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Modernisering af toldvæsenet  

Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 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 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af 

en EF-toldkodeks2, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en 

EF- toldkodeks3, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 

2008 om papirløse rammer for told og handel4, 

 

- 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)5, 

 

- 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-

toldkodeks6 (sikkerheds- og sikringsændring), 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 

2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 

markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/937, 

 

- 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 medlemmer8, 

 

- 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, 
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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 og 

Kommissionen1, 

 

- der henviser til sin beslutning af 10. maj 2011 om Den Europæiske Revisionsrets 

særberetninger i forbindelse med decharge for 2009 for Kommissionen2, 

 

- der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om 

produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning3,  

 

- der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om 40-årsdagen for toldunionen4, 

 

- der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om effektive import- og eksportregler og -

procedurer til fordel for handelspolitikken5, 

 

- 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 toldspørgsmål6, undertegnet den 28. maj 1997, 

 

- der henviser til fælleserklæringen om forsyningssikkerhed (United States Department of 

Homeland Security og Europa-Kommissionen), undertegnet den 23. juni 2011), 

 

- 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 Kommissionens rapport med titlen "Midtvejsevaluering af Told 2013-

programmet" (KOM(2011)0537), 

 

- 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), 
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- 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 (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-

0406/2011), 

 

A. der henviser til, at en effektiv toldunion er en af de væsentlige hjørnesten i den 

europæiske integrationsproces og en forudsætning for den fri bevægelighed for varer, 

økonomisk udvikling og vækst i det indre marked; 

 

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 toldkontorer, som er hensigtsmæssigt placeret ved grænsen, kan 

bidrage effektivt til at sikre, at kun sikre varer kommer ind i EU; 

 

D. der henviser til, at toldvæsenet stadig spiller en vigtig rolle for beskyttelsen af EU's 

finansielle interesser, selv om opgaven med at indsamle toldafgifter er blevet mindre i de 

senere år; 
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E. der henviser til, at de allerseneste sikkerhedshændelser inden for luftfragt beviser, at det 

er nødvendigt at have fokus på sikkerhed, og at toldmyndighederne fortsat skal være 

agtpågivende over for terrortrusler; 

 

F. der henviser til, at import i EU af forfalskede og piratkopierede varer fører til indtægtstab 

og krænker intellektuelle ejendomsrettigheder; der henviser til, at forfalskede produkter 

kan udgøre en alvorlig sikkerheds- og sundhedsrisiko for de europæiske forbrugere; 

 

G. der henviser til, at toldvæsenet i dag står over for stigende import- og eksportmængder og 

transittransaktioner, mens ressourcerne er begrænsede, og at en effektiv risikohåndtering 

derfor er af særlig betydning; 

 

H. der henviser til, at e-told, især en centraliseret toldbehandling, er et af de vigtigste 

aspekter af toldmoderniseringen og -forenklingen; 

 

I. der henviser til, at et uproblematisk, enkelt og velfungerende toldvæsen er væsentligt for 

at fremme varebevægeligheden og handlen på det indre marked, navnlig for SMV’er; 

 

J. 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. bemærker, at den moderniserede toldkodeks, der vedtoges i 2008, var særdeles ambitiøs i 

henseende til frister, og mener, at det nye forslag oprigtigt skal tilstræbe at styrke den 

nuværende situation og tilføre en klar merværdi for EU-operatører og navnlig SMV'er; 

 

2. er overbevist om, at modernisering af EU’s toldstrategi og toldinstrumenter bør have høj 

politisk prioritet med et budget, der står mål med denne ambition, da en fremtidssikret 

toldpolitik med velfungerende, effektive og forenklede toldprocedurer kan yde et 

væsentligt bidrag til EU's globale konkurrenceevne og pålidelige handelsforbindelser med 

tredjelande; 

 

3. understreger, at en velfungerende toldpolitik spiller en central rolle i beskyttelsen af 

intellektuelle ejendomsrettigheder og bekæmpelsen af ulovlig indførsel af varer og 

forfalskede produkter i det indre marked og dermed forstærker sikkerhed og tryghed for 

de europæiske forbrugere; 

