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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 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 
medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 
Denne ubalance skyldes både de 
geografiske forskelle mellem 
medlemsstaterne og uligheder i deres 
respektive kapacitet og ressourcer. 
Medlemsstaternes mulighed for at reagere 
på udfordringer, der udspringer af de 
stadigt skiftende globale 
forretningsmodeller og forsyningskæder, 
afhænger ikke blot af det menneskelige 
aspekt, men også af adgangen til moderne 
og pålideligt toldkontroludstyr. 
Tilvejebringelsen af ækvivalent 
toldkontroludstyr er derfor et vigtigt 
element i afhjælpningen af den 
eksisterende ubalance. Det vil gøre 
udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 
mere ensartet, så det undgås, at 
varestrømmene omledes mod de svageste 
punkter.

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 
medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 
Denne ubalance skyldes både de 
geografiske forskelle mellem 
medlemsstaterne og uligheder i deres 
respektive kapacitet og ressourcer. 
Medlemsstaternes mulighed for at reagere 
på udfordringer, der udspringer af de 
stadigt skiftende globale 
forretningsmodeller og forsyningskæder, 
afhænger ikke blot af det menneskelige 
aspekt, men også af adgangen til moderne 
og pålideligt toldkontroludstyr, der kan 
sikre digitaliseringen af kontrol og 
inspektioner. Tilvejebringelsen af 
ækvivalent toldkontroludstyr er derfor et 
vigtigt element i afhjælpningen af den 
eksisterende ubalance. Det vil gøre 
udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 
mere ensartet, så det undgås, at 
varestrømmene omledes mod de svageste 
punkter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Da medlemsstaternes 
toldmyndigheder har påtaget sig et stigende 
antal ansvarsområder ved den ydre grænse, 

(7) Da medlemsstaternes 
toldmyndigheder har påtaget sig et stigende 
antal ansvarsområder ved den ydre grænse, 
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som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er 
det nødvendigt at sikre ækvivalens i den 
måde, hvorpå grænsekontrollen og 
toldkontrollen ved de ydre grænser 
foretages, ved at ydre passende EU-støtte 
til medlemsstaterne. Det er lige så vigtigt at 
fremme et tværfagligt samarbejde, for så 
vidt angår vare- og personkontrol ved 
Unionens grænser, blandt de nationale 
myndigheder i hver medlemsstat, der er 
ansvarlige for grænsekontrol eller for 
andre opgaver, som udføres ved grænsen.

som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er 
det nødvendigt at sikre ækvivalens i den 
måde, hvorpå grænsekontrollen og 
toldkontrollen ved de ydre grænser 
foretages, ved at ydre passende EU-støtte 
til medlemsstaterne. Det er lige så vigtigt at 
fremme et tværfagligt samarbejde ved 
Unionens grænser for så vidt angår 
varekontrol blandt de nationale 
myndigheder i hver medlemsstat.

Begrundelse

Formålet med dette instrument er toldkontrol. Det mere generelle instrument om integreret 
grænseforvaltning er blevet foreslået til at behandle spørgsmål vedrørende personkontrol ved 
grænserne. De fornødne garantier vil blive fastlagt i dette instrument til indkøb og brug af 
grænsekontroludstyr ved hjælp af fonden. Formålet med de to instrumenter bør ikke 
sammenblandes på denne måde.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [2018/XXX]23

fastsættes "toldprogrammet" for 
samarbejde på toldområdet med det formål 
at støtte toldunionen og 
toldmyndighederne. For at sikre 
sammenhæng mellem 
samarbejdsforanstaltninger og horisontal 
koordinering heraf er det hensigtsmæssigt 
at gennemføre alle foranstaltninger i 
henhold til en enkelt retsakt og et enkelt 
sæt regler. Derfor bør kun indkøb, 
vedligeholdelse og opgradering af det 
støtteberettigede toldkontroludstyr støttes 
under dette instrument, mens 
toldprogrammet for samarbejde på 
toldområdet bør støtte lignende 
foranstaltninger såsom 
samarbejdsforanstaltninger til vurdering af 

(13) Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [2018/XXX]23

fastsættes "toldprogrammet" for 
samarbejde på toldområdet med det formål 
at støtte toldunionen og 
toldmyndighederne. For at sikre 
sammenhæng mellem 
samarbejdsforanstaltninger og horisontal 
koordinering heraf er det hensigtsmæssigt 
at gennemføre alle foranstaltninger i 
henhold til en enkelt retsakt og et enkelt 
sæt regler. Derfor bør kun indkøb, 
vedligeholdelse og opgradering af det 
støtteberettigede toldkontroludstyr støttes 
under dette instrument, mens 
toldprogrammet for samarbejde på 
toldområdet bør støtte lignende 
foranstaltninger såsom 
samarbejdsforanstaltninger til vurdering af 
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behov eller uddannelse i forbindelse med 
det pågældende udstyr.

behov eller uddannelse i forbindelse med 
det pågældende udstyr og indførelse af 
fælles kontrolprocedurer.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Ændringsforslag 4

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 
EU-budgettet 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 
EU-budgettet gennem deling af 
kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 
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interoperabilitet.

__________________ __________________

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

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).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som en del af Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning er instrumentets 
overordnede målsætning at støtte 
toldunionen og toldmyndighederne for at 
beskytte Unionens og medlemsstaternes 
finansielle og økonomiske interesser, for at 
skabe sikkerhed internt i Unionen og for 
at beskytte Unionen mod unfair og ulovlig 
handel, samtidig med at det gøres lettere at 
udføre lovlige handelsaktiviteter.

1. Som en del af Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning er instrumentets 
overordnede målsætning at støtte 
toldunionen og toldmyndighederne for at 
beskytte Unionens og medlemsstaternes 
finansielle og økonomiske interesser,
fremme samarbejdet mellem agenturer 
ved Unionens grænser om vare- og 
personkontrol og beskytte Unionen mod 
unfair og ulovlig handel, samtidig med at 
det gøres lettere at udføre lovlige 
handelsaktiviteter.

Ændringsforslag 6

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 
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støtte samarbejde mellem agenturer og 
fælles deling af og interoperabilitet for nyt 
udstyr, der købes gennem instrumentet.

Ændringsforslag 7

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 
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.

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 
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.

Ændringsforslag 8

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 

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 
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instrumenter. instrumenter, og som giver mulighed for 
høring og deltagelse af relevante EU-
agenturer, navnlig Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. I 
koordineringsmekanismen indgår 
deltagelse og høring af Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
for at maksimere EU-merværdien inden 
for grænseforvaltning.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

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.

udgår

Begrundelse

Formålet med dette instrument ville blive betydeligt udvidet, hvis toldkontroludstyr faktisk 
blev til grænsekontroludstyr. Det mere generelle instrument om integreret grænseforvaltning 
er blevet foreslået til dette formål. De fornødne garantier vil blive fastlagt i dette instrument 
til indkøb og brug af grænsekontroludstyr ved hjælp af fonden. Formålet med de to 
instrumenter bør ikke sammenblandes på denne måde.

Ændringsforslag 10

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 
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puljen af teknisk udstyr skal fastslås i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 3.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende instrumentet og dets 
foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
instrumentet, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af EU's politiske 
prioriteter, for så vidt som de vedrører 
målene i artikel 3.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende instrumentet og dets 
foranstaltninger og resultater for at sikre 
gennemsigtighed. De finansielle midler, 
der er afsat til instrumentet, skal også 
bidrage til den institutionelle formidling af 
EU's politiske prioriteter, for så vidt som 
de vedrører målene i artikel 3.
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