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Ændringsforslag 31
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Kommissionens meddelelse om 
toldrisikostyring og sikkerhed i 
forsyningskæden COM(2012) 793 
erkendes det, at der er behov for hurtigt at 
forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af 
data til brug ved risikoanalyser forud for 
ankomst, navnlig med henblik på en 
effektiv identifikation og afhjælpning af 
sikkerhedsrisiciene på nationalt plan og 
EU-plan, inden for rammerne af den 
fælles ramme for risikoforvaltning 
fastlagt i henhold til artikel 13, stk. 2, i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92. 
Indarbejdelsen af oplysninger om 
containerbevægelser i risikoforvaltningen 
før ankomst vil i høj grad gøre 
forsyningskæden mere synlig og markant 
øge EU's og medlemsstaternes kapacitet 
til at koncentrere kontrollen om 
højrisikoforsendelser og derved fremme 
den lovlige handelsstrøm.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 32
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at øge klarheden, sammenhængen (4) For at øge klarheden, sammenhængen 
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og gennemsigtigheden er det nødvendigt
mere konkret at definere, hvilke 
myndigheder der skal have adgang til de 
databaser, der oprettes på basis af denne 
forordning; i den henseende oprettes der en 
fælles reference til de kompetente 
myndigheder.

og gennemsigtigheden er det nødvendigt 
konkret at definere, hvilke myndigheder 
der skal have adgang til de databaser, der 
oprettes på basis af denne forordning; i den 
henseende oprettes der en fælles reference 
til de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 33
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De oplysninger, der fremgår af 
Kommissionens konsekvensanalyse af 
ændringen af forordning (EF) nr. 515/97 
(SWD(2013)0482) vedrørende problemets 
omfang, viser, at svig i forbindelse med 
falsk angivelse af varers oprindelse alene 
kan beløbe sig til et årligt tab på 100 mio. 
EUR for EU27. I 2011 indberettede 
medlemsstaterne 1 905 tilfælde af svig og 
andre uregelmæssigheder, der medførte 
tab for et beløb på 107, mio. EUR, i 
forbindelse med unøjagtig 
varebeskrivelse. Det drejer sig her alene 
om de tab, der er blevet opdaget af 
medlemsstaterne og Kommissionen. 
Problemets reelle omfang er muligvis 
væsentligt større, eftersom der ikke 
foreligger nogen oplysninger om anslået 
30 000 opdagede tilfælde af potentielt 
svig.

Or. en

Ændringsforslag 34
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Afsløring af svig, identifikation af 
risikotendenser og gennemførelse af 
effektive risikoforvaltningsprocedurer 
beror i høj grad på identifikation og 
krydsanalyse af relevante operationelle 
datasæt. Det er derfor nødvendigt på EU-
plan at oprette en database med 
oplysninger om indførsel, udførsel og 
transit af varer, herunder transit af varer i 
medlemsstaterne, og direkte udførsel. I den 
henseende bør medlemsstaterne tillade
systematisk kopiering af oplysninger om 
indførsel, udførsel og transit af varer fra de 
systemer, som Kommissionen driver, og 
meddele Kommissionen oplysninger om 
transit af varer i en medlemsstat og direkte 
udførsel.

(6) Afsløring af svig, identifikation af 
risikotendenser og gennemførelse af 
effektive risikoforvaltningsprocedurer 
beror i høj grad på identifikation og 
krydsanalyse af relevante operationelle 
datasæt. Det er derfor nødvendigt på EU-
plan at oprette en database med 
oplysninger om indførsel, udførsel og 
transit af varer, herunder transit af varer i 
medlemsstaterne, og direkte udførsel for 
alle konkrete mistanker om svig. I den 
henseende bør medlemsstaterne for 
sådanne enkelttilfælde tillade kopiering af 
oplysninger om indførsel, udførsel og 
transit af varer fra de systemer, som 
Kommissionen driver, og meddele 
Kommissionen oplysninger om transit af 
varer i en medlemsstat og direkte udførsel.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18h.