 

4. opfordrer til, at bekæmpelsen af overtrædelser af toldbestemmelser og af trusler i form af 

smugling, organiseret kriminalitet, korruption, terrorisme og andre kriminelle handlinger 

intensiveres, og til, at der lægges særlig vægt på at gennemføre 

Verdenstoldorganisationens henstillinger om risikostyring, beskyttelse af og sikkerhed for 

lovlig handel, udviklingspartnerskaber med virksomheder inden for automatisk 

toldbehandling, bekæmpelse af korruption, indførelse af princippet om et enkelt 

kontaktpunkt og udveksling af oplysninger og viden mellem toldtjenester; 

 

5. mener, at toldvæsenets formål og omdømme bør tilpasses kravene i den moderniserede 

toldkodeks for at blive tilført ekstra stimulans og blive i stand til at nå sit fulde potentiale i 

henseende til effektivitet; 



 

6. mener, at da toldvæsenet betros mere og mere ansvar, bør medlemsstaterne følge dette op 

med passende ressourcer; mener, at tildelingen af de fornødne finansielle midler i 

overensstemmelse med de budgetmæssige rammer for toldrelaterede procedurer og 

processer, navnlig udvikling af elektroniske systemer, er afgørende for opnåelsen af den 

stærkt nødvendige modernisering af toldvæsenet; mener, at der for at sætte toldvæsenet i 

stand til at varetage sine prioriterede opgaver bør lægges særlig vægt på anvendelsen af 

de tilgængelige, begrænsede ressourcer inden for risikostyring, på beskyttelse af og 

sikkerhed for markedet og samfundet og grænsebeskyttelse ved Den Europæiske Unions 

ydre grænser; 

 

7. er bekymret over, at forskellige nationale fortolkninger af EU's toldlovgivning skaber 

bureaukrati for virksomhederne med negative virkninger til følge for den europæiske 

konkurrenceevne og svækker EU's evne til at føre en effektiv risikobaseret strategi til 

overholdelse af kravene; opfordrer derfor medlemsstaterne til fuldt ud at forpligte sig i 

forhold til toldmoderniseringsprocessen og navnlig den ensartede anvendelse af EU's 

toldlovgivning; kræver desuden, at Kommissionen snarest træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre en ensartet og harmoniseret anvendelse af EU's toldlovgivning 

i hele EU; 

 

8. opfordrer Kommissionen til senest i juni 2012 at forelægge Europa-Parlamentet en 

rapport om den aktuelle situation med hensyn til medlemsstaternes overholdelse af EU's 

toldlovgivning, herunder en handlingsplan til afhjælpning af påviste mangler; mener, at 

sektoren bør høres af Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport; 

 

9. bemærker, at toldvæsenet bør moderniseres, til hvilket formål der bør skabes et 

resultatorienteret forvaltningssystem, der gør brug af kvalitetsstyringsmetoder baseret på 

internationale standarder og af velafprøvede procedurer, ligesom det interne tilsynssystem 

og håndteringen af organisatoriske risici bør forbedres, idet der tages højde for 

operationelle og informationsmæssige processer; 

 

10. 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;  

 

11. 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; 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; 

 

Sikring af konkurrenceevnen og risikohåndtering 
 

12. mener, at forenkling, standardisering og modernisering af toldlovgivningen og 

toldprocedurerne samt af anvendelsen af moderne og effektive 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; 

 

13. bemærker, at det kan være nødvendigt med betragtelige investeringer for at tilpasse sig til 

de nye toldprocedurer og krav i forbindelse med en moderniseret e-told; understreger, at 

disse skal være rimelige for ikke at skabe unødvendige byrder, især for SMV'er; 

understreger nødvendigheden af at lette bureaukratiet og udgifterne for SMV'er; 

 

14. 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;  

 

15. mener, at effektiv risikohåndtering afhænger af, at der rettidigt indsamles nødvendige 

oplysninger gennem den elektroniske behandling, der sikrer sikkerhed og tryghed for 

borgerne; 

