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Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i
Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen for så vidt
angår den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer
af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser
vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til
sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til
konventionen om det harmoniserede system
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BEGRUNDELSE
1.

FORSLAGETS GENSTAND

Dette forslag vedrører afgørelsen om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på
Unionens vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System (HS-Udvalget)
under Verdenstoldorganisationen i september 2020, forelagt for Rådet den 21. august 2020
(COM(2020) 427).
2.

BAGGRUND FOR FORSLAGET

2.1.

Den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og
varenomenklatursystem

Den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og
varenomenklatursystem har til formål at lette den internationale handel og indsamlingen,
sammenligningen og analysen af statistikker, navnlig om international handel. Den omfatter
som et bilag HS-nomenklaturen, som er et internationalt harmoniseret system, der gør det
muligt for de deltagende lande at tarifere varer på et fælles grundlag til toldformål. HSnomenklaturen indeholder navnlig beskrivelser af varerne i form af positioner og
underpositioner og de tilhørende numeriske koder baseret på et 6-cifret kodesystem. HSnomenklaturen revideres hvert femte år1. Den anvendes af mere end 190 forvaltninger på
verdensplan, og mere end 98 % af alle varer, der handles i verden, tariferes derfor i henhold til
nomenklaturen.
Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1988.
Den Europæiske Union og alle medlemsstaterne er part i aftalen2.
2.2.

Verdenstoldorganisationen (WCO)

Verdenstoldorganisationen (WCO) blev oprettet i 1952 som Toldsamarbejdsrådet og er et
uafhængigt mellemstatsligt organ, der har til opgave at arbejde for, at toldadministrationerne
forbedres og gøres mere effektive. Organisationen repræsenterer 183 toldadministrationer i
hele verden. WCO's styrende organ er Rådet. Unionen udøver midlertidigt de samme
rettigheder og forpligtelser som medlemmerne af WCO, indtil ændringen af konventionen om
oprettelse af Toldsamarbejdsrådet træder i kraft.
WCO's styrende organ er WCO-Rådet, som til udførelsen af sine opgaver får bistand fra et
kompetent og sagkyndigt sekretariat og en række tekniske og rådgivende udvalg.
Udvalget for det Harmoniserede System (HS-Udvalget) er et teknisk udvalg med ansvar for
det forberedende arbejde i forbindelse med HS-konventionen. HS-Udvalgets vigtigste
opgaver er:
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at udarbejde forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser til
vejledning ved fortolkningen af det harmoniserede system og udøve sådanne andre
funktioner i forbindelse med det harmoniserede system, som WCO-Rådet eller de
kontraherende parter måtte skønne nyttige

HS-nomenklaturen er revideret seks gange, siden den blev indført i 1988. Revisionerne trådte i kraft i
1996, 2002, 2007, 2012 og 2017. Den sjette revision træder i kraft i 2022.
Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det
harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil
(EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1).
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at udarbejde rekommandationer med henblik på at sikre en ensartet fortolkning og
anvendelse af retsakterne under det harmoniserede system, bl.a. ved at bilægge
uoverensstemmelser mellem kontraherende parter og dermed lette samhandelen



at foreslå ændringer og opdateringer af det harmoniserede system for at afspejle den
teknologiske udvikling og ændringerne i handelsmønstrene samt andre behov hos
brugerne af det harmoniserede system



at fremme en udbredt anvendelse af det harmoniserede system og undersøge
generelle og politiske spørgsmål i forbindelse hermed.

Unionen og dens medlemsstater har tilsammen kun en stemme i HS-Udvalget. HS-Udvalgets
afgørelser om spørgsmål, der er omfattet af denne rammeafgørelse, træffes ved simpelt flertal.
I henhold til HS-konventionens artikel 8, stk. 2, betragtes de forklarende bemærkninger,
tariferingsudtalelserne og andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede
system samt rekommandationerne til sikring af en ensartet fortolkning og anvendelse af det
harmoniserede system, som udfærdiges under et møde i HS-Udvalget, som værende godkendt
af WCO-Rådet, såfremt ingen af de kontraherende parter i HS-konventionen inden udgangen
af den anden måned efter den måned, i hvilken det møde, hvor de blev vedtaget, blev afsluttet,
har meddelt WCO's generalsekretær, at den ønsker spørgsmålet indbragt for WCO-Rådet.
2.3.

