Parlement op de hoogte te houden omtrent de verdere ontwikkelingen op dit 
terrein;

19. verzoekt de Commissie zich te beraden op de invoering van een publiek toegankelijke 
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databank waarbij de lidstaten informatie over bij douanecontroles onderschepte gevaarlijke 
goederen kunnen indienen;

Financiële belangen

20. stelt met bezorgdheid vast dat het feit dat sommige bedrijven niet de voorgeschreven rechten 
betalen of niet de reële goederenwaarde declareren hen onbillijke voordelen verschaft ten 
opzichte van bedrijven die wel eerlijk te werk gaan; waarschuwt dat dergelijke situaties 
eerlijke concurrentie belemmeren en leiden tot ernstige verstoringen in de werking van de 
interne markt;

21. onderstreept dat automatische afhandeling en vrijgave alleen mogelijk is indien deze wordt 
ondersteund door de uitslag van de auditonderzoeken waaraan het betrokken bedrijf is 
onderworpen voordat het vergunning is verleend om van vereenvoudigde procedures gebruik 
te maken en door de benodigde ex post audits; dringt aan op verbetering van de 
documentatieverschaffing omtrent het gebruik van vereenvoudigde procedures, meer 
automatische gegevensverwerkingstechnieken en rationeel gebruik van vereenvoudigde 
procedures;

Intellectuele eigendomsrechten

22. is ingenomen met het recente Commissievoorstel voor een ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele eigendomsrechten, aangezien het er vast van overtuigd is 
dat de douane een effectieve bijdrage kan leveren aan de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten;

23. steunt de werkzaamheden die in het kader van het Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij zijn uitgevoerd en spoort ertoe aan volledig gebruik te maken van het 
potentieel dat daarin schuilt; verwelkomt in dit verband het recente voorstel van de 
Commissie voor een ontwerpverordening om het Bureau voor harmonisatie binnen de interne 
markt (merken, tekeningen en modellen) bepaalde taken toe te vertrouwen in verband met de 
bescherming van intellectuele eigendomsrechten;

Transparantie

24. spoort de Commissie ertoe aan zich volledig te houden aan de geest van de 
kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 
Commissie op het gebied van betere samenwerking en doorstroming van informatie, met 
name in de context van de bijeenkomsten van de Commissie met nationale deskundigen;

25. steunt de inspanningen van de Commissie om de communicatie tussen bedrijven en lidstaten 
te faciliteren; stelt daarnaast echter nog een aantal andere verbeteringen voor: verzoekt de 
Commissie met name om alle relevante informatie en documentatie over de bijeenkomsten 
met nationale deskundigen te publiceren van zodra deze beschikbaar zijn, teneinde 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en alle burgers die betrokken zijn bij de 
ontwikkelingen op douanegebied directe toegang te kunnen verschaffen tot de 
samenvattingen van de op die bijeenkomsten gehouden besprekingen; is ervan overtuigd dat 
een en ander met name mkb-bedrijven ten goede zou komen, de transparantie zou 
waarborgen en het publiek beter bewust zou maken van douanegerelateerde onderwerpen;
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Samenwerking

26. is van mening dat wederzijdse ondersteuning van de zijde van douane-instanties en 
bedrijfsleven van het allergrootste belang is en dat beide partijen elkaars behoeften, 
realiteiten en verwachtingen moeten erkennen en respecteren en hun kennis, hun expertise op 
de respectieve vakgebieden en hun brede talenten moeten bundelen om optimale prestaties en 
resultaten te kunnen verwezenlijken;

27. pleit ervoor dat het bedrijfsleven in de EU een daadwerkelijke organisatie in het leven roept 
die met één stem kan spreken en die gemeenschappelijke opvattingen en standpunten naar 
voren kan brengen; 

28. is van mening dat de douaneafhandeling moet worden gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom krachtig 
voor een gecoördineerd grensbeheer en voor toepassing van het éénloketconcept;

29. benadrukt dat het éénloketsysteem efficiënt moet worden toegepast, in die zin dat wordt 
gegarandeerd dat goederen slechts eenmaal door alle betrokken instanties hoeven te worden 
geïnspecteerd; 

30. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op zich te beraden over de mogelijkheden tot 
oprichting van een Europees douaneagentschap dat zich uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken, zodat de werking van de douane-unie kan worden verbeterd; verzoekt 
de Commissie dit punt ook te betrekken bij het beraad over de follow-up van het 
douaneprogramma voor 2013;