 

16. betoner, at enhver fremtidig udvidelse af EU's lovgivning om forsyningskædesikkerhed 

skal følge en fuldt risikobaseret strategi, som kun skal rettes mod højrisikoforsendelser 

med henblik på både dokumentarisk og fysisk vurdering; 

 

17. 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 det indre 

marked;  

 

18. 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 tvivlsomme, og er besluttet på at fortsætte 

den transatlantiske lovgivningsdialog med USA med det formål at få denne lov taget 

tilbage eller ændret; 

 

Et moderniseret toldvæsen 

 

Gennemførelse af den moderniserede toldkodeks 

 

19. 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 bestemmelserne for gennemførelse af den 

moderniserede toldkodeks fuldt ud skal afspejle dens ånd; 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; 

 

20. er overbevist om, at den moderniserede toldkodeks kun kan nå sit fulde potentiale, hvis 

den understøttes fuldt ud af korrekt udviklede og avancerede it-systemer; mener, at alle 

yderligere investeringer i it skal foregå i overensstemmelse med de centrale principper for 

den moderniserede toldkodeks; 

 

21. fremhæver, at virksomhederne har behov for adgang til de relevante specifikationer i 

medlemsstaterne i god tid i forvejen, da de også behøver tid til at udvikle og gennemføre 



deres egne it-applikationer; understreger i denne forbindelse, at der bør tages hensyn til de 

nationale myndigheders og de økonomiske operatørers tekniske og finansielle formåen i 

forbindelse med ibrugtagning af nye systemer, når den nye tidsfrist for anvendelsen af 

den moderniserede toldkodeks fastsættes; 

 

22. glæder sig over den påtænkte tilpasning af den moderniserede toldkodeks til 

Lissabontraktaten, hvad angår bestemmelserne om uddelegering af beføjelser og tildeling 

af gennemførelsesbestemmelser; 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; 

 

23. erkender, at det er på sin plads at udsætte gennemførelsen af den moderniserede 

toldkodeks; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og under 

hensyntagen til de vanskeligheder, der opleves især med udviklingen af elektroniske 

systemer, til at undersøge mulighederne for at overveje 2016 som den nye frist for en 

ensartet gennemførelse af den moderniserede toldkodeks, idet en sådan udsættelse knyttes 

direkte til de nødvendige sikkerhedsgarantier; 

 

Centraliseret toldbehandling og harmonisering 

 

24. 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; 

 

25. støtter kraftigt idéen om centraliseret toldbehandling, der i allerhøjeste grad afhænger af 

de rette it-systemer, og som 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; understreger den centrale rolle, som 

toldvæsenet bør spille i den centraliserede toldbehandlingsprocedure; 

 

26. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at støtte den centraliserede toldbehandling, da fuldt 

harmoniserede toldregler, informationsudvekslingssystemer og dataformater er en 

forudsætning for, at centraliseret toldbehandling kan gennemføres med succes; 

 

27. finder det beklageligt, at udviklingen skrider så langsomt fremad i processen med 

forenkling af moms- og punktafgiftsreglerne i medlemsstaterne, og at der opstår 

problemer med opkrævning af moms- og punktafgifter, idet disse områder er afgørende 

for en egentlig centraliseret toldbehandlingsordning; opfordrer også til øget samarbejde 

og udveksling af bedste praksis med hensyn til momsinddrivelse ved import, 

toldstedernes åbningstider, gebyrer samt sanktioner for manglende overholdelse af 

Unionens toldkodes, da de nuværende forskelle kan medføre handelsforvridninger; 

 

28. mener, at det er nødvendigt med en vis fleksibilitet hvad angår regler og toldprocesser, 

således at medlemsstaterne så vidt muligt kan fortsætte med at tilpasse deres 

fremgangsmåde i forhold til logistisk tempo, kompleksitet og det behandlede 

varevolumen; 

 

Status som autoriseret økonomisk operatør 

 

29. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre servicekvaliteten for de 



