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KORT BEGRUNDELSE

Mener, at det for at lette EU's integrationsproces, sikre konkurrenceevnen mellem operatører, 
toldmyndigheder og udenlandske importører, bekæmpe ulovlig transit af forfalskede 
mærkevarer og beskytte de europæiske forbrugere vil være vigtigt at revidere EU-
toldkodeksen for at harmonisere og forenkle toldprocedurerne og gøre dem ensartede i alle 
medlemsstaterne og sikre varernes frie bevægelighed.

Påpeger et par spørgsmål, der giver anledning til bekymring, som hun allerede gav udtryk for 
i sin udtalelse om modernisering af toldvæsenet, som blev vedtaget i oktober 2011, og som 
ikke er blevet løst af den EU-toldkodeks, som er forelagt af Kommissionen.

Mener derfor, at Kommissionens forslag ikke går i den rigtige retning: Det synes ikke at sikre 
en yderligere rationalisering og harmonisering af toldreglerne men ser i stedet ud til at 
eliminere nogle af de forenklinger, der er fastsat i den moderniserede toldkodeks, idet der 
foreslås en række mulige undtagelser fra principper og praksis – såsom 
dataudvekslingssystemer - der modarbejdet målet om ensartede toldforhold.

Beklager beslutningen om at skulle udsætte den dato, hvor den nye EU-toldkodeks skal træde 
i anvendelse, til 31. december 2020 for at forlænge tiden, inden de nye informatiksystemer 
reelt skal gennemføres i toldvæsenet.

Foreslår med henblik på skabelsen af et fælles europæisk toldvæsen, at der på forsøgsbasis 
oprettes en europæisk taskforce for hurtig intervention, som vil støtte toldstedernes arbejde 
ved de ydre grænser, og en offentlig database om farlige varer, der opsnappes i tolden.
Anmoder derefter Rådet om at støtte skabelsen af nye systemer, der kan bestemme 
oprindelsen og sikre sporbarheden af produkter.

Opfordrer Kommissionen til at bevare artikel 53 i EF-toldkodeksen, således at varers 
oprindelse fortsat fastsættes efter det sted, hvor den sidste væsentlige og økonomisk 
berettigede bearbejdning er fundet sted; opfordrer samtidig til, at certifikater for eksport af 
varer med ikkepræferenceoprindelse for fremtiden anerkendes af de kompetente myndigheder 
i et tredjeland, og understreger, at ændringer i status quo vil bebyrde virksomhederne med 
besværlige administrative procedurer og hindre de harmoniseringsbestræbelser, der er i gang i 
WTO-regi.

Skønner, at det er nødvendigt at gennemføre moderniseringsforanstaltninger, såsom en 
forenkling af toldlovgivningen og indførelse af kompatible IT-systemer inden for toldvæsnet,
der vil bidrage til en lettelse af handelspraksis samt en styrket koordinering af 
skattepolitikorpsenes forebyggelses- og anklagevirksomhed på europæisk niveau; udtrykker 
desuden håb om, at CUD vil understrege vigtigheden af, at tolddeklarationer afskaffes med 
henblik på at lette samhandelen.

Konstaterer, at det i et EU, der fungerer tilfredsstillende mellem de 27+1 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 Unionen;

Opfordrer til en fuldstændig harmonisering, hvad angår opkrævning af moms på import, 



PE492.800v04-00 4/16 AD\915444DA.doc

DA

åbningstider på toldstederne, lønninger samt sanktioner for manglende overholdelse af den 
fælles toldkodeks i betragtning af de forskelle, der er imellem medlemsstaterne, og 
forvridningen af handelsstrømmene.

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.

Minder om vigtigheden af at sikre ligebehandling af de autoriserede økonomiske operatører 
på alle Fællesskabets toldsteder med hensyn til ensartethed af kontrol og gensidig 
anerkendelse; dette fremgår også af deres bekymring over brugen af delegerede retsakter til at 
regulere de autoriserede økonomiske operatørers funktioner.

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 disse formidleres professionalisme og ansvarlighed og til, at der fastsættes 
klare regler, som kan regulere forbindelserne mellem toldagenter og speditionsvirksomheder, 
således at disse toldagenters 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.

