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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes 
administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med 
henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne
(KOM(2006)0866 – C6–0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0866)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 135 og 280, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0033/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Budgetudvalget (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
LED 4 A (nyt)

der henviser til udtalelse fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse1,
____________________
1 EUT C 94 af 28.4.2007, s. 3.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Tilføjelse, der afspejler den bindende ordlyd i artikel 28, stk. 2, i forordning nr. 45/2001, der 
stiller krav om høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 12

(12) Der bør oprettes en permanent 
infrastruktur i Kommissionen, som gør det 
muligt at gennemføre fælles 
toldtransaktioner i hele kalenderåret, og 
som er i stand til at modtage 
medlemsstaternes repræsentanter samt 
eventuelt også forbindelsesofficerer fra 
tredjelande, organisationer og europæiske 
eller internationale agenturer, navnlig 
Europol, Verdenstoldorganisationen 
(WCO) og Interpol, i den tid, der er 
nødvendig til at gennemføre en eller flere 
særlige transaktioner.

(12) Der bør oprettes en permanent 
infrastruktur i Kommissionen, som gør det 
muligt at koordinere fælles 
toldtransaktioner i hele kalenderåret, og 
som er i stand til at modtage 
medlemsstaternes repræsentanter samt 
eventuelt også forbindelsesofficerer fra 
tredjelande, organisationer og europæiske 
eller internationale agenturer, navnlig 
Europol, Verdenstoldorganisationen 
(WCO) og Interpol, i den tid, der er 
nødvendig til at gennemføre en eller flere 
særlige transaktioner.

Begrundelse

Ordvalg, der passer bedre på Kommissionens koordinerende rolle.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12a) Med henblik på at behandle 
tilsynsspørgsmål i tilknytning til 
toldinformationssystemet bør Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse indkalde til et møde med 
nationale tilsynsmyndigheder for 
databeskyttelse mindst en gang om året

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 8 og 9.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 17 A (ny)
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(17a) Dataudvekslinger med tredjelande, 
der er omfattet af denne forordning, bør 
gøres betinget af en forudgående kontrol 
af, at databeskyttelsesreglerne i 
modtagerlandet, navnlig hvad angår 
behandling af persondata, sikrer samme 
grad af beskyttelse som EU-reglerne.

Begrundelse

Tredjelande, der modtager data fra EU-medlemsstater inden for rammerne af 
toldsamarbejde, bør være i stand til at kunne garantere databeskyttelsesstandarder, der er 
sammenlignelige med EU-standarder. Betragtning knyttet til sidste stykke i artikel 19 (ny).

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 15, stk. 2 (forordning (EF) nr. 515/97)

2. Den enkelte medlemsstats kompetente 
myndigheder kan også meddele alle 
oplysninger om transaktioner, som er eller 
forekommer dem at være i strid med told-
og landbrugsbestemmelserne, gradvis eller 
med regelmæssige mellemrum og i 
struktureret eller ustruktureret form.

2. Den enkelte medlemsstats kompetente 
myndigheder kan også meddele alle 
oplysninger om transaktioner, som er eller 
forekommer dem at være i strid med told-
og landbrugsbestemmelserne.

Begrundelse

Forenkling af teksten.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 36, stk. 2, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 515/97)

(14) Artikel 36, stk. 2, sidste led, affattes 
således:

(14) Artikel 36, stk. 2, andet afsnit, affattes 
således:

Adgang skal under alle omstændigheder 
nægtes enhver person, hvis 
personoplysninger behandles eller ikke 
behandles, i den periode, hvor der 
gennemføres aktioner med henblik på 
observation og optagelse af rapport eller 
diskret overvågning, og i den periode, hvor 
den operationelle analyse af oplysningerne 
eller undersøgelsen er i gang.

