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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 

 

 

 

 



 

RR\1166640NL.docx 3/14 PE623.824v02-00 

 NL 

INHOUD 

Blz. 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ................ 5 

TOELICHTING ....................................................................................................................... 11 

BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE  DE 

RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN ....................................................... 12 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE ............................................................ 13 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE .............................. 14 

 

 

 



 

PE623.824v02-00 4/14 RR\1166640NL.docx 

NL 



 

RR\1166640NL.docx 5/14 PE623.824v02-00 

 NL 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke 

gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken 

waarin het douanewetboek van de Unie voorziet 

(COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2018)0085), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33 en 207 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0097/2018), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-

0342/2018), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De overgang naar een volledig 

gebruik van elektronische systemen voor 

interacties tussen marktdeelnemers en 

douaneautoriteiten, en tussen 
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douaneautoriteiten onderling, zal het 

mogelijk maken de vereenvoudigingen 

waarin het wetboek voorziet ten volle 

effect te laten sorteren, wat zal leiden tot 

een betere uitwisseling van informatie 

tussen de partijen, een doeltreffender 

registratie van het binnengaan, het 

douanevervoer en het uitgaan van 

goederen, gecentraliseerde vrijmaking en 

geharmoniseerde douanecontroles in het 

gehele douanegebied van de Unie, 

waardoor administratieve kosten en 

rompslomp, fraude in verband met fouten 

in douaneaangiften en het schadelijke 

verschijnsel "port-shopping" worden 

teruggedrongen. 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordeningOverweging 5 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment 

 (5 bis) De overgang naar een volledig 

gebruik van elektronische systemen voor 

interacties tussen marktdeelnemers en 

douaneautoriteiten, en tussen 

douaneautoriteiten onderling, zal het 

mogelijk maken de vereenvoudigingen 

waarin het wetboek voorziet ten volle 

effect te laten sorteren, wat zal leiden tot 

een betere uitwisseling van informatie 

tussen de partijen, een doeltreffender 

registratie van het binnengaan, het 

douanevervoer en het uitgaan van 

goederen, gecentraliseerde vrijmaking en 

geharmoniseerde douanecontroles in het 

gehele douanegebied van de Unie, 

waardoor administratieve kosten en 

rompslomp, fraude in verband met fouten 

in douaneaangiften en het schadelijke 

verschijnsel "port-shopping" worden 

teruggedrongen. 

 

Amendement  2 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Commissie en de lidstaten 

worden met tal van uitdagingen 

geconfronteerd om alle noodzakelijke 
elektronische systemen uiterlijk 2020 te 

hebben geïnstalleerd. Ten eerste betekent 
de harmonisatie van de 

gegevenselementen op basis van de door 

het wetboek vereiste internationaal 

aanvaarde gegevensmodellen dat bestaande 

elektronische systemen weer helemaal 

opnieuw moeten worden geprogrammeerd 

en dat er meer geld en tijd moet worden 

geïnvesteerd dan was voorzien toen het 

wetboek werd vastgesteld. Ten tweede is 

het belangrijk om de elektronische 

systemen in de correcte volgorde in te 

voeren, aangezien zij nauw met elkaar zijn 

verbonden. Vertragingen in de 

ontwikkeling van het ene systeem zullen 

daarom onvermijdelijk leiden tot 

vertragingen in de ontwikkeling van andere 

systemen. Ten derde is het wetboek 

(inclusief de einddatum voor de 

overgangsmaatregelen op 

31 december 2020) in 2013 vastgesteld 

terwijl de voorschriften om het wetboek 

aan te vullen en uit te voeren, namelijk 

Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2015/2446 van de 

Commissie10, 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 

van de Commissie11 en Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2016/341 van de 

Commissie12, pas in 2015 en 2016 werden 

vastgesteld. De besprekingen over deze 

voorschriften duurden veel langer dan 

verwacht en hierdoor is vertraging 
opgelopen bij het vaststellen van de 

functionele en technische specificaties die 

nodig zijn voor het ontwikkelen van de 

elektronische systemen. 