Glæder sig over indgåelsen af samarbejdsaftalen om gensidig anerkendelse af de autoriserede 
økonomiske operatører mellem EU og Japan; opfordrer Kommissionen til, idet den fuldt ud 
respekterer Parlamentets rolle, at forhandle sådanne aftaler med andre vigtige partnere og til 
at medtage dette element i forhandlingerne om bilaterale handelsaftaler; understreger det 
formålstjenlige i at styrke toldsamarbejdet med Rusland og de østlige partnerlande og 
partnerlandene i Middelhavsområdet.

Opfordrer Kommissionen til at udvikle planer for samarbejde og multilateral koordinering 
inden for Verdenstoldorganisationen med henblik på at fastlægge fælles standarder og regler 
for toldprocedurer.

Mener, at en aftale om at lette toldprocedurerne som en del af Doha-runden ville gavne 
WTO’s medlemsstater, 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.

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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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser 
vedrørende: vedtagelsen inden for seks
måneder efter, at forordningen træder i 
kraft, af et arbejdsprogram for udviklingen 
og anvendelsen af de elektroniske 
systemer; afgørelser, der giver en eller flere 
medlemsstater mulighed for at anvende 
andre midler end edb til at udveksle og 
lagre data; afgørelser, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at afprøve 
forenklinger i anvendelsen af 
toldlovgivningen ved hjælp af edb; 
afgørelser, hvorved det pålægges 
medlemsstaterne at træffe, suspendere, 
annullere, ændre eller tilbagekalde en 
afgørelse; fælles risikokriterier og –
standarder, kontrolforanstaltninger og 
prioriterede kontrolområder; forvaltningen 
af toldkontingenter og toldlofter og af 
overvågningen af overgang til fri 
omsætning eller eksport af varer; 
fastlæggelsen af tariferingen af varer; 
midlertidig undtagelse fra reglerne om 
præferenceoprindelse for varer, der er 
omfattet af præferenceforanstaltninger, 
som er vedtaget ensidigt af Unionen; 
bestemmelsen af varers oprindelse; 
midlertidige forbud vedrørende 
anvendelsen af samlet sikkerhedsstillelse; 
gensidig bistand mellem 

(4) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser 
vedrørende: vedtagelsen inden for seks 
måneder efter, at forordningen træder i 
kraft, af et arbejdsprogram for udviklingen 
og anvendelsen af de elektroniske 
systemer; afgørelser, der giver en eller flere 
medlemsstater mulighed for at anvende
andre midler end edb til at udveksle og 
lagre data; afgørelser, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at afprøve 
forenklinger i anvendelsen af 
toldlovgivningen ved hjælp af edb; 
afgørelser, hvorved det pålægges 
medlemsstaterne at træffe, suspendere, 
annullere, ændre eller tilbagekalde en 
afgørelse; fælles risikokriterier og –
standarder, kontrolforanstaltninger og 
prioriterede kontrolområder; forvaltningen 
af toldkontingenter og toldlofter og af 
overvågningen af overgang til fri 
omsætning eller eksport af varer; 
fastlæggelsen af tariferingen af varer og 
oprettelsen af ensartede systemer for 
opkrævning af told i alle medlemsstater; 
midlertidig undtagelse fra reglerne om 
præferenceoprindelse for varer, der er 
omfattet af præferenceforanstaltninger, 
som er vedtaget ensidigt af Unionen; 
bestemmelsen af varers oprindelse og 
sporbarheden af varer stammende fra 
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toldmyndighederne, når der opstår 
toldskyld; afgørelser om godtgørelse af 
eller fritagelse for import- eller 
eksportafgifter; toldsteders officielle 
åbningstid; fastlæggelse af underposition i 
toldtariffen for varer, der er omfattet af den 
højeste import- eller eksportafgift, når en 
forsendelse er sammensat af varer, der 
henhører under forskellige positioner; 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