-o0o-

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

De economische concurrentiepositie van Europa is van het allergrootste belang, vooral met het 
oog op de revitalisering van de interne markt. De douane heeft een belangrijke rol te vervullen 
bij de verbetering en stimulering van het concurrentievermogen, aangezien de vereenvoudiging 
van de douanewetgeving en de bevordering van elektronische afwikkeling van 
douaneformaliteiten de economische groei ten goede komen. Om haar rol ten volle te kunnen 
vervullen moet de douane zich kunnen ontwikkelen tot een modern, goed samenwerkend, 
adequaat op externe signalen reagerend en actief apparaat.

Tegelijkertijd speelt de douane ook een essentiële rol bij het effectief waarborgen van veiligheid 
en beveiliging, bij de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bij de gezamenlijke 
bestrijding van fraude.

De rapporteur is ervan overtuigd dat samenwerking tussen de diverse belanghebbende partijen en 
instellingen op douanegebied (bedrijven, douanediensten en andere overheidsinstanties, de 
Commissie en het Europees Parlement) essentieel is om te kunnen garanderen dat de douane 
haar taken in de hierboven omschreven zin kan vervullen; in het bijzonder beschouwt de 
rapporteur tijdige en transparante doorstroming van informatie tussen alle betrokken partijen als 
een zeer gewichtig element.

Modernisering van de douane

Het gemoderniseerd douanewetboek (MCC) is in 2008 ingevoerd met het oog op de introductie 
van een aantal vereenvoudigingen in de douaneprocedures en ter wille van de harmonisatie van 
de in de EU geldende douaneregels om bedrijven te helpen hun zakelijke activiteiten effectiever 
aan te pakken en de douaneautoriteiten te ondersteunen zodat zij hun werk op een efficiënte 
manier kunnen uitvoeren. De belangrijkste vernieuwingen die met het MCC gepaard gaan zijn de 
concepten e-douane, centrale douaneafhandeling, en het éénloket- of one-stop-shopsysteem.

Het MCC is echter vooralsnog niet van toepassing omdat de uitvoeringsbepalingen eerst moeten 
worden goedgekeurd en in werking moeten zijn getreden. De uiterste termijn voor de invoering 
van het MCC was vastgesteld op 24 juni 2013. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat deze 
termijn niet zal worden gehaald. Dit komt vooral omdat de voor de praktische toepasbaarheid 
van het MCC noodzakelijke IT-systemen nog niet zijn ontwikkeld en/of geïmplementeerd. Naar 
de opvatting van de rapporteur zou het inopportuun zijn om het MCC te gaan toepassen zonder 
dat de daarvoor noodzakelijke IT-ondersteuningssystemen beschikbaar zijn. Tevens wil de 
rapporteur onderstrepen dat de verdere ontwikkelingen in de sfeer van de toegepaste IT-
systemen moeten aansluiten bij de geest van het MCC.

Daarom acht de rapporteur het wenselijk de invoering van het MCC uit te stellen, met name 
omdat de overgrote meerderheid van de lidstaten en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
deze oplossing prefereren. De rapporteur is van mening dat er een subtiel evenwicht moet 
worden gevonden tussen de noodzaak het MCC zo spoedig mogelijk van toepassing te doen zijn 
en de beschikbaarheid van de voor de volledige implementatie van het MCC noodzakelijke IT-
oplossingen. Een van de mogelijkheden zou erin kunnen bestaan de termijn te verlengen en zo 
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spoedig mogelijk een begin te maken met de geleidelijke implementatie van sommige 
bepalingen van het MCC. Dit zou bedrijven en douaneautoriteiten de mogelijkheid bieden om 
zonder onnodig uitstel alvast hun voordeel te doen met de verdergaande bepalingen van het 
MCC.

Gecentraliseerde douaneafhandeling en harmonisatie

De rapporteur is ervan overtuigd dat het systeem van gecentraliseerde douaneafhandeling moet 
worden bevorderd omdat het erkende handelaren in staat stelt hun goederen elektronisch te 
declareren en hun douanerechten te betalen in de plaats waar zij zijn gevestigd, ongeacht de 
lidstaat waar de goederen worden in- of uitgevoerd.

De rapporteur is van mening dat de 27 nationale douanediensten als een eenheid zouden moeten 
opereren, zodat in de hele EU uniforme controleniveaus gelden en marktdeelnemers op een 
uniforme manier worden behandeld.

