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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 
administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att 
säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
(KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0866)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 135 och 280 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0033/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
BEAKTANDELED 4A (nytt)

med beaktande av yttrandet från 
Europeiska datatillsynsmannen1, 
___________
1 EUT C 94, 28.4.2007, s. 3.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Tillägg i enlighet med den tvingande karaktären hos artikel 28.2 i förordning 45/2001, där 
det krävs samråd med Europeiska datatillsynsmannen. 

Ändringsförslag 2
SKÄL 12

(12) En permanent infrastruktur bör 
inrättas vid kommissionen för att göra det 
lättare att under hela kalenderåret 
genomföra gemensamma tullaktioner och 
att under den tid det tar att genomföra en 
eller flera särskilda insatser ta emot 
medlemsstaternas företrädare och i 
förekommande fall kontaktpersoner från 
tredjeland, eller europeiska och 
internationella organ och byråer, t.ex. 
Europol, Världstullorganisationen eller 
Interpol.

(12) En permanent infrastruktur bör 
inrättas vid kommissionen för att göra det 
lättare att under hela kalenderåret 
samordna gemensamma tullaktioner och 
att under den tid det tar att genomföra en 
eller flera särskilda insatser ta emot 
medlemsstaternas företrädare och i 
förekommande fall kontaktpersoner från 
tredjeland, eller europeiska och 
internationella organ och byråer, t.ex. 
Europol, Världstullorganisationen eller 
Interpol.

Motivering

Begreppet uttrycker bättre kommissionens samordnande funktion.

Ändringsförslag 3
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Europeiska datatillsynsmannen 
måste sammankalla ett möte med de 
nationella datatillsynsmyndigheterna
minst en gång varje år för att behandla 
tillsynsfrågor med anknytning till TIS.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslagen 8 och 9.

Ändringsförslag 4
SKÄL 17A (nytt)

(17a) Före sådant utbyte av uppgifter med 
tredjeländer som omfattas av den här 
förordningen bör det kontrolleras om 
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dataskyddsbestämmelserna i 
mottagarlandet erbjuder ett skydd som är 
likvärdigt med det som ges i EU:s 
bestämmelser, särskilt i fråga om 
behandling av personuppgifter.

Motivering

Tredjeländer som erhållit uppgifter från EU:s medlemsstater inom ramen för tullsamarbetet 
bör kunna garantera att de har lämpliga dataskyddsbestämmelser som är likvärdiga med 
EU:s. Skälet är kopplat till sista stycket i artikel 19 (ny).

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 15, punkt 2 (förordning (EG) nr 515/97)

2. Varje medlemsstats behöriga 
myndigheter får även lämna upplysningar 
om transaktioner som strider eller tycks 
strida mot tull- eller 
jordbrukslagstiftningen, efterhand eller 
med jämna mellanrum, på ett strukturerat 
eller mindre formaliserat sätt.

2. Varje medlemsstats behöriga 
myndigheter får även lämna upplysningar 
om transaktioner som strider eller tycks 
strida mot tull- eller 
jordbrukslagstiftningen.

Motivering

Förenkling av texten.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 14

Artikel 36, punkt 2, stycke 2 (förordning (EG) nr 515/97)

14) I artikel 36.2 skall den sista meningen 
ersättas med följande:

14) I artikel 36.2 skall den sista meningen 
ersättas med följande:

Oavsett om personuppgifterna behandlas 
eller ej får ingen beviljas tillgång till sina 
uppgifter under den period då åtgärder 
vidtas för observation, rapportering eller 
diskret övervakning, eller under den period 
då en operativ analys görs av uppgifterna 
eller en utredning pågår.