økonomiske operatører og andre personer og til at begrænse de administrative byrder, der 

hviler på dem; 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; opfordrer Kommissionen til at 

overveje at forenkle proceduren for ansøgning om opnåelse af status som autoriseret 

økonomisk operatør; 

 

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå, at der kan indrømmes 

virksomheder, der har opnået status som autoriseret økonomisk operatør, yderligere 

konkrete fordele, hvilket ville tilskynde virksomhederne til at ansøge; mener, at sådanne 

håndgribelige fordele primært ville kunne medføre betydelig begrænsning af de 

administrative byrder eller udgifter, f.eks. en regel om, at autoriserede økonomiske 

aktører fritages fra kravet om at stille sikkerhed for toldskyld, og lettelser i forbindelse 

med betaling af toldafgifter og moms;  

 

31. opfordrer navnlig Kommissionen til at overveje at fritage særligt betroede operatører 

såsom autoriserede økonomiske operatører for krav om meddelelser før ankomst og før 

afgang både for import og eksport og til ligeledes at fritage dem for transaktionsbaserede 

toldangivelser i forbindelse med "selvangivelsen" og den lokale toldklareringsprocedure; 

 

32. erindrer ikke desto mindre om alle de nødvendige forudsætninger for at kunne opnå status 

som autoriseret økonomisk aktør, der er fastsat i artikel 14 i den moderniserede 

toldkodeks, nemlig overholdelse af told- og skattereglerne; at der findes et 

tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og, hvor det er relevant, 

transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol; bevis for 

økonomisk solvens; praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har 

direkte tilknytning til den pågældende aktivitet og sikkerheds- og sikringsstandarder; 

 

33. forventer, at alle medlemsstater sikrer, at den status som autoriseret økonomisk aktør, som 

en medlemsstat udsteder, fuldt ud anerkendes af de andre medlemsstater; minder om 

vigtigheden af at sikre ligebehandling af de autoriserede økonomiske aktører på alle 

Fællesskabets toldområder med hensyn til ensartet kontrol og gensidig anerkendelse; 

 

34. opfordrer Kommissionen til i den moderniserede toldkodeks at inkludere skærpede krav 

til leveringen af tjenesteydelser vedrørende EU’s toldrepræsentation, 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 de 

europæiske autoriserede økonomiske operatører; 

 

35. glæder sig over indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem EU og Japan om gensidig 

anerkendelse af status som autoriseret økonomisk operatør; opfordrer Kommissionen til at 

forhandle lignende aftaler med andre vigtige partnere, såsom USA, Canada, Kina og 

Rusland, under fuld hensyntagen til Europa-Parlamentets rolle, og til at medtage dette 

element i forhandlingerne om bilaterale handelsaftaler med henblik på at gøre status som 

autoriseret økonomisk operatør mere fordelagtig for EU-virksomheder; 

 



Forenklinger og undtagelser 

 

36. glæder sig over, at Kommissionen agter at indføre procedureforenklinger på import- og 

eksportområdet; 

 

37. opfodrer Kommissionen til også fremover i forbindelse med de såkaldte lokale 

klareringsprocedurer at dispensere for individuelle meddelelser og give mulighed for 

frigivelse af varer uden inddragelse af toldmyndighederne for bl.a. i forbindelse med "just 

in time"-forsendelser at sikre en ubesværet afvikling af procedurerne; 

 

38. henviser til, at navnlig SMV’er i en række medlemsstater udnytter EF-toldkodeksens 

mulighed for at indgive en såkaldt mundtlig toldanmeldelse for im- og eksport under en 

værdigrænse på 1 000 EUR; 

 

39. opfordrer indtrængende til, at de eksisterende frigrænser og undtagelser for opkrævning af 

told på de mindste import- og eksportforsendelser fastholdes og standardiseres i hele EU, 

f.eks. op til et beløb på 1 000 EUR, og også anvendes på meddelelser før ankomst og før 

afgang, da afskaffelse af denne forenklede procedure betydeligt ville forøge de 

administrative og finansielle byrder på især SMV’er og derfor i modstrid med Unionens 

mål med at nedbringe bureaukratiet; insisterer på, at muligheden for en såkaldt mundtlig 

toldanmeldelse bevares i gennemførelsesbestemmelserne til den moderniserede 

toldkodeks; 