Vergunninghoudende ondernemers

Vertrouwde handelaren die over de status van vergunninghoudende ondernemer (de zgn. AEO-
status) beschikken, krijgen gemakkelijker toegang tot vereenvoudigde douaneprocedures en 
controlefaciliteiten. De rapporteur vraagt zich echter wel af in hoeverre de toekenning van de 
AEO-status tastbare voordelen oplevert. Bovendien vormen de zware investeringen die nodig 
zijn om de AEO-status te kunnen verkrijgen voor bedrijven in met name de mkb-sector die deze 
willen aanvragen een serieuze handicap. 

Risicomanagement

De rapporteur benadrukt dat er een passend evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen 
douanecontroles met het oog op veiligheid en beveiliging en de facilitering van het legitieme 
handelsverkeer. Vandaar dat de rapporteur nadrukkelijk wil wijzen op het belang van het 
gevoerde risicomanagement: er moet voor worden gezorgd dat zendingen met een laag risico 
onmiddellijk kunnen worden vrijgegeven en dat de douaneautoriteiten hun tijd en aandacht 
vooral kunnen concentreren op de gecompliceerdere gevallen waarbij hoogrisicogoederen zijn 
betrokken.
In dit verband is de rapporteur ingenomen met het feit dat er aanwijzingen zijn dat de VS wil 
afstappen van de regel dat alle voor de VS bestemde containervrachten volledig moeten worden 
gescand en bereid zou zijn te kiezen voor een systeem van risicoanalyses.

De rol van douanecontroles in termen van veiligheidsborging

Gedurende lange tijd heeft de rol van douanediensten zich voornamelijk beperkt tot het innen 
van douanerechten. Sinds het wegvallen van de binnengrenzen in de EU is de betekenis van deze 
rol echter afgenomen, en zij beperkt zich tegenwoordig voornamelijk tot de buitengrenzen van 
de EU. Naarmate het belang van deze rol echter verminderde, kreeg een andere functie van de 
douane – namelijk het houden van toezicht op de veiligheid van de internationale 
bevoorradingsketen – steeds meer inhoud. Zoals de meest recente incidenten met bijvoorbeeld de 
inktpatroonbom in Jemen (in oktober 2010) en de vrees voor een vuile bom in Genua (februari 
2011) hebben laten zien, moeten de douaneautoriteiten steeds bedacht blijven op eventuele 
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veiligheidsrisicodreigingen.

Productveiligheid

De rapporteur is ervan overtuigd dat de douanediensten het best geplaatst zijn om ervoor te 
zorgen dat alleen veilige producten en goederen die voldoen aan de harmonisatiewetgeving van 
de EU en aan de documentatie- en markeringsvereisten de EU binnenkomen. De rapporteur is er 
dan ook van overtuigd dat er voor de douane een cruciale rol is weggelegd bij het waarborgen 
van de productveiligheid. Dit laatste punt krijgt overigens ook bijzondere aandacht in de 
resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake 
algemene productveiligheid en markttoezicht.

Bescherming van de financiële belangen van de EU

Daarnaast is ook van cruciaal belang dat de financiële belangen van de EU worden gewaarborgd 
en dat inkomstenverliezen worden tegengegaan. Bovendien is het zo dat onbetaald gebleven 
douanerechten en het te laag waarderen van geïmporteerde goederen een risico opleveren voor 
het functioneren van de interne markt.

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

De rapporteur is ingenomen met de recente voorstellen van de Commissie voor een 
ontwerpverordening inzake douanehandhaving van intellectuele eigendomsrechten en voor een 
ontwerpverordening om het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, 
tekeningen en modellen) bepaalde taken toe te vertrouwen in verband met de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten.

Samenwerking

De rapporteur benadrukt de noodzaak om samenwerking te verzekeren tussen de 
douaneautoriteiten onderling, maar ook tussen douaneautoriteiten en bedrijven en tussen 
douaneautoriteiten en andere overheidsinstanties, en is in dat verband een krachtig voorstander 
van gecoördineerd grensbeheer, toepassing van het éénloketsysteem en het one-stop-
shopconcept, alsook van gecentraliseerde douaneafhandeling. Tenslotte stelt de rapporteur tevens 
de oprichting voor van een Europees douaneagentschap dat zich moet bezighouden met 
douanevraagstukken.