(6) De installatie van de elektronische 

systemen vereist van de Commissie en de 

lidstaten dat de gegevenselementen op 

basis van de door het wetboek vereiste 

internationaal aanvaarde 

gegevensmodellen worden 

geharmoniseerd, in sommige gevallen dat 

bestaande elektronische systemen weer 

helemaal opnieuw worden 

geprogrammeerd en dat er meer geld en 

tijd worden geïnvesteerd dan was voorzien 

toen het wetboek werd vastgesteld. Niet 

alle lidstaten beschouwen de aanpassing 

als even prioritair, wat tot verschillen in 

het tijdstip van invoering van de systemen 

in de lidstaten heeft geleid. Het is 
belangrijk om de elektronische systemen in 

de correcte volgorde in te voeren, 

aangezien zij nauw met elkaar zijn 

verbonden. Vertragingen in de 

ontwikkeling van het ene systeem zullen 

daarom onvermijdelijk leiden tot 

vertragingen in de ontwikkeling van andere 

systemen. Het wetboek (inclusief de 

einddatum voor de overgangsmaatregelen 

op 31 december 2020) is in 2013 

vastgesteld terwijl de voorschriften om het 

wetboek aan te vullen en uit te voeren, 

namelijk Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2015/2446 van de 

Commissie10, 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 

van de Commissie11 en Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2016/341 van de 

Commissie12, pas in 2015 en 2016 werden 

vastgesteld, waardoor vertraging werd 

opgelopen bij het vaststellen van de 

functionele en technische specificaties die 

nodig zijn voor het ontwikkelen van de 

elektronische systemen. 

_________________ _________________ 

10 Gedelegeerde 10 Gedelegeerde 
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Verordening (EU) 2015/2446 van de 

Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling 

van Verordening (EU) nr. 952/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad met 

nadere regels betreffende een aantal 

bepalingen van het douanewetboek van de 

Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).  

Verordening (EU) 2015/2446 van de 

Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling 

van Verordening (EU) nr. 952/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad met 

nadere regels betreffende een aantal 

bepalingen van het douanewetboek van de 

Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1). 

11 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 

van de Commissie van 24 november 2015 

houdende nadere uitvoeringsvoorschriften 

voor enkele bepalingen van Verordening 

(EU) nr. 952/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van 

het douanewetboek van de Unie (PB L 343 

van 29.12.2015, blz. 558). 

11 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 

van de Commissie van 24 november 2015 

houdende nadere uitvoeringsvoorschriften 

voor enkele bepalingen van Verordening 

(EU) nr. 952/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van 

het douanewetboek van de Unie (PB L 343 

van 29.12.2015, blz. 558). 

12 Gedelegeerde Verordening (EU) 

2016/341 van de Commissie van 

17 december 2015 tot aanvulling van 

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad met 

overgangsregels voor enkele bepalingen 

van het douanewetboek van de Unie voor 

de gevallen waarin de relevante 

elektronische systemen nog niet 

operationeel zijn, en tot wijziging van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1). 

12 Gedelegeerde Verordening (EU) 

2016/341 van de Commissie van 

17 december 2015 tot aanvulling van 

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad met 

overgangsregels voor enkele bepalingen 

van het douanewetboek van de Unie voor 

de gevallen waarin de relevante 

elektronische systemen nog niet 

operationeel zijn, en tot wijziging van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1). 

 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Hoewel de meeste systemen 

uiterlijk in 2020 zullen zijn uitgerold, is 

duidelijk geworden dat andere op die 

datum slechts gedeeltelijk kunnen zijn 

voltooid. 

(7) Hoewel artikel 278 van het 

wetboek één uiterste termijn voor de uitrol 

van alle in dat artikel bedoelde systemen 

bevat, namelijk 31 december 2020, en 

ondanks de inspanningen van de Unie en 

een aantal lidstaten op budgettair en 

operationeel niveau om het werk binnen 

de gestelde termijn te voltooien, is 

duidelijk geworden dat sommige systemen 

op die datum slechts gedeeltelijk kunnen 
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zijn uitgerold, hetgeen betekent dat er na 

die datum nog niet-elektronische 

systemen zullen worden gebruikt en dat, 

bij ontstentenis van wetswijzigingen ter 

verlenging van deze termijn, bedrijven en 

douaneautoriteiten niet in staat zullen zijn 

hun taken en juridische verplichtingen 

met betrekking tot douanewerkzaamheden 

uit te voeren. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Om het Europees 

Parlement en de Raad in staat te stellen 

toezicht te houden op de uitrol van alle 

elektronische systemen die noodzakelijk 

zijn voor de toepassing van de bepalingen 

van het wetboek als bedoeld in artikel 278 

van het wetboek, dient de Commissie 

regelmatig verslag uit te brengen over de 

geboekte vooruitgang en de 

verwezenlijking van de tussentijdse 

doelstellingen binnen de vastgestelde 

termijnen, waartoe de betrokken 

overheidsdiensten van de lidstaten de 

Commissie regelmatig de nodige 

informatie moeten doen toekomen. Zodra 

alle elektronische systemen operationeel 

zijn, dient de Commissie te beoordelen of 

zij geschikt zijn voor het beoogde doel 

door binnen een jaar na de eerste dag 

waarop zij allemaal operationeel zijn een 

geschiktheidscontrole uit te voeren. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

