
AM\1182322DA.docx PE631.632v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

10.4.2019 A8-0464/62

Ændringsforslag 62
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Denne forordning bør 
gennemføres ved hjælp af 
arbejdsprogrammer. I betragtning af den 
mellem- til langsigtede karakter af de 
målsætninger, der forfølges, og på 
grundlag af de erfaringer, der gøres over 
tid, skal arbejdsprogrammerne kunne 
dække flere år. Overgangen fra årlige til 
flerårige arbejdsprogrammer vil mindske 
den administrative byrde for både 
Kommissionen og medlemsstaterne.

(14) Kommissionen bør vedtage 
arbejdsprogrammer med henblik på 
denne forordning. I betragtning af den 
mellem- til langsigtede karakter af de 
målsætninger, der forfølges, og på 
grundlag af de erfaringer, der gøres over 
tid, skal arbejdsprogrammerne kunne 
dække flere år. Overgangen fra årlige til 
flerårige arbejdsprogrammer vil mindske 
den administrative byrde for både 
Kommissionen og medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/63

Ændringsforslag 63
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af denne forordning 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/20119.

udgår

__________________
9 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/64

Ændringsforslag 64
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at kunne reagere 
hensigtsmæssigt på ændringer i de politiske 
prioriteter bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår listen over 
indikatorer til måling af, hvorvidt de 
specifikke målsætninger er nået. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(17) For at kunne reagere 
hensigtsmæssigt på ændringer i de politiske 
prioriteter bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ændring 
af listen over indikatorer til måling af, 
hvorvidt programmets specifikke 
målsætninger er nået, for så vidt angår 
udarbejdelse og ajourføring af den 
flerårige strategiplan for toldområdet og 
for så vidt angår fastlæggelsen af de 
flerårige arbejdsprogrammer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning af 13. april 20161a. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 
af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
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__________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/65

Ændringsforslag 65
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder og 
ajourfører en flerårig strategisk plan for 
toldområdet og opstiller en liste over alle 
de opgaver, der er relevante for 
udviklingen og driften af europæiske 
elektroniske systemer og klassificerer hvert 
enkelt system eller del heraf som:

1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
17 med henblik på at supplere denne 
forordning ved at fastlægge og ajourføre 
en flerårig strategisk plan for toldområdet 
og opstiller en liste over alle de opgaver, 
der er relevante for udviklingen og driften 
af europæiske elektroniske systemer og 
klassificerer hvert enkelt system eller del 
af et system som:

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/66

Ændringsforslag 66
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet gennemføres ved 
hjælp af flerårige arbejdsprogrammer, jf. 
artikel 108 i finansforordningen.

1. Flerårige arbejdsprogrammer, jf. 
finansforordningens artikel 110, vedtages 
med henblik på programmet. 
Arbejdsprogrammerne skal navnlig 
fastlægge de mål, der skal forfølges, de 
forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og 
finansieringsplanens samlede beløb. De 
skal endvidere indeholde en detaljeret 
beskrivelse af de foranstaltninger, der 
skal finansieres, en angivelse af det beløb, 
der afsættes til hver enkelt foranstaltning, 
og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/67

Ændringsforslag 67
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De flerårige arbejdsprogrammer 
vedtages af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
proceduren i artikel 18, stk. 2."

2. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 17 med henblik på at supplere 
denne forordning gennem fastlæggelse af 
de flerårige arbejdsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/68

Ændringsforslag 68
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14. stk. 2, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 12, stk. 1, artikel 13, 
stk. 2, og artikel 14, stk. 2, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/69

Ændringsforslag 69
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 14, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 12, stk. 1, artikel 13, 
stk. 2, og artikel 14, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/70

Ændringsforslag 70
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 14, stk. 2, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 
2, og artikel 14, stk. 2, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.
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10.4.2019 A8-0464/71

Ændringsforslag 71
Anneleen Van Bossuyt
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Betænkning A8-0464/2018
Maria Grapini
Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
benævnt "Toldprogramsudvalget". Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 182/2011 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af teksten om delegerede retsakter til Parlamentets generelle linje som fastsat i de 
horisontale instrukser fra Formandskonferencen og gældende for alle FFR-sager.