Adgang kan under alle omstændigheder 
nægtes enhver person, hvis 
personoplysninger behandles, i den 
periode, hvor der gennemføres aktioner 
med henblik på observation og optagelse af 
rapport eller diskret overvågning, og i den 
periode, hvor den operationelle analyse af 
oplysningerne eller undersøgelsen er i 
gang.
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Begrundelse

Skal sikre overensstemmelse med forordning nr. 45/2001 om adgang til persondata.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 15

Artikel 37, stk. 2 (forordning (EF) nr. 515/97)

2. Enhver person kan, alt efter om 
oplysningerne er indført i 
toldinformationssystemet af en 
medlemsstat eller af Kommissionen,
anmode en hvilken som helst national 
tilsynsmyndighed, som er omhandlet i 
artikel 28 i direktiv 95/46/EF, eller Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, der er omhandlet i artikel 
41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001, 
om at få adgang til personoplysninger, der 
vedrører den pågældende selv, for at 
kontrollere, om oplysningerne er nøjagtige, 
og hvordan de er blevet eller vil blive 
brugt. Denne ret skal udøves i 
overensstemmelse med love, 
administrative bestemmelser og procedurer 
i den medlemsstat, hvor anmodningen 
indgives, og i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001. Hvis 
oplysningerne er indført af en anden 
medlemsstat eller af Kommissionen, skal 
de kontrolleres i nært samarbejde med den 
pågældende medlemsstats nationale 
tilsynsmyndighed eller Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2. Enhver person kan anmode en hvilken 
som helst national tilsynsmyndighed, som 
er omhandlet i artikel 28 i direktiv 
95/46/EF, eller Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er 
omhandlet i artikel 41, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 45/2001, om at få adgang til 
personoplysninger, der vedrører den 
pågældende selv, for at kontrollere, om 
oplysningerne er nøjagtige, og hvordan de 
er blevet eller vil blive brugt. Denne ret 
skal udøves i overensstemmelse med love, 
administrative bestemmelser og procedurer 
i den medlemsstat, hvor anmodningen 
indgives, og i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001. Hvis 
oplysningerne er indført af en anden 
medlemsstat eller af Kommissionen, skal 
de kontrolleres i nært samarbejde med den 
pågældende medlemsstats nationale 
tilsynsmyndighed eller Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Begrundelse

Skal sikre konsekvens i proceduren for anmodning om adgang til persondata.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 15, LITRA A A (nyt)

Artikel 37, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 515/97)

aa) I artikel 37 indsættes følgende stk. 3a:
"3a. Den Europæiske Tilsynsførende for 
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Databeskyttelse fører tilsyn med, at
toldinformationssystemet er i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 45/2001."

Begrundelse

Skal betone Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses tilsynsrolle over for CIS, jf.
forordning (EF) nr. 45/2001.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 15, LITRA B A (nyt)

Artikel 37, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 515/97)

ba) I artikel 37 indsættes følgende stk. 4a: 
"4. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse indkalder til et møde med 
alle nationale tilsynsmyndigheder for 
databeskyttelse mindst en gang om året 
for at behandle tilsynsspørgsmål i 
tilknytning til toldinformationssystemet.”

Begrundelse

Skal sikre koordinering mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og 
nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 20, LITRA B

Artikel 43, stk. 5 (forordning (EF) nr. 515/97)

b) i stk. 5, tredje punktum, erstattes 
udtrykket "den i artikel 37, stk. 4, nævnte 
ombudsmand" med "Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, der er 
omhandlet i artikel 41, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 45/2001"

b) Stk. 5 affattes således:

”Udvalget behandler sammen med den i 
artikel … omtalte tilsynsgruppe ethvert 
problem i forbindelse med 
toldinformationssystemets funktion, som 
de i artikel 37 omhandlede 
tilsynsmyndigheder støder på. Udvalget 
holder møde i sin ad hoc-sammensætning 
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mindst en gang om året.”

Begrundelse

Følger den model, der er fastlagt for den anden generation af Schengen-informationssystemet
(SIS II).
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BEGRUNDELSE

Målet med dette forslag til forordning er at bringe Rådets nuværende forordning (EF) nr. 
515/97 i overensstemmelse med de nye fællesskabsbeføjelser inden for toldsamarbejde. 
Samtidig styrker forslaget samarbejdet og udvekslingen af data mellem medlemsstaterne og 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen. 