 Verordening (EU) nr. 952/2013 

Artikel 278 – lid 2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Andere middelen dan de in artikel 

6, lid 1, bedoelde elektronische 

gegevensverwerkingstechnieken mogen 

uiterlijk tot en met 31 december 2025 op 

overgangsbasis worden gebruikt, indien de 

elektronische systemen die nodig zijn voor 

de toepassing van de volgende bepalingen 

van het wetboek nog niet operationeel zijn: 

2. Uiterlijk tot en met 31 december 

2023 mogen andere middelen voor de 

uitwisseling en opslag van informatie dan 

de in artikel 6, lid 1, bedoelde 

elektronische 

gegevensverwerkingstechnieken op 

overgangsbasis worden gebruikt, indien de 

elektronische systemen die nodig zijn voor 

de toepassing van de volgende bepalingen 

van het wetboek nog niet operationeel zijn: 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 952/2013 

Artikel 278 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Uiterlijk één jaar na de inwerking 

van Verordening (EU) 2018/[XXX]+ en 

daarna elk jaar tot de datum waarop de in 

de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde 

elektronische systemen volledig 

operationeel zijn, dient de Commissie een 

jaarverslag in bij het Europees Parlement 

en de Raad over de vorderingen bij de 

ontwikkeling van deze elektronische 

systemen. Hiertoe verstrekken de lidstaten 

de Commissie tijdig geactualiseerde 

informatie. 

 _______________ 

 + PB: gelieve het nummer van deze 

wijzigingsverordening in te voegen in de 

tekst, en de titel, datum en referentie van 

publicatie in de voetnoot. 
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TOELICHTING 

 

I. Inleiding 

 

De douane-unie is een hoeksteen van de Europese Unie, een van de grootste handelsblokken 

ter wereld, en derhalve van essentieel belang is voor de goede werking van de interne markt 

ten behoeve van zowel EU-bedrijven, als EU-burgers. In die zin hebben de uitrol van 

elektronische systemen voor alle uitwisselingen van informatie tussen douaneautoriteiten 

onderling, en tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, alsook de opslag van die 

informatie reeds tot een significante kostenreductie, een administratieve vereenvoudiging 

voor bedrijven en burgers, en een meer geharmoniseerde uitwisseling van die informatie 

geleid. 

 

II. Standpunt van de rapporteur 

 

Rapporteur betreurt het dat de uitrol van dergelijke elektronische systemen niet op de deadline 

in 2020 zal zijn voltooid, zoals voorzien in artikel 278 van het douanewetboek van de Unie. 

Omdat het evenwel belangrijk is dat dergelijke elektronische systemen goed functioneren, is 

het voor rapporteur prioritair ervoor te zorgen dat deze uitrol zo doeltreffend en grondig als 

mogelijk geschiedt. 

 

Rapporteur steunt dan ook het voorstel van de Commissie om artikel 278 van het wetboek te 

wijzigen, zodat de overgangsregelingen voor de uitwisseling en de opslag van douane-

informatie (d.w.z. de bestaande elektronische en papieren systemen) ook na 2020 - en tot ten 

laatste in 2025 - nog kunnen worden gebruikt voor douaneprocessen waarvoor de 

elektronische systemen nodig zijn die niet voor 2020 zullen worden geïmplementeerd. 

Rapporteur is van oordeel dat de deadline moet worden verlengd met het oog op 

rechtszekerheid voor douaneautoriteiten, bedrijven en burgers, die moeilijkheden zouden 

ondervinden indien sommige van de elektronische systemen niet zouden zijn uitgerold en het 

tegelijkertijd bij wet verboden zou zijn gedurende een overgangsperiode door te gaan met 

alternatieve regelingen. 

 

Rapporteur vindt overigens wel dat een verdere verlenging van de deadline tot na 2025 koste 

wat kost moet worden vermeden. Rapporteur stelt dan ook voor het Europees Parlement 

volledig te betrekken bij de ontwikkeling van de elektronische systemen die tegen 2020 nog 

niet geïmplementeerd zullen zijn, en dat door de Commissie te verzoeken één jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening, en daarna elk jaar, verslag uit te brengen over de 

geboekte vooruitgang en over de uitdagingen die zich bij de voltooiing van dat werk 

voordoen. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE  
DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN 

 

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid 

van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het 

ontwerpverslag informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen: 

 

Entiteit en/of persoon 

Permanente Vertegenwoordiging van Oostenrijk bij de Europese Unie 

Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Europese Unie 
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