De retsakter, der skal vedtages

I overensstemmelse med HS-konventionens artikel 6, stk. 2, træder HS-Udvalget
almindeligvis sammen to gange om året. I praksis finder HS-Udvalgets møder sted i marts og
september.
Den foreslåede afgørelse vedrører følgende retsakter, som HS-Udvalget har overvejet og
vedtaget midlertidigt med forbehold af, at WCO-Rådet godkender dem ved en stiltiende
samtykkeprocedure:
a)

forklarende bemærkninger, der præciserer fortolkningen af bestemmelser, positioner
og underpositioner i HS-nomenklaturen

b)

tariferingsudtalelser, der afspejler HS-Udvalgets afgørelser vedrørende tariferingen
af specifikke produkter

c)

øvrige udtalelser og rekommandationer vedrørende tarifering af varer i HSnomenklaturen såsom tariferingsafgørelser eller andre udtalelser vedtaget af HSUdvalget.

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 7, litra a), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen3 skal medlemsstaternes
toldmyndigheder tilbagekalde deres afgørelser vedrørende bindende tariferingsoplysninger
(BTO-afgørelser), når de ikke længere er forenelige med fortolkningen af HS-nomenklaturen
som følge af tariferingsafgørelser, tariferingsudtalelser eller ændringer af de forklarende
bemærkninger til HS-nomenklaturen, med virkning fra datoen for offentliggørelsen af
Kommissionens meddelelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.
3.

DEN HOLDNING, DER SKAL INDTAGES PÅ UNIONENS VEGNE

3.1.

Praktiske begrænsninger for udarbejdelsen og vedtagelsen af EU's holdninger

Udvalget for Det Harmoniserede System under WCO vedtager tariferingsudtalelser,
tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system
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EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
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og andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt
rekommandationer til sikring af en ensartet fortolkning af det harmoniserede system i henhold
til konventionen om det harmoniserede system på hvert af udvalgets to årlige møder.
I praksis er der normalt ikke tilstrækkelig tid til, at Unionen formelt kan indtage en holdning i
henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF forud for hvert møde i HS-Udvalget. Kommissionen har
derfor forelagt et forslag til Rådets rammeafgørelse om den holdning, der skal indtages på
Unionens vegne i WCO vedrørende det harmoniserede system4, og forslaget er i øjeblikket
under behandling i Rådet.
På grund af covid-19-udbruddene har WCO's sekretariat imidlertid meddelt, at mødet i
september 2020 afholdes gennem skriftlige onlinedrøftelser.
Selv om dagsordenen for mødet endnu ikke foreligger, og tilrettelæggelsen og formatet af
drøftelserne stadig er ukendte, forventes det, at punkterne på dagsordenen for det foregående
møde (HSC/65 — marts 2020), som blev aflyst af WCO på grund af den globale pandemi,
sandsynligvis vil blive optaget på dagsordenen for mødet i september. Med henblik herpå blev
et første udkast til Rådets afgørelse udarbejdet og sendt til Rådet (COM(2020) 427).
WCO har ændret datoerne og dagsordenen for mødet i HS-Udvalget, som vil blive afholdt
virtuelt fra den 28. september til den 30. oktober, og som hovedsagelig vil dække arbejdet i
det virtuelle WCO-underudvalget for revision, der sluttede den 21. august, og visse punkter,
der allerede er medtaget i det første udkast til afgørelse, der er sendt til Rådet, mens alle andre
punkter i dette første udkast til afgørelse udsættes til næste møde i HS-Udvalget. I betragtning
af antallet af punkter, som HS-Udvalget vil blive bedt om at træffe afgørelse om på mødet, og
deres bindende retsvirkninger for EU-retten, vurderes det, at det er nødvendigt med en anden
rådsafgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, der supplerer den første afgørelse og
fastlægger Unionens holdning til de punkter, som HS-Udvalget skal træffe afgørelse om (dvs.
forklarende bemærkninger, vejledning og andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det
harmoniserede system).
3.2.