 

40. opfordrer til, at de eksisterende bestemmelser vedrørende salg til eksport fastholdes, og 

til, at visse royalties og licensafgifter medregnes i toldværdien, da ubegrundede ændringer 

i disse bestemmelser vil resultere i højere toldværdi og følgelig en højere skattebyrde; 

 

Ikke-præferenceoprindelse 

 

41. opfordrer Kommissionen til at bevare princippet om, at varers ikke-præferenceoprindelse 

fastsættes efter det sted, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede 

bearbejdning af dem fandt sted; 

 

42. er bekymret over den udvikling, der tilstræber at skabe regler om ikke-

præferenceoprindelse gennem forskellige metoder til fastlæggelse af oprindelse ved 

import og eksport; 

 

43. opfordrer til, at hvis der fastlægges supplerende oprindelsesregler, bør det ske på en sådan 

måde, at der undgås unødige administrative byrder for virksomhederne, og under 

hensyntagen til, at det er vigtigt at lette den internationale handel; 

 

44. understreger samtidig, at eksportlicenser vedrørende ikke-præferenceoprindelse fra de 

relevante myndigheder i et tredjeland også skal anerkendes af EU fremover; 

 

45. støtter, at der kun gennemføres listebaserede regler inden for ikke-præferenceoprindelse 

for særlige tilfælde, der skal betragtes som undtagelser; opfordrer til, at de regler, som i 

øjeblikket er indeholdt i bilag 10 og 11 til gennemførelsesbestemmelserne for EF-

toldkodeksen, bevares, og til, at der ikke foretages nogen yderligere udvidelse af de 

listebaserede kriterier til andre produkter, for at forhindre det, der ville være en klar 

forøgelse af de administrative byrder på toldmyndighederne og de økonomiske operatører 



uden, at dette ville blive opvejet af økonomiske fordele; 

 

46. opfordrer til, at førstesalgsreglen fastholdes, og til, at medtagelsen af omkostninger i 

forbindelse med risikovurderinger, som er forbundet med betydelige omkostninger for 

operatørerne, opgives; er bekymret over de forslag, der i øjeblikket drøftes om 

fastlæggelse af en transaktionsværdi, da disse ikke er i overensstemmelse med kravet om 

salg til eksport til Fællesskabets toldområde, men snarere udgør et paradigmeskift i 

retning af salg til import til Fællesskabets toldområde, hvilket ikke er foreneligt med 

GATT's toldværdikodeks; 

 

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

af intellektuelle ejendomsrettigheder 

 

Produktsikkerhed 

 

47. forventer et tæt samarbejde mellem toldmyndigheder, markedstilsynsmyndigheder og 

virksomheder, f.eks. med henblik på at opfange usikre og/eller ikke-overensstemmende 

produkter ved grænsen til bestemmelsesmedlemsstaterne; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sørge for, at personalet er ordentligt uddannet for at sikre, at 

produkter, der frembyder en risiko, kan opdages i større omfang; 

 

48. 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; 

 

49. 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 

 

50. understreger, at indtægter fra toldafgifter er en vigtig del af EU’s traditionelle egne 

indtægter, der i 2011 sammen med sukkerafgifterne indbringer 16 777 100 000 EUR, og 

at et effektivt toldsystem er af afgørende vigtighed for beskyttelsen af EU’s finansielle 

interesser; påpeger, at en korrekt gennemførelse af toldindsatsen har direkte konsekvenser 

for beregningen af moms, som er en anden vigtig kilde til EU’s budgetindtægt; 

 