Ændringsforslag 35
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Afsløring af svig, identifikation af 
risikotendenser og gennemførelse af 
effektive risikoforvaltningsprocedurer 
beror i høj grad på identifikation og 
krydsanalyse af relevante operationelle 
datasæt. Det er derfor nødvendigt på EU-
plan at oprette en database med 

(6) I betragtning af stigningen i omfanget 
af toldsvig er det af afgørende betydning 
at forbedre afsløringen og forebyggelsen 
både på nationalt og europæisk niveau.
Afsløring af svig, identifikation af 
risikotendenser og gennemførelse af 
effektive risikoforvaltningsprocedurer 
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oplysninger om indførsel, udførsel og 
transit af varer, herunder transit af varer i 
medlemsstaterne, og direkte udførsel. I den 
henseende bør medlemsstaterne tillade 
systematisk kopiering af oplysninger om 
indførsel, udførsel og transit af varer fra de 
systemer, som Kommissionen driver, og 
meddele Kommissionen oplysninger om 
transit af varer i en medlemsstat og direkte 
udførsel.

beror i høj grad på identifikation og 
krydsanalyse af relevante operationelle 
datasæt. Det er derfor nødvendigt på EU-
plan at oprette en så komplet database som 
muligt med oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer til lands, til 
vands eller i luften, herunder transit af 
varer i medlemsstaterne, og direkte 
udførsel. I den henseende bør 
medlemsstaterne tillade systematisk 
kopiering af oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer fra de systemer, 
som Kommissionen driver, og omgående
meddele Kommissionen oplysninger om 
transit af varer i en medlemsstat og direkte 
udførsel. Kommissionen bør hvert år 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
de resultater, der er opnået med denne 
database.

Or. en

Ændringsforslag 36
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Indførelsen af e-told i 2011, hvorefter 
dokumentation vedrørende indførsel og 
udførsel ikke længere opbevares af 
toldadministrationerne, men af de 
økonomiske operatører, har ført til 
forsinkelser i OLAF's undersøgelser på 
toldområdet, da OLAF skal henvende sig 
til disse administrationer for at opnå 
dokumenterne. Endvidere medfører den 
treårige forældelsesfrist for 
tolddokumenter, der beror hos 
administrationen, et yderligere pres, der 
kan skade undersøgelsernes forløb. For at 
fremme gennemførelsen af undersøgelser 
på toldområdet bør Kommissionen derfor 
have ret til at anmode om dokumentation 

(8) Indførelsen af e-told i 2011, hvorefter 
dokumentation vedrørende indførsel og 
udførsel ikke længere opbevares af 
toldadministrationerne, men af de 
økonomiske operatører, har ført til 
forsinkelser i OLAF's undersøgelser på 
toldområdet, da OLAF skal henvende sig 
til disse administrationer for at opnå 
dokumenterne. Endvidere medfører den 
treårige forældelsesfrist for 
tolddokumenter, der beror hos 
administrationen, et yderligere pres, der 
kan skade undersøgelsernes forløb. For at 
fremme gennemførelsen af undersøgelser 
på toldområdet bør Kommissionen derfor
under visse omstændigheder og efter 
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vedrørende indførsel og udførsel direkte 
hos de berørte økonomiske operatører. 
Disse økonomiske operatører bør være 
forpligtet til at udlevere den ønskede 
dokumentation til Kommissionen.

forudgående underretning af 
medlemsstaterne have ret til at anmode om 
dokumentation vedrørende indførsel og 
udførsel direkte hos de berørte økonomiske 
operatører. Disse økonomiske operatører 
bør være forpligtet til at udlevere den 
ønskede dokumentation til Kommissionen.

Or. pt

Ændringsforslag 37
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Indførelsen af e-told i 2011, hvorefter 
dokumentation vedrørende indførsel og 
udførsel ikke længere opbevares af 
toldadministrationerne, men af de 
økonomiske operatører, har ført til 
forsinkelser i OLAF's undersøgelser på 
toldområdet, da OLAF skal henvende sig 
til disse administrationer for at opnå 
dokumenterne. Endvidere medfører den 
treårige forældelsesfrist for 
tolddokumenter, der beror hos 
administrationen, et yderligere pres, der 
kan skade undersøgelsernes forløb. For at 
fremme gennemførelsen af undersøgelser 
på toldområdet bør Kommissionen derfor 
have ret til at anmode om dokumentation 
vedrørende indførsel og udførsel direkte 
hos de berørte økonomiske operatører. 
Disse økonomiske operatører bør være 
forpligtet til at udlevere den ønskede 
dokumentation til Kommissionen.