Forslagets formål og indhold

De pågældende afgørelser, der udarbejdes af HS-Udvalget, kan få afgørende indflydelse på
indholdet af EU-retten, nemlig Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og
statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, samt den kombinerede nomenklatur (KN), der
er knyttet som bilag hertil. Tariferingsafgørelser, tariferingsudtalelser eller ændringer af de
forklarende bemærkninger til HS-nomenklaturen anvendes til støtte for den tarifering, der er
fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i KN, i de
forklarende bemærkninger til KN og i de tariferingsafgørelser, der træffes af
medlemsstaternes toldmyndigheder. Toldmyndighederne i medlemsstaterne skal tilbagekalde
deres tariferingsafgørelser, hvis de ikke længere er forenelige med fortolkningen af HSnomenklaturen som følge af disse tariferingsafgørelser, tariferingsudtalelser eller ændringer af
de forklarende bemærkninger til HS.
Det er derfor hensigtsmæssigt, at den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i WCO,
fastlægges ved en rådsafgørelse, der er vedtaget i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, på
grundlag af et forslag fra Kommissionen.
Fastlæggelsen af sådanne holdninger er baseret på de generelle kriterier, der er fastsat i HSkonventionen (de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS), og varernes objektive
karakteristika og egenskaber.
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Den foreslåede holdning har til formål at udtrykke Unionens holdning med hensyn til
tarifering af varer i HS-nomenklaturen. Den foreslåede holdning har også til formål at
udtrykke en holdning til tariferingsudtalelser og forklarende bemærkninger til HS, som er
udarbejdet af HS-Udvalget.
Der blev afholdt høringer af tekniske eksperter fra medlemsstaterne i Toldekspertgruppen den
2.-7. september 2020. Toldekspertgruppens konklusioner er i overensstemmelse med de
foreslåede holdninger, som findes i bilaget til udkastet til forslag til Rådets afgørelse.
Den foreslåede EU-holdning er også i overensstemmelse med den fastlagte toldpolitik og Den
Europæiske Unions Domstols retspraksis om at tarifere varer ved import efter deres objektive
karakteristika og egenskaber.
Den foreslåede holdning er nødvendig, for at EU kan udtrykke en holdning på det næste møde
i HS-Udvalget.
4.

RETSGRUNDLAG

4.1.

Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på
Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der
har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme
for aftalen".
Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør
af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også
instrumenter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få
afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver"5.
Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse om fastlæggelse af den
holdning, der skal indtages på Unionens vegne i WCO med hensyn til vedtagelsen af
forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser og øvrige udtalelser som vejledning ved
fortolkningen af HS i henhold til HS-konventionen, er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.
4.2.

Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Udvalget for Det Harmoniserede System og WCO-Rådet er organer, der er nedsat ved en
aftale, nemlig den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og
varenomenklatursystem.
De retsakter, som HS-Udvalget skal udarbejde, er retsakter, der har retsvirkninger. De
påtænkte retsakter vil, når de er godkendt af WCO-Rådet, kunne få afgørende indflydelse på
EU-lovgivningen, nærmere bestemt bilag 1 til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om toldog statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif. Dette skyldes, at det i EU-toldkodeksens6
artikel 34, stk. 7, litra a), nr. iii), er fastsat, at "toldmyndighederne tilbagekalder BTO7afgørelser [...] når de ikke længere er forenelige med fortolkningen [...] som følge af [...]
tariferingsafgørelser, tariferingsudtalelser eller ændringer af de forklarende bemærkninger til
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Domstolens dom af 7. oktober 2014, Tyskland mod Rådet, sag C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258,
præmis 61-64.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen
(EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
Bindende tariferingsoplysninger: tariferingsafgørelser, som toldadministrationerne på forhånd giver de
økonomiske operatører for at garantere retssikkerhed med hensyn til tariferingen og toldbehandlingen af
varer, der er omfattet af import eller eksport.
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nomenklaturen i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, vedtaget af
HS-Udvalget". Endvidere anvendes sådanne afgørelser, som er udarbejdet af HS-Udvalget
(tariferingsafgørelser, tariferingsudtalelser og ændringer af de forklarende bemærkninger til
HS-nomenklaturen) til støtte for den tarifering, der er fastsat i Kommissionens
gennemførelsesforordninger vedrørende tarifering af varer i KN, i de forklarende
bemærkninger til KN og i de tariferingsafgørelser, der træffes af medlemsstaternes
toldmyndigheder. Den påtænkte retsakt supplerer eller ændrer ikke den institutionelle ramme
for aftalen.
Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i
TEUF.
4.3.

