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

SV Förenade i mångfalden SV

10.4.2019 A8-0464/62

Ändringsförslag 62
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Denna förordning bör genomföras 
med hjälp av arbetsprogram. Med tanke på 
att de mål som ska uppnås har medellång 
respektive långfristig karaktär och 
utgående från tidigare erfarenheter bör 
arbetsprogrammen kunna täcka flera år. 
Övergången från årliga till fleråriga 
arbetsprogram kommer att minska den 
administrativa bördan för både 
kommissionen och medlemsstaterna.

(14) Kommissionen bör anta 
arbetsprogram för tillämpningen av denna 
förordning. Med tanke på att de mål som 
ska uppnås är av medellång- till långsiktig 
karaktär och utgående från tidigare 
erfarenheter bör arbetsprogrammen kunna 
täcka flera år. Övergången från årliga till 
fleråriga arbetsprogram kommer att minska 
den administrativa bördan för både 
kommissionen och medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/63

Ändringsförslag 63
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av denna 
förordning bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/20119.

utgår

__________________
9 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/64

Ändringsförslag 64
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I syfte att möjliggöra en lämplig 
respons på ändringar av de politiska 
prioriteringarna bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i EUF-
fördraget delegeras till kommissionen med 
avseende på ändringar av förteckningen 
över indikatorer för att mäta i vilken 
utsträckning programmets särskilda mål 
uppnåtts. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
förbereder delegerade akter.

(17) I syfte att möjliggöra en lämplig 
respons på ändringar av de politiska 
prioriteringarna bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i EUF-
fördraget delegeras till kommissionen med 
avseende på ändringar av förteckningen 
över indikatorer för att mäta i vilken 
utsträckning programmets särskilda mål 
uppnåtts, upprättandet och uppdaterandet 
av den fleråriga strategiska planen för 
tullområdet samt fastställandet av de 
fleråriga arbetsprogrammen. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/65

Ändringsförslag 65
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta och 
hålla uppdaterad en flerårig strategisk plan 
för tullen där samtliga arbetsuppgifter som 
är relevanta för utveckling och drift av de 
europeiska elektroniska systemen 
förtecknas och varje system eller del av ett 
system klassificeras som

1. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 17 med 
avseende på att komplettera denna 
förordning genom att upprätta och 
uppdatera en flerårig strategisk plan för 
tullområdet där samtliga de arbetsuppgifter 
som är relevanta för utvecklingen och 
driften av de europeiska elektroniska 
systemen förtecknas och varje system eller 
del av ett system klassificeras som

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/66

Ändringsförslag 66
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska genomföras med 
hjälp av sådana fleråriga arbetsprogram 
som avses i artikel 108 i 
budgetförordningen.

1. Fleråriga arbetsprogram enligt vad 
som avses i artikel 110 i 
budgetförordningen ska antas för 
tillämpningen av programmet. I de 
fleråriga arbetsprogrammen ska 
i synnerhet anges de mål som ska 
eftersträvas, de förväntade resultaten, 
metoden för genomförande och det totala 
beloppet för finansieringsplanen. De ska 
också inbegripa en detaljerad beskrivning 
av de åtgärder som ska finansieras, en 
uppgift om det belopp som anslagits för 
varje åtgärd och en vägledande tidsplan 
för genomförandet.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/67

Ändringsförslag 67
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De fleråriga arbetsprogrammen ska 
antas av kommissionen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
18.2.

2. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17 
med avseende på att komplettera denna 
förordning genom att upprätta de fleråriga 
arbetsprogrammen.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/68

Ändringsförslag 68
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 14.2 ska ges till 
kommissionen till och med den 31 
december 2028.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 12.1, 13.2 och 
14.2 ska ges till kommissionen till och med 
den 31 december 2028.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/69

Ändringsförslag 69
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 14.2 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 12.1, 13.2 och 14.2 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.



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

SV Förenade i mångfalden SV

10.4.2019 A8-0464/70

Ändringsförslag 70
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 14.2 ska träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 12.1, 13.2 och 14.2 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.
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10.4.2019 A8-0464/71

Ändringsförslag 71
Anneleen Van Bossuyt
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Betänkande A8-0464/2018
Maria Grapini
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté kallad tullprogramkommittén. 
Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt 
ska artikel 5 i förordning (EU) nr 
182/2011 tillämpas.

Or. en

Motivering

Anpassning av texten om delegerade akter till parlamentets allmänna linje i enlighet med de 
övergripande anvisningar från talmanskonferensen som gäller för alla ärenden som rör den 
fleråriga budgetramen.