51. påpeger, at en effektiv forebyggelse af uregelmæssigheder og snyd på toldområdet, ved 

hjælp af passende toldkontrol, ikke blot sikrer beskyttelsen af Unionens økonomiske 

interesser, men også har vigtige følgevirkninger for det indre marked ved at eliminere 

uretfærdige fordele, som de erhvervsdrivende, der betaler for lidt i moms eller 

underdriver de værdier, de indberetter til toldmyndighederne, har i forhold til de 

erhvervsdrivende, der overholder reglerne og ikke indlader sig på en sådan praksis; 

 

52. vedbliver med at støtte medlemsstaternes indsats for at styrke skatte- og 

toldbestemmelserne og skatteinddrivelseskapaciteten, for at udbygge de internationale 

konventioner til bekæmpelse af korruption, skatteunddragelse og ulovlige strømme og for 

at øge den finansielle gennemsigtighed; støtter ligeledes øget udveksling af oplysninger 

om den aktuelle toldlovgivning; 



 

53. minder om, at Kommissionens hensigt er at få de nationale toldadministrationer til at 

agere som én og dermed sikre ensartede kontroller overalt i Unionens toldområde; 

påpeger, at dette ikke kan opnås uden interoperable kommunikations- og 

informationsudvekslingssystemer på medlemsstats- og Kommissionsniveau; beklager den 

meget langsomme fremdrift i denne henseende; påpeger, at kontrollerne skal baseres på i 

fællesskab aftalte normer og pålidelige risikoevalueringskriterier for vareudvalg og 

aktører; 

 

54. opfordrer til et snævrere samarbejde og en mere aktiv udveksling af informationer og 

bedste praksis med de kompetente myndigheder i EU-nabostaterne i forbindelse med 

modernisering af toldvæsenet og bekæmpelse af smugleri og korruption inden for 

toldvæsenet; 

 

55. glæder sig over den forenklede toldkontrol, der blev indført i 2009, og anerkender dennes 

betydning for arbejdet med at fremme international handel; understreger, at den udbredte 

brug af forenklede toldprocedurer for import, der sigter mod at reducere toldformaliteter 

og -kontroller før frigivelse af varer, er af hovedelementerne i EU's toldpolitik; minder 

om, at over 70 % af alle toldprocedurer er blevet forenklet; finder det dog beklageligt, at 

disse procedurer har ført til uberettigede tab på Unionens budget og brud på EU's 

handelspolitik; 

 

56. 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 kontrolsystemet i denne henseende 

og opfordrer Kommissionen til nøje at følge denne proces for at undgå tab for EU-

budgettet og overtrædelser af de handelspolitiske bestemmelser; 

 

57. opfordrer med henblik på at mindske risikoen for reduktion af de traditionelle egne 

indtægter (TOR) Kommissionen til på medlemsstatsniveau at sikre, at der udføres 

tilstrækkelige systemrevisioner af operatører, inden der udstedes tilladelse til at bruge 

forenklede toldprocedurer, og at der gennemføres tilstrækkelige efterfølgende revisioner; 

 

58. minder om, at toldkontrol bør baseres på risikoanalyse ved hjælp af bl.a. automatiserede 

databehandlingsteknikker og påpeger, at kun automatiserede risikoprofiler, der er 

integrerede i tolddeklarationsbehandlingen, ifølge Revisionsretten kan beskytte EU’s 

økonomiske og handelspolitiske interesser i tilstrækkelig grad; beklager, at kun meget få 

medlemsstater har automatiserede risikoprofiler for TOR og for spørgsmål vedrørende 

den fælles handelspolitik; opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at imødegå denne situation; 

 

59. gentager sin holdning fra konklusionerne i Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 om 

Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for 2009 

vedrørende Rettens særberetning ”Bliver de forenklede toldprocedurer ved indførsel 

kontrolleret effektivt?”. 