Materielt retsgrundlag

4.3.1.

Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger
hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages
en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består
af to elementer, og det ene af disse formål eller elementer kan bestemmes som det primære,
mens det andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218,
stk. 9, i TEUF, have et enkelt materielt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære
eller fremherskende formål eller element.
4.3.2.

Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Da den påtænkte retsakts primære formål og indhold vedrører den fælles toldtarif, er det
materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse artikel 31, artikel 43, stk. 2, og
artikel 207, stk. 4, i TEUF.
4.4.

Konklusion

Retsgrundlaget for forslaget til afgørelse bør være artikel 31, artikel 43, stk. 2, og artikel 207,
stk. 4, i TEUF sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i TEUF.
5.

VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for Den Europæiske Unions budget.
6.

OFFENTLIGGØRELSE AF DEN PÅTÆNKTE RETSAKT

Ingen.
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Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i
Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen for så vidt
angår den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer
af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser
vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til
sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til
konventionen om det harmoniserede system

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,
artikel 43, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

DA

(1)

Ved Rådets afgørelse 87/369/EØF8 godkendte Unionen den internationale konvention
om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem samt
ændringsprotokollen hertil9 (HS-konventionen), hvorved Udvalget for Det
Harmoniserede System (HS-Udvalget) blev nedsat.

(2)

I henhold til HS-konventionens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), har HS-Udvalget blandt
andet til opgave at udarbejde forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser, andre
udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system og
rekommandationer til sikring af en ensartet fortolkning og anvendelse af det
harmoniserede system.

(3)

Udvalget for Det Harmoniserede System forventes på mødet i september at vedtage
tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger
til det harmoniserede system og andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det
harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af en ensartet fortolkning af
det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system.

(4)

Det er vigtigt at påpege, at det afgørende kriterium for tarifering af varer i henhold til
Den Europæiske Unions Domstols faste retspraksis med henblik på at sikre
retssikkerheden og at lette kontrollen normalt må søges i varernes objektive
karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i toldnomenklaturen
og de bestemmelser, der er knyttet til de pågældende afsnit og kapitler.

8

Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det
harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil
(EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1).
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(5)

For så vidt angår tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de
forklarende bemærkninger til det harmoniserede system og andre udtalelser
vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til
sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til
konventionen om det harmoniserede system bør den holdning, der skal indtages på
Unionens vegne, fastlægges, da tariferingsudtalelser, visse tariferingsafgørelser og
ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system, når de er
vedtaget, offentliggøres i en meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 34,
stk. 7, litra a), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013
af 9. oktober 2013 og finder anvendelse i alle medlemsstaterne. Holdningen skal
udtrykkes af Udvalget for Det Harmoniserede System —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på det 66. møde i Udvalget for Det
Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen for så vidt angår vedtagelsen af
forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser vedrørende
fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af ensartethed i
fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede
system, er fastlagt i bilaget.
Artikel 2
Der kan af Unionens repræsentanter aftales mindre tekniske ændringer af den holdning, der er
omhandlet i artikel 1, uden at Rådet træffer yderligere afgørelse.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne
Formand
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