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SUGGESTIES

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

1. erkent dat de douane van wezenlijk belang is voor de internationale handel; waardeert in 
dit verband de regelgevende rol van de overeenkomst inzake de douanewaarde van de 
WTO die gericht is op een eerlijk, gelijkluidend en neutraal systeem voor de 
waardebepaling van goederen voor douanedoelen, en dat het gebruik van onwettige, 
fictieve douanewaarden verbiedt daar deze open en eerlijke handel kunnen belemmeren; 
benadrukt dat een soepel werkend douaneapparaat van levensbelang is voor het 
mededingingsvermogen van de Europese Unie op commercieel vlak, en een sleutelrol 
vervult in de strijd tegen de illegale invoer, uitvoer en doorvoer van goederen en tegen 
nagemaakte producten, in de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten en in het 
waarborgen van de productveiligheid;

2. verzoekt de Commissie artikel 24 van het communautaire douanewetboek te handhaven, 
zodat de oorsprong van goederen ook in de toekomst wordt bepaald aan de hand van de 
plaats waar deze voor het laatst om economische motieven een verwerking van betekenis 
hebben ondergaan; dringt er tegelijkertijd op aan dat de EU ook in de toekomst 
uitvoercertificaten van bevoegde instanties van derde landen inzake niet-preferentiële 
oorsprong zou erkennen; wijst erop dat wijzigingen van de status quo ondernemingen 
zouden opzadelen met administratieve procedures en de huidige harmonisatiepogingen op 
WTO-niveau zouden ondergraven;

3. onderstreept de noodzaak van moderniseringsmaatregelen, zoals de vereenvoudiging van 
de douanewetgeving en de interoperabele informatisering van de douane, die zullen 
bijdragen aan het versoepelen van handelspraktijken en die zo snel mogelijk ingevoerd 
moeten worden, alsook de behoefte aan meer coördinatie van de preventie- en 
vervolgingswerkzaamheden door fiscale inspecties op Europees niveau; herinnert eraan 
dat de mondelinge douaneverklaring voor goederen met een waarde van minder dan EUR 
1.000 die momenteel wordt gehanteerd, een wezenlijke vereenvoudiging betekent van de 
handelsoperaties van tal van KMO en moet worden gehandhaafd; wenst dat de huidige 
werkzaamheden in verband met het gemoderniseerde douanewetboek de centrale rol 
bevestigen die de virtualisering van douaneverklaringen speelt op het gebied van 
vergemakkelijking van de handel;

4. spreekt zijn waardering uit voor het vereenvoudigde douanesturingssysteem dat in 2009 is 
ingevoerd en erkent de betekenis daarvan voor de versoepeling van de internationale 
handel ; stelt met verontrusting vast dat de Rekenkamer aan het licht heeft gebracht dat 
deze vereenvoudigde procedures in de lidstaten onvoldoende worden gestuurd en 
boekhoudkundig gecontroleerd; wijst dan ook met nadruk op het belang van adequate 
tenuitvoerlegging van dit stuursysteem en moedigt de Commissie aan dit proces van 
dichtbij te volgen om verliezen voor de EU-begroting en inbreuk op bepalingen inzake het
handelsbeleid te voorkomen;

5. stelt vast dat het in een goed functionerende Unie met 27 lidstaten onontbeerlijk is dat een 
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gezamenlijke reeks verplichte fysische controles van goederen wordt bepaald die van 
toepassing is op alle verschillende plaatsen van binnenkomst (havens, luchthavens, 
wegen) in de interne markt van de Unie; dringt eveneens aan op meer samenwerking en 
uitwisseling van optimale werkmethoden met betrekking tot de inning van BTW bij 
invoer, de openingsuren van de douanekantoren, de tarieven en de sancties in verband met 
niet-naleving van de douanecode van de Unie,  daar de huidige verschillen de 
handelsstromen verstoren;

6. onderstreept de behoefte aan coherentie in het beheer van de buitengrenzen van de 
Europese Unie; herhaalt zijn oproep tot de Commissie en de lidstaten om werk te maken 
van een meer doorgedreven harmonisatie van de douanecontroleregelingen aan de ene 
kant, en de sancties aan de andere kant; dringt aan op voor de lidstaten en de Commissie 
gemeenschappelijke operationele platforms en wijst op de noodzaak om te voorzien in een 
toereikende opleiding voor de douaniers en de marktdeelnemers zodat een uniforme 
toepassing van de regels van de Unie en een betere bescherming van de consumenten 
kunnen worden gewaarborgd;

7. acht het van groot belang dat waarborgen worden geboden voor een gelijke behandeling 
van alle geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) op alle plaatsen van het communautaire 
douanegrondgebied wat de eenvormigheid van de controles en de onderlinge erkenning 
ervan betreft;

8. verzoekt de Commissie in het nieuwe douanewetboek striktere eisen op te nemen voor de 
diensten van de douanevertegenwoordiger van de Europese Unie, waardoor wordt 
bijgedragen tot opvoering van de vakbekwaamheid en verantwoordelijkheidszin van deze 
tussenpersonen en waardoor duidelijke voorschiften worden bepaald voor de betrekkingen 
tussen douanepersoneel en  vervoersondernemingen, zodat de rol van de functionarissen 
overgaat in die van tussenpersonen voor kleine en middelgrote importeurs die niet 
beschikken over het vermogen met het Europese  AEO vergelijkbare programma’s voor 
de naleving van douanevoorschriften ten uitvoer te leggen;

9. verwelkomt de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en Japan betreffende de onderlinge erkenning van de AEO's; spoort de Commissie 
ertoe aan, met volstrekte inachtneming van de rol van het Parlement, soortgelijke 
overeenkomsten te sluiten met andere belangrijke partners, zoals de Verenigde Staten, 
Canada, China en Rusland, en dit element op te nemen in de onderhandelingen over 
bilaterale handelsovereenkomsten; onderstreept het nut van het versterken van de 
douanesamenwerking met Rusland en de landen van het oostelijk en het mediterraan 
partnerschap om de internationale handel te bevorderen en douanefraude en namaak te 
bestrijden;

10. moedigt de Commissie aan in het kader van de Werelddouaneorganisatie (WCO) 
multilaterale samenwerkings- en coördinatieprogramma's op te stellen, en gezamenlijke 
normen en voorschriften vast te stellen waardoor de veiligheid en doelmatigheid van 
douane- en grensprocedures worden verbeterd en de kosten dalen door het toepassen van 
dezelfde normen en het uitwisselen van beste praktijken;

11. is van mening dat een overeenkomst over vergemakkelijking van uitwisselingen tussen 
douanediensten in het kader van de Doha-ronde ten goede zou komen aan de landen die 
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lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met name doordat de rechtszekerheid 
zou worden opgevoerd en de commerciële kosten zouden dalen; moedigt de Commissie 
dan ook aan met het oog op de ministersconferentie van december van dit jaar te ijveren 
voor een dergelijke overeenkomst;

12. wijst erop dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat gewettigde douanecontroles die door 
derde landen worden uitgevoerd in bepaalde omstandigheden niet worden misbruikt om 
nieuwe, in feite niet-tarifaire belemmeringen op te werpen voor uit de EU afkomstige 
goederen.
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