Selv om der er opnået gode resultater med bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's told-
og landbrugsbestemmelser efter indførelsen af forordning (EF) nr. 515/97, er det af flere
grunde nødvendigt at ændre denne forordning, ikke mindst på grund af de to sidste 
udvidelsesrunder, som i høj grad har betydet en ændring og udvidelse af EU's land- og 
søgrænser. Desuden omtaler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse1 i sin
udtalelse af 22. februar 2007 en række databeskyttelsesproblemer, især vedrørende 
bestemmelserne om kontrol med behandlingen af personoplysninger under 
toldinformationssystemet2. 

Rådets forordning (EF) nr. 515/97 danner retsgrundlag for anmodninger om bistand mellem 
medlemsstaternes toldmyndigheder med henblik på bekæmpelse af uregelmæssigheder og 
svig, hvilket har ført til oprettelse af en særlig database under betegnelsen 
toldinformationssystemet (CIS), som i dag forbinder 1.500 terminaler med mere end 3.000 
godkendte brugere i alle 27 medlemsstater. Dette system gør det muligt for de relevante 
administrative myndigheder at advare deres europæiske partnere om enhver risiko for eller 
mistanke om ulovlige transaktioner. Formålet med forslaget til forordning er at forbedre CIS's 
funktionalitet ved at oprette en yderligere europæisk database (EDD), som skal anvendes til at 
overvåge containeres og transportmidlers bevægelser samt de berørte varer og personer. 
Endvidere bringes det elektroniske sagsregister på toldområdet (FIDE), som medlemsstaterne 
oprindeligt oprettede til udveksling af oplysninger under den tredje søjle, ind under 
fællesskabslovgivningen, således at det kan anvendes både til at kontrollere 
fællesskabsaktioner samt til anmodninger under tredje søjle.

Handelslettelser, der er et væsentlig element i EU’s handelspolitik, er altid i fare for at blive 
udnyttet af international økonomisk og finansiel kriminalitet: Svigagtige organisationer 
unddrager sig kontrol eller betaling af told, udnytter toldnedsættelser eller –suspensioner, som 
de ikke er berettiget til, og – på udgiftssiden – er de stærkt interesseret i betaling af 
eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og forarbejdede produkter, der forlader 
Fællesskabets toldområde. Disse aktiviteter kan føre til betydelige finansielle tab for De 
Europæiske Fællesskaber, eftersom importtold, landbrugsafgifter og importmoms, som 
medlemsstaterne opkræver i forbindelse med opfyldelse af toldformaliteterne, udgør en 
betydelig del af indtægterne på Fællesskabets budget.

Forslaget til forordning indeholder desuden retslige og tekniske ajourføringer på flere
områder, navnlig:

  
1 I overensstemmelse med forordning nr. 45/2001 er Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse trådt i 
stedet for Den Europæiske Ombudsmand i spørgsmål om databeskyttelse.
2 EUT C 101 af 4.5.2007, s. 4.
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- tilpasning af definitionen på toldbestemmelser til Napoli II-konventionen1,

- indførelse af automatisk udveksling af data, uden at det er nødvendigt med en 
forudgående anmodning fra den medlemsstat, der skal modtage dataene, 

- forenkling af proceduren for meddelelse til et tredjeland af data, som stammer fra en 
anden medlemsstat, på betingelse af at denne stat giver sit samtykke,

- tilladelse til anvendelse af CIS til strategiske og operationelle analyser. 

Med hensyn til komitologiprocedurer var Rådets forordning (EF) nr. 515/97 baseret på 
traktatens artikel 43 og 235 vedtaget under høringsproceduren, mens ændringsretsakten 
(baseret på traktatens artikel 135 og 280) følger den fælles beslutningsprocedure. Da 
ændringsretsakten bl.a. indebærer en ændring af forordningens artikel 43, ifølge hvilken der 
nedsættes et komitologiudvalg, forekommer en tilpasning af artikel 23, 25 og 43 til den nye 
komitologiramme nødvendig.

  
1 Rådets retsakt af 18. december 1997 om udarbejdelse, på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den 
Europæiske Union, af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (EFT C 24 
af 23.1.1998).