(8) Indførelsen af e-told i 2011, hvorefter 
dokumentation vedrørende indførsel og 
udførsel ikke længere opbevares af 
toldadministrationerne, men af de 
økonomiske operatører, har ført til 
forsinkelser i OLAF's undersøgelser på 
toldområdet, da OLAF skal henvende sig 
til disse administrationer for at opnå 
dokumenterne. Endvidere medfører den 
treårige forældelsesfrist for 
tolddokumenter, der beror hos 
administrationen, et yderligere pres, der 
kan skade undersøgelsernes forløb. For at 
fremme gennemførelsen af undersøgelser 
på toldområdet bør Kommissionen derfor 
have ret til at anmode om dokumentation 
vedrørende indførsel og udførsel direkte 
hos de berørte økonomiske operatører. De 
berørte økonomiske operatører bør i 
denne forbindelse informeres om, hvilken 
type procedure der er tale om. Disse 
økonomiske operatører bør være forpligtet 
til at udlevere den ønskede dokumentation 
til Kommissionen.

Or. de
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Begrundelse

Den berørte økonomiske operatør skal ved direkte anmodning om dokumenter informeres om, 
hvorvidt der er tale om en afgiftsopkrævning eller en bøde- eller straffesag, og hvilken rolle i 
proceduren han spiller, således at han kan være bevidst om sine rettigheder og pligter, 
navnlig ved en evt. senere anvendelse af dokumenter som bevismiddel.

Ændringsforslag 38
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre at de registrerede 
oplysninger forbliver fortrolige, bør der 
indføres en bestemmelse, der begrænser 
adgangen til de registrerede oplysninger til 
specifikke brugere.

(9) For at sikre at de registrerede 
oplysninger forbliver fortrolige, bør der 
indføres en bestemmelse, der begrænser 
adgangen til de registrerede oplysninger til 
specifikke brugere og definerede formål.

Or. en

Ændringsforslag 39
Adam Bielan

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre at de registrerede 
oplysninger forbliver fortrolige, bør der 
indføres en bestemmelse, der begrænser 
adgangen til de registrerede oplysninger til 
specifikke brugere.

(9) For at sikre at de registrerede 
oplysninger forbliver fortrolige og mere 
sikre, bør der indføres en bestemmelse, der 
begrænser adgangen til de registrerede 
oplysninger til specifikke brugere.

Or. pl

Ændringsforslag 40
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bestemmelserne om lagring af 
oplysninger i toldinformationssystemet 
medfører ofte et uberettiget tab af 
oplysninger; det skyldes, at 
medlemsstaterne ikke systematisk udfører 
årlige revisioner på grund af den 
administrative byrde, det medfører. Det er 
derfor nødvendigt at forenkle proceduren 
for lagring af oplysninger i 
toldinformationssystemet ved at fjerne 
forpligtelsen til årligt at revidere 
oplysninger og ved at fastsætte en 
maksimal lagringsperiode på ti år svarende 
til perioden for de databaser, der oprettes 
på grundlag af denne forordning. Denne 
periode er nødvendig på grund af de lange 
procedurer for behandling af 
uregelmæssigheder, og fordi disse 
oplysninger er nødvendige for at 
gennemføre fælles toldaktioner og 
undersøgelser. For at sikre at reglerne om 
databeskyttelse overholdes bør Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse informeres om tilfælde, 
hvor personoplysninger lagres i 
toldinformationssystemet i mere end fem 
år.

(13) Bestemmelserne om lagring af 
oplysninger i toldinformationssystemet 
medfører ofte et uberettiget tab af 
oplysninger; det skyldes, at 
medlemsstaterne ikke systematisk udfører 
årlige revisioner på grund af den 
administrative byrde, det medfører. Det er 
derfor nødvendigt at forenkle proceduren 
for lagring af oplysninger i 
toldinformationssystemet ved at fjerne 
forpligtelsen til årligt at revidere 
oplysninger og ved at fastsætte en 
maksimal lagringsperiode på ti år svarende 
til perioden for de databaser, der oprettes 
på grundlag af denne forordning. Dette bør 
dog ikke gælde for forældelsesfristen.
Denne periode er nødvendig på grund af de 
lange procedurer for behandling af 
uregelmæssigheder, og fordi disse 
oplysninger er nødvendige for at 
gennemføre fælles toldaktioner og 
undersøgelser. For at sikre at reglerne om 
databeskyttelse overholdes bør Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse informeres om tilfælde, 
hvor personoplysninger lagres i 
toldinformationssystemet i mere end fem 
år.

Or. de

Begrundelse

Den nuværende forældelsesfrist på tre