tredjelande; midlertidige forbud 
vedrørende anvendelsen af samlet 
sikkerhedsstillelse; gensidig bistand 
mellem toldmyndighederne, når der opstår 
toldskyld; afgørelser om godtgørelse af 
eller fritagelse for import- eller 
eksportafgifter; toldsteders officielle 
åbningstid; fastlæggelse af underposition i 
toldtariffen for varer, der er omfattet af den 
højeste import- eller eksportafgift, når en 
forsendelse er sammensat af varer, der 
henhører under forskellige positioner; 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til beskyttelsen af forbrugerne og EU-produkter at give 
Kommissionen mulighed for at træffe foranstaltninger med henblik sporbarheden og 
bestemmelsen af oprindelsen af varer fra tredjelande, der toldbehandles i EU, som led i 
forebyggelsen og bekæmpelsen af varemærkeforfalskning. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) En yderligere modernisering af 
Unionens toldlovgivning bør tage behørigt 
hensyn til de økonomiske operatørers 
synspunkter for at sikre en effektiv 
administrativ forenkling.

Begrundelse

Høring af de økonomiske operatører i forbindelse med fremtidige reformer af EU-
toldkodeksen er afgørende for at sikre en effektiv forenkling af toldprocedurerne. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at gøre det lettere at drive 
virksomhed bør enhver person have ret til 
at lade sig repræsentere over for 
toldmyndighederne. Det bør dog ikke 
længere være muligt at begrænse denne 
repræsentationsret gennem en 
medlemsstats lovgivning. En 
toldrepræsentant, der opfylder kriterierne 
for indrømmelse af status som autoriseret 
økonomisk operatør, bør desuden have ret 
til at levere sine ydelser i en anden 
medlemsstat end den, hvor den pågældende 
er etableret.

(18) For at gøre det lettere at afslutte 
handelstransaktioner bør enhver person 
have ret til at lade sig repræsentere over for 
toldmyndighederne. Det bør dog ikke 
længere være muligt at begrænse denne 
repræsentationsret gennem en 
medlemsstats lovgivning. Der bør derfor 
indføres harmoniserede EU-regler for 
toldrepræsentanter, der opererer i det 
indre marked. En toldrepræsentant, der 
opfylder kriterierne for indrømmelse af 
status som autoriseret økonomisk operatør, 
bør desuden have ret til at levere sine 
ydelser i en anden medlemsstat end den, 
hvor den pågældende er etableret, hvis 
vedkommende opfylder de harmoniserede 
EU-omfattende krav og således kan bruge 
ensartede systemer for opkrævning af told 
i alle medlemsstater.

Begrundelse

Hvis de autoriserede økonomiske operatører og toldrepræsentanterne har ret til at levere 
ydelser i alle medlemsstater, bør der indføres ensartede systemer for opkrævning af told i de 
forskellige toldvæsener for at forenkle og fremskynde toldbehandlingen i EU.

Der bør indføres harmoniserede regler på EU-plan for at sikre ensartede regler for 
toldrepræsentanter i EU-27 og følgelig undgå mulige langsigtede forvridninger af det indre 
marked. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Regelefterlevende og pålidelige 
økonomiske operatører bør nyde godt af 
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internationale aftaler, som sikrer gensidig 
anerkendelse af status som autoriseret 
økonomisk operatør. 

Begrundelse

Indgåelsen af samarbejdsaftaler om gensidig anerkendelse af status som autoriseret 
økonomisk operatør bør prioriteres højt i forbindelse med de igangværende 
handelsforhandlinger, herunder de dybtgående og omfattende handelsaftaler mellem EU og 
tredjelande.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre en konsekvent og ensartet 
behandling af personer, der er berørt af 
toldformaliteter og toldkontrol, bør 
beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens artikel 
290 tildeles Kommissionen, for så vidt 
angår fastlæggelsen af betingelserne 
vedrørende toldrepræsentation og 
toldmyndighedernes afgørelser, bl.a. 
vedrørende autoriserede økonomiske 
operatører og bindende oplysninger, og 
vedrørende kontrol og formaliteter for 
håndbagage og indtjekket bagage.

