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TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring om Revision af EU-
toldkodeksen 
 
EU-Kommissionen har med sit forslag til forordning, dateret den 20. juli 2022, 

fremsendt et initiativ til Revision af EU-toldkodeksen med en opfordring om ind-

sendelse af dokumentation senest 19. september 2022. TEKNIQ Arbejdsgiverne 

takker for muligheden for at give kommentarer til forslaget til revision af EU-told-

kodeksen. 

 

Generelle bemærkninger 

Forslaget til revisionen af EU-toldkodeksen gav anledning til følgende bemærknin-

ger hos TEKNIQ Arbejdsgiverne:  

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er overordnet enige med EU-Kommissionen i, at det er et 

problem, at de europæiske toldmyndigheder fortsat ikke fungerer som en samlet 

enhed. TEKNIQ Arbejdsgiverne deler til fulde Kommissionens frustration over, 

hvordan de ikke harmoniserede toldindsatser forringer EU’s konkurrenceevne, på-

lægger virksomheder en ekstra administrativ byrde samt ligeledes forringer vilkå-

rene for den interne konkurrence de europæiske lande imellem. Derfor er vi også 

glade for, at Kommissionen med sit forslag til en revision af EU-toldkodeksen 

netop adresserer disse udfordringer. 

 

Særligt finder TEKNIQ Arbejdsgiverne det vigtigt at få harmoniseret regler og pro-

cedurer, så vi kan være sikre på, at de produkter som importeres til det europæi-

ske marked, også lever op til de sociale og klimamæssige standarder, som Unio-

nen har. Et konkret eksempel på, hvor det efter vores opfattelse for nuværende 

ikke er tilfældet, er den fortsatte import af store mængder af kinesiske stålpro-

dukter til den grønne industri. Det er velkendt, at kinesiske stålprodukter har en 

væsentligt større klimabelastning end europæiske stålprodukter og med de kom-

mende regler og afgifter for bæredygtig produktion reduceres europæiske virk-

somheders konkurrenceevne yderligere medmindre, vi har effektive toldsystemer.  

 

Derfor er det vores vurdering, at en harmonisering af regler og procedurer på om-

rådet er vigtig med henblik på at fremme den grønne omstilling. Derfor støtter vi 

ligeledes Kommissionens ambition om at gøre det lettere at udveksle data på 

tværs af toldmyndigheder. 

Europa-Kommissionen 
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TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer yderligere Kommissionen til at indføre speci-

fikke toldkoder til produkter og komponenter, der relaterer sig direkte til den 

grønne omstilling for bedre at kunne monitorere handelsdynamikken. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående gav anled-

ning til spørgsmål. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen  

Underdirektør  

 
 


