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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn 

til følgende ændringsforslag:  

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med særskilte, men sammenhængende 

anvendelsesområder for så vidt angår køb 

af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

formål såsom grænsekontrol og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

Unionens budget gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med sammenhængende generelle 

målsætninger, men særskilte og separate 

specifikke målsætninger for så vidt angår 

køb af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

formål såsom grænsekontrol og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

Unionens budget gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 



 

PE627.838v01-00 4/6 PA\1162998DA.docx 

DA 

__________________ __________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018)0473. 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Instrumentet skal bidrage til 

gennemførelsen af den europæiske 

integrerede grænseforvaltning ved at 

støtte samarbejde mellem agenturer og 

fælles deling af og interoperabilitet for nyt 

udstyr, der købes gennem instrumentet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte udgifter til forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte udgifter til forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 
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evaluering af opfyldelsen af dets 

målsætninger. Det kan desuden omfatte 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets målsætninger, og 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 

evaluering af opfyldelsen af dets 

målsætninger. Det kan desuden omfatte 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets specifikke 

målsætninger til støtte af den generelle 

målsætning, og udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen en 

koordineringsmekanisme til sikring af 

effektiviteten af og interoperabiliteten 

mellem alt udstyr, der er indkøbt med 

støtte fra Unionens programmer og 

instrumenter. 

3. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen en 

koordineringsmekanisme til sikring af 

effektiviteten af og interoperabiliteten 

mellem alt udstyr, der er indkøbt med 

støtte fra Unionens programmer og 

instrumenter. I koordineringsmekanismen 

indgår deltagelse og høring af Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning for at maksimere EU-

merværdien inden for grænseforvaltning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, kan anvendes til 

formål ud over toldkontrol, herunder til 

kontrol af personer til støtte for de 

nationale grænseforvaltningsmyndigheder 

og efterforskning. 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, kan anvendes til 

formål ud over toldkontrol, herunder til 

kontrol af personer til støtte for de 

nationale grænseforvaltningsmyndigheder 

og efterforskning, forudsat at det støtter 

den generelle målsætning som fastsat i 

artikel 3, stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I de særlige tilfælde, der er 

omhandlet i stk. 2, kan indgå indkøb af 

nyt toldkontroludstyr og overdragelse af 

det til den europæiske grænse- og 

kystvagts pulje af teknisk udstyr. Om 

toldkontroludstyret kan godkendes i 

puljen af teknisk udstyr skal fastslås i 

overensstemmelse med artikel 5, stk. 3. 

Or. en 

 

 

 

 