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder 

 

60. bemærker 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; understreger, at den yderligere udviklede forordning gør det muligt 

at tilbageholde varer, der mistænkes for at overtræde bestemmelserne om intellektuelle 

ejendomsrettigheder, og at forordningen dermed udgør en søjle i Unionens retslige ramme 

for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

 

61. støtter det arbejde, der er udført inden for rammerne af Det Europæiske 

Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering, og tilskynder til, at 

Observationscenterets 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 

 

62. 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; 

 

63. 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 

erhvervslivets repræsentanter og enhver borger, der er berørt af udviklingen på 

toldområdet, direkte adgang til oversigter over de drøftelser, der har fundet sted på disse 

møder; er overbevist om, at dette i særlig grad vil gavne SMV'er, sikre gennemsigtighed 

og højne den offentlige bevidsthed om toldrelaterede spørgsmål; 

 

Samarbejde 

 

64. mener, at et forpligtende samarbejde mellem toldmyndigheder, 

markedsovervågningsmyndigheder og erhvervslivet er af allerstørste betydning og bør 

baseres på principperne om gennemsigtighed, sammenhæng, kohærens og 

forudsigelighed, og mener, 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; 

 

65. mener, at alle medlemsstater bør have formelle mekanismer til en gennemsigtig dialog 

mellem toldmyndighederne og den private sektor; opfordrer toldmyndighederne og den 

private sektor til at identificere bedste praksisformer for samarbejde og til at fremme disse 

og tilskynder begge parter til at udarbejde vurderinger af samarbejdet og udvikle de 

fornødne evalueringsredskaber med henblik på at identificere problemer og tilbyde 

mulige løsninger; 

 

66. mener, at toldbehandlingen bør strømlines, og at alle relevante myndigheder bør 

inddrages i en så tidlig fase af processen som muligt; støtter derfor kraftigt en samordnet 

grænsekontrol og princippet om et enkelt kontaktpunkt under toldmyndighedernes ansvar 

og med de fornødne lovforanstaltninger; 

 



67. understreger, at one-stop-shop-princippet bør anvendes effektivt for at sikre, at varerne 

kun kontrolleres en enkelt gang af alle de berørte myndigheder; 

 

68. mener, at toldpersonalets færdigheder, viden og erfaring skal udvikles og forbedres 

løbende, da de er en forudsætning for toldprocedurer af høj kvalitet; støtter 

medlemsstaterne og Kommissionen i deres indsats for at fremme regelmæssig uddannelse 

for toldpersonale; 

 

69. 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; 

 

70. understreger, at forskning har særlig betydning, når der overvejes lovinitiativer; glæder 

sig over og støtter kraftigt det arbejde, der udføres af universiteter og forskningscentre i 

EU, som bidrager til toldpersonalets akademiske udvikling; opfordrer medlemsstaterne til 

at sikre, at der er adgang til relevante uddannelsesprogrammer på højt niveau til fremme 

af toldpersonalets kvalifikationer; 

 

71. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for at øge 

toldsamarbejdet, herunder med de øvrige relevante myndigheder, såvel som yderligere 

harmonisering af toldbestemmelserne med det formål at forbedre den måde, som 

toldunionen fungerer på; opfordrer Kommissionen til at overveje dette emne i forbindelse 

med opfølgningen til Told 2013-programmet; 

 

72. mener, at opfølgningen til Told 2013-programmet især skal støtte en ensartet 

gennemførelse af EU's toldlovgivning samt støtte en afbalanceret strategi for forbedring 

af den europæiske konkurrenceevne, samtidig med at den skal garantere sikkerhed og 

tryghed; 

 

73. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre tilrettelæggelsen af 

toldprocedurerne ved Den Europæiske Unions ydre grænser, til at skabe bedre betingelser 

for lovlige virksomhedsaktiviteter, international handel og hurtig bevægelighed for 

personer og varer, til at efterse infrastrukturen på toldkontorerne ved EU's ydre grænser 

under hensyntagen til gennemførelsesbestemmelserne for Fællesskabets toldkodeks, til at 

udstyre toldkontorerne med moderne overvågningsudstyr og sikre, at disse redskaber 

anvendes effektivt, når der foretages toldkontrol; 

 

74. 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. 

 

75. 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; 

 

76. 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 den 15.-17. december 2011 i Geneve; 

 

77. 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. 

 

 

o 

o     o 

 

 

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

 