(25) For at sikre en konsekvent og ensartet 
behandling af personer, der er berørt af 
toldformaliteter og toldkontrol, bør 
afgørelser med henblik på at fastlægge 
betingelserne vedrørende 
toldrepræsentation og toldmyndighedernes 
afgørelse, bl.a. vedrørende autoriserede 
økonomiske operatører og bindende 
oplysninger, og vedrørende kontrol og 
formaliteter for håndbagage og indtjekket 
bagage, vedtages ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
traktatens artikel 291.

Begrundelse

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan i særlige behørigt 
begrundede tilfælde vedtage afgørelser,
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som midlertidig undtagelse 
til stk. 1 at anvende andre midler til 
udveksling og lagring af data end edb.

Begrundelse

De ensartede regler, der ligger til grund for EU-toldkodeksen, bør finde generel anvendelse. 
Enhver fravigelse herfra bør være særlig og behørigt begrundet og af midlertidig karakter for 
at forhindre permanente forvridninger af det indre marked.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage afgørelser, 
hvorved den tillader en eller flere 
medlemsstater som undtagelse til stk. 1 at 
anvende andre midler til udveksling og
lagring af data end edb.

udgår

Begrundelse

Det er væsentligt for virksomhederne og for harmoniseringsprocessen, at EU-toldkodeksen 
gennemføres og anvendes på samme måde i alle 27 medlemsstater uden nogen afvigelser.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. kan i overensstemmelse med EU-
lovgivningen fastlægge, på hvilke 

3. kan i overensstemmelse med EU-
lovgivningen fastlægge, på hvilke 
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betingelser en toldrepræsentant kan levere 
ydelser i den medlemsstat, hvor den 
pågældende er etableret. En 
toldrepræsentant, der opfylder kriterierne 
i artikel 22, litra a)-d), har imidlertid ret 
til at levere sådanne ydelser i en anden 
medlemsstat end den, hvor den 
pågældende er etableret, dog således at 
det ikke berører den pågældende 
medlemsstats anvendelse af mindre 
strenge kriterier.

betingelser en toldrepræsentant kan levere 
ydelser i den medlemsstat, hvor den 
pågældende er etableret. En 
toldrepræsentant skal være etableret i Den 
Europæiske Unions toldområde. For at 
levere toldydelser i en anden medlemsstat 
end den, hvor han er repræsenteret, skal 
toldrepræsentanten have tilladelse hertil 
udstedt af den kompetente nationale 
toldmyndighed på grundlag af de fælles 
kriterier, der anvendes i hele Den 
Europæiske Unions område, og som 
gælder i alle medlemsstater.

Begrundelse

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific 
requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce 
common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member 
States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 244, 
stk. 4, at vedtage gennemførelsesretsakter,
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som præciserer:
(a) de tilfælde, hvor der dispenseres fra 
forpligtelsen i artikel 18, stk. 2, første 
afsnit

(a) de tilfælde, hvor der dispenseres fra 
forpligtelsen i artikel 18, stk. 2, første 
afsnit

(b) reglerne for overdragelse af og bevis 
for retten i artikel 18, stk. 3

(b) de betingelser, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3

(c) de tilfælde, hvor toldmyndighederne 
ikke afkræver det bevis, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 2, første afsnit.

(c) de tilfælde, hvor toldmyndighederne 
ikke afkræver det bevis, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 2, første afsnit.

Begrundelse

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegation af beføjelser udgår
Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:
(a) procedurereglerne for, hvordan der 
træffes afgørelser som omhandlet i artikel 
24
(b) de tilfælde, hvor ansøgeren ikke gives 
mulighed for at fremsætte sine 
synspunkter i medfør af artikel 24, stk. 4, 
første afsnit
(c) reglerne for overvågning, fornyet 
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vurdering og suspension af afgørelser i 
medfør af artikel 24, stk. 8.

Begrundelse

Disse aspekter er afgørende for EU-toldkodeksen og bør derfor fastsættes i basisretsakten og 
ikke blot i delegerede retsakter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan udstedes et dokument i 
Unionen, der beviser oprindelsen, hvis det 
er nødvendigt af hensyn til handelen.

3. Der kan udstedes et dokument i 
Unionen, der beviser oprindelsen, forudsat 
at der fremlægges dokumentbeviser for 
denne oprindelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger med henblik på at 
bestemme varers oprindelse.

Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger med henblik på at 
bestemme varers oprindelse og 
sporbarhed. 

Begrundelse

Det er vigtigt af hensyn til beskyttelsen af forbrugerne og EU-produkter at give 
Kommissionen mulighed for at træffe foranstaltninger med henblik sporbarheden og 
bestemmelsen af oprindelsen af varer fra tredjelande, der toldbehandles i EU, som led i 
forebyggelsen og bekæmpelsen af varemærkeforfalskning. 



AD\915444DA.doc 13/16 PE492.800v04-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er sikkerheden ikke frigivet, kan den også 
anvendes inden for grænserne af det beløb, 
der stilles som sikkerhed, til inddrivelse af 
import- eller eksportafgiftsbeløb og andre 
afgifter, der skal betales som følge af 
kontrollen af disse varer efter frigivelse.

Er den enkelte sikkerhedsstillelse ikke 
frigivet, kan den også anvendes inden for 
grænserne af det beløb, der stilles som 
sikkerhed, til inddrivelse af import- eller 
eksportafgiftsbeløb og andre afgifter, der 
skal betales som følge af kontrollen af 
disse varer efter frigivelse.

Begrundelse

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion 
of post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length 
of the guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 181 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En autoriseret økonomisk operatør med 
tilladelse til at udnytte forenklede 
toldbestemmelser anses for at opfylde 
betingelserne i litra b), for så vidt der ved 
tildelingen af den pågældende bevilling er 
taget hensyn til den aktivitet, der er 
omfattet af den særlige procedure.

Med forbehold af de særlige betingelser, 
der er fastsat som led i den enkelte 
procedure anses en autoriseret økonomisk 
operatør med tilladelse til at udnytte 
forenklede toldbestemmelser for at opfylde 
betingelserne i litra b) i dette stykke.
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Begrundelse

Autoriserede økonomiske operatører bør pr. definition altid anses for at opfylde betingelserne 
vedrørende overholdelse. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 196 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade en person at benytte forenklinger, 
for så vidt angår henførslen af varer under 
proceduren for EU-forsendelse og 
afslutningen af den pågældende procedure.

4. Toldmyndighederne kan efter ansøgning 
tillade en person at benytte forenklinger, 
for så vidt angår henførslen af varer under 
proceduren for EU-forsendelse og 
afslutningen af den pågældende procedure, 
herunder anvendelse af manifester 
fremsendt via systemer til udveksling af 
data i medfør af en forsendelseserklæring 
fra et luftfarts- eller skibsfartsselskab, 
som varetager et stort antal flyvninger 
eller sørejser mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

Anvendelse af elektroniske manifester opfylder fuldt ud kravene om både elektroniske 
angivelser og for procedurer; den er helt i tråd med erklæringen om indskrivning i 
regnskaberne, som udgør en af søjlerne i den moderniserede toldkodeks. Et krav om 
indførelse af disse bevægelser i forsendelsessystemet NCTS vil, uanset om antallet af datasæt 
mindskes eller ej, hverken gavne handelen eller toldsystemet, idet de europæiske 
virksomheder vil opleve meromkostninger.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 233 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Toldmyndighederne kan efter 
ansøgning tillade en person at benytte 
forenklinger, for så vidt angår henførslen 
af varer under proceduren for EU-
forsendelse og afslutningen af den 
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pågældende procedure.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 234

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer de tilfælde, hvor 
eksportformaliteterne gælder i 
overensstemmelse med artikel 233, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 243 at 
vedtage delegerede retsakter, som 
præciserer:

(a) Reglerne for eksportproceduren
(b) de tilfælde, hvor eksportformaliteterne 
gælder i overensstemmelse med artikel 
233, stk. 3

(c) reglerne for tildelingen af den i artikel 
196, stk. 3, omhandlede tilladelse

Begrundelse

Bevarelse af ensartede eksportregler i hele EU er væsentligt for både eksprestjenester og for 
virksomheder i EU generelt. Reglerne for eksportproceduren eller forenkling af denne kan 
ikke anses for at være dækket af den delegation af beføjelser, der er omhandlet i artikel 232 
og 234 i Kommissionens forslag.
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