En persons ansökan om tillgång till sina 
uppgifter får under alla omständigheter 
avslås under den period då åtgärder vidtas 
för observation, rapportering eller diskret 
övervakning, eller under den period då en 
operativ analys görs av uppgifterna eller en 
utredning pågår.
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Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att säkra överensstämmelsen med förordning 45/2001 
om tillgång till personuppgifter.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 15, LED A

Artikel 37, punkt 2 (förordning (EG) nr 515/97)

2. Beroende på vem som fört in 
uppgifterna i TIS får vem som helst hos en 
medlemsstat, kommissionen, den 
nationella tillsynsmyndighet som anges i 
artikel 28 i direktiv 95/46/EG, eller 
Europeiska datatillsynsmannen som 
inrättades enligt artikel 41.2 i förordning 
(EG) nr 45/2001 begära att få tillgång till 
sina personuppgifter för att kontrollera 
deras riktighet och hur de används eller har 
använts. Denna rättighet regleras i lagar, 
förordningar och förfaranden i den 
medlemsstat där förfrågan görs och i 
förordning (EG) nr 45/2001. Om 
uppgifterna har förts in av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen, skall 
kontrollen genomföras i nära samarbete 
med denna medlemsstats nationella 
tillsynsmyndighet eller med Europeiska 
datatillsynsmannen”.

2. Vem som helst får hos den nationella 
tillsynsmyndighet som anges i artikel 28 i 
direktiv 95/46/EG, eller Europeiska 
datatillsynsmannen som inrättades enligt 
artikel 41.2 i förordning (EG) nr 45/2001 
begära att få tillgång till sina 
personuppgifter för att kontrollera deras 
riktighet och hur de används eller har 
använts. Denna rättighet regleras i lagar, 
förordningar och förfaranden i den 
medlemsstat där förfrågan görs och i 
förordning (EG) nr 45/2001. Om 
uppgifterna har förts in av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen, skall 
kontrollen genomföras i nära samarbete 
med denna medlemsstats nationella 
tillsynsmyndighet eller med Europeiska 
datatillsynsmannen”.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra förfarandet för att begära tillgång till personuppgifter 
konsekvent.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 15, LED AA (nytt)

Artikel 37, punkt 3a (ny) (förordning (EG) nr 515/97)

aa) Följande punkt 3a skall införas:
”3a. Europeiska datatillsynsmannen skall 
kontrollera att TIS överensstämmer med 
förordning (EG) nr 45/2001.”
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Motivering

Tillägget görs för att erkänna Europeiska datatillsynsmannens kontrollfunktion när det gäller 
TIS i enlighet med förordning 45/2001.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 15, LED BA (nytt)

Artikel 37, punkt 4a (ny) (förordning (EG) nr 515/97)

ba) Följande punkt 4a skall införas:
”4a. Europeiska datatillsynsmannen skall 
sammankalla ett möte med alla nationella 
datatillsynsmyndigheter minst en gång 
varje år för att behandla tillsynsfrågor 
med anknytning till TIS.”

Motivering

Tillägget görs för att garantera samordning mellan Europeiska datatillsynsmannen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 20, LED B

Artikel 43, punkt 5 (förordning (EG) nr 515/97)

b) I punkt 5 tredje meningen skall ”Den 
ombudsman som avses i artikel 37.4”
ersättas med ”Den europeiska 
datatillsynsman som avses i artikel 41.2 i 
förordning (EG) nr 45/2001”.

b) Punkt 5 skall ersättas med följande:

”Kommittén skall tillsammans med den 
tillsynsgrupp som avses i artikel … 
undersöka alla problem som rör driften av 
TIS och som uppmärksammas av de 
nationella tillsynsmyndigheter som avses i 
artikel 37. Kommittén skall sammanträda 
i denna tillfälliga sammansättning minst 
en gång om året.”

Motivering

Ändringsförslaget följer den modell som antagits för andra generationen av Schengens 
informationssystem (SIS II).
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MOTIVERING

Målet med det här förslaget till förordning är att anpassa rådets gällande förordning 
(EG) 515/97 av den 13 mars 1997 till gemenskapens nya befogenheter när det gäller 
tullsamarbete och samtidigt stärka samarbetet och utbytet av uppgifter mellan 
medlemsstaterna och mellan dessa och kommissionen.

