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FORSLAG

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

1. minder om, at toldvæsnet har en central betydning for den internationale handel; 
påskønner i denne forbindelse, den regulerende rolle, som WTO-aftalen om 
toldværdiansættelse spiller, idet den sigter mod et retfærdigt, ensartet og neutralt system 
til ansættelse af varers toldværdi og forbyder brugen af vilkårlige eller fiktive toldværdier, 
der kan udgøre en hindring for åben og retfærdig handel; understreger ligeledes, at et 
velfungerende toldvæsnet har en central betydning for EU's handelskonkurrenceevne, idet 
det spiller en enestående rolle i kampen mod ulovlig ind- og udførsel samt transit af varer 
og varemærkeforfalskning, i beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og i sikring 
af produktsikkerheden;

2. opfordrer Kommissionen til at bevare artikel 24 i EF-toldkodeksen, således at varers 
oprindelse fortsat fastsættes efter det sted, hvor den sidste væsentlige og økonomisk 
berettigede bearbejdning fandt sted; understreger samtidig, at eksportlicenser vedrørende 
ikke-præferenceoprindelse fra de relevante myndigheder i et tredjeland også skal 
anerkendes af EU fremover; understreger, at ændringer i status quo ville belaste 
virksomhederne med administrative procedurer og underminere de igangværende 
harmoniseringsbestræbelser på WTO-plan;

3. vurderer, at det er nødvendigt hurtigst muligt at gennemføre 
moderniseringsforanstaltninger, såsom en forenkling af toldlovgivningen og indførelse af 
kompatible IT-systemer inden for toldvæsnet, hvilket vil bidrage til en lettelse af 
handelspraksis, og at styrke koordinering af skattepolitikorpsenes forebyggelses- og 
anklagevirksomhed på europæisk niveau; minder om, at den nuværende ordning med 
mundtlige toldangivelse for varer med en værdi på mindre end 1 000 euro udgør en 
væsentlig forenkling af handelstransaktionerne for mange SMV'er, og mener, at den bør 
opretholdes; udtrykker ønske om, at det igangværende arbejde med at opdatere 
toldkodeksen understreger den centrale rolle, som en afskaffelse af toldangivelser spiller 
med henblik på at lette handelen;

4. glæder sig over den forenklede toldkontrol, der blev indført i 2009, og anerkender dennes 
betydning for arbejdet med at fremme international handel; noterer sig med bekymring, at 
Revisionsretten har afsløret en utilstrækkelig kontrol og revision af disse forenklede 
procedurer i medlemsstaterne; understreger derfor betydningen af en hensigtsmæssig 
gennemførelse af dette kontrolsystem og opfordrer Kommissionen til nøje at følge denne 
proces for at undgå tab for EU-budgettet og overtrædelser af de handelspolitiske 
bestemmelser;

5. konstaterer, at det i et EU, der fungerer tilfredsstillende mellem de 27 medlemsstater, er 
nødvendigt at definere et fælles sæt obligatoriske fysiske kontroller af varer, som gælder 
alle de forskellige indgangssteder (havne, lufthavne, grænser til lands) til EU's indre 
marked; opfordrer også til øget samarbejde og udveksling af bedste praksis med hensyn til 
momsinddrivelse ved import, toldstedernes åbningstider, gebyrer samt sanktioner for 
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manglende overholdelse af Unionens toldkodes, da de nuværende forskelle kan medføre 
handelsforvridninger;

6. . understreger nødvendigheden af, at der er konsekvens i forvaltningen af EU's ydre 
grænser; gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre 
en mere omfattende harmonisering af både toldkontrolsystemerne og sanktionerne; 
kræver, at medlemsstaterne og Kommissionen indfører fælles operationsplatforme, og 
understreger behovet for at sikre, at toldere og økonomiske operatører får en tilstrækkelig 
uddannelse til at sikre en ensartet gennemførelse af EU-bestemmelserne og en bedre 
forbrugerbeskyttelse;

7. minder om vigtigheden af at sikre ligebehandling af de autoriserede økonomiske 
operatører på alle Fællesskabets toldområder med hensyn til ensartethed af kontrol og 
gensidig anerkendelse;

8. opfordrer Kommissionen til i den nye toldkodeks at inkludere skærpede krav til 
leveringen af tjenesteydelser vedrørende toldrepræsentation i Den Europæiske Union, 
hvilket kan bidrage til at øge graden af sådanne formidleres professionalisme og ejerskab 
og til, at der fastsættes klare regler, som kan regulere forbindelserne mellem toldagenter
og speditionsvirksomheder, således at disse agenters rolle ændres, så de bliver 
forbehandlingsvirksomheder for små og mellemstore importører, der ikke har kapacitet til 
at gennemføre programmer til sikring af overholdelse af toldreglerne svarende til den 
europæiske status som autoriseret økonomisk operatør;

9. glæder sig over indgåelsen af samarbejdsaftalen om gensidig anerkendelse af de 
autoriserede økonomiske operatører mellem EU og Japan; opfordrer Kommissionen til, 
med fuld respekt for Parlamentets rolle, at forhandle lignende aftaler med andre vigtige 
partnere, som f.eks. USA, Canada, Kina og Rusland, og til at medtage dette element i 
forhandlingerne om bilaterale handelsaftaler; understreger, at det er nyttigt at fremme 
toldsamarbejdet med Rusland og de lande, der er en del af partnerskabet med de østlige 
lande og Middelhavslandene med henblik på at lette den internationale handel og 
bekæmpe toldsvig og varemærkeforfalskning.

10. opfordrer Kommissionen til at udarbejde planer for samarbejde og samordning på 
multilateralt plan inden for Verdenstoldorganisationen (WCO), som kan føre til 
fastsættelse af fælles standarder og regler, der kan forbedre told- og grænseprocedurernes 
sikkerhed og effektivitet og reducere omkostningerne gennem anvendelsen af disse
normer og udveksling af bedste praksis;

11. mener, at en aftale om at lette toldprocedurerne som en del af Doha-runden ville gavne 
medlemsstaterne i Verdenshandelsorganisationen (WTO), navnlig idet det styrker 
retssikkerheden og reducerer handelsomkostningerne; opfordrer derfor Kommissionen til 
for sit vedkommende at fremme indgåelsen af denne aftale med henblik på 
ministerkonferencen i december;

12. understreger betydningen af at sikre, at lovlige toldkontroller udført af tredjelande ikke i 
visse tilfælde de facto misbruges til at skabe nye ikke-toldmæssige barrierer for varer fra 
EU.
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