Trots att förordning 515/97 har lett till goda resultat i arbetet mot bedrägerier som strider mot 
gemenskapens tull- och jordbrukslagstiftning är det nödvändigt att ändra förordningen av flera 
skäl, inte minst på grund av de båda senaste utvidgningarna som medfört att 
Europeiska unionens land- och sjögränser ändrats och utvidgats betydligt. En mängd frågor 
som rör dataskydd, särskilt bestämmelser för kontroll av uppgifter som behandlas i TIS, har 
också tagits upp och behandlats ingående av Europeiska datatillsynsmannen1 i yttrandet av 
den 22 februari 2007. Även Europeiska revisionsrätten har utfärdat ett yttrande av 
den 21 mars 20072.

Rådets förordning (EG) nr 515/97 utgjorde en rättslig grund för begäran om ömsesidigt 
bistånd mellan medlemsstaternas tullmyndigheter i syfte att bekämpa oegentligheter och 
bedrägerier. Genom förordningen inrättades det datoriserade tullinformationssystemet (TIS) 
som idag har 1 500 anslutna terminaler med 3 000 ackrediterade användare i alla 
27 medlemsstaterna, vilket gör det möjligt för berörda administrativa myndigheter att varna 
sina europeiska partner vid risk för eller misstanke om oegentligheter. Syftet med detta 
förslag till förordning är att vidga TIS användningsområden genom att inrätta ytterligare en 
europeisk databas med uppgifter om transport av containrar eller transportmedel, varor och 
personer som berörs av transporterna. Dessutom förs registret för identifiering av 
tullutredningar (FIDE), som ursprungligen skapades på medlemsstatsnivå för utbyte av 
uppgifter inom tredje pelaren, in under gemenskapsrätten och används både för övervakning 
av gemenskapens åtgärder och för frågor som rör den tredje pelaren.

Samtidigt som handelslättnader är ett centralt inslag i EU:s handelspolitik finns det alltid risk 
för att de utnyttjas inom ramen för internationell ekobrottslighet, till exempel att man försöker 
undgå kontroller eller undvika att betala dessa tullar och avgifter, eller försöker sänka eller på 
annat sätt undkomma dem. På utgiftssidan tycks det handla om utbetalningar ur 
gemenskapens budget, till exempel exportbidrag för jordbruksprodukter och bearbetade 
produkter som lämnar gemenskapens tullområde. Detta kan leda till stora ekonomiska 
förluster för Europeiska gemenskaperna eftersom importtullar, jordbruksavgifter och moms 
på import uppbärs av medlemsstaterna vid förtullningen och står för en stor del av 
gemenskapens inkomster.

  
1 I enlighet med förordning 45/2001 har Europeiska datatillsynsmannen ersatt Europeiska ombudsmannen i 
frågor som rör dataskydd.
2 EUT C 101, 4.5.2007, s. 4.
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Detta förslag till förordning innehåller också rättsliga och tekniska uppdateringar på framför 
allt följande områden:

– Anpassning av definitionen av tullagstiftning till den som används i Neapel 
II-konventionen1.

– Automatiskt informationsutbyte utan föregående begäran från den medlemsstat som 
tar emot uppgifterna.

– Rationalisering av förfarandet för att lämna uppgifter från en annan medlemsstat till 
ett tredjeland, om denna medlemsstat tidigare har tillåtit detta.

– Tillåtelse att använda uppgifterna i TIS för strategisk och operationell analys.

Kommittéförfarandet: Rådets ursprungliga förordning (EG) 515/97 grundades på artiklarna 43 
och 235 i EG-fördraget och antogs enligt samrådsförfarandet medan ändringsakten (som 
grundas på artiklarna 135 och 280 i EG-fördraget) omfattas av medbeslutandeförfarandet.
Eftersom syftet med den sistnämnda rättsakten är att bland annat ändra artikel 43, om 
inrättande av en kommitté, i förordningen skulle det vara lämpligt att anpassa artiklarna 23, 
25 och 43 efter det nya kommittéförfarandet.

  
1 Rådets akt av den 18 december 1997 om upprättande av konventionen, upprättad på grundval av artikel K 3 i 
Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (98/C 24/01), 
EGT C 24, 23.1.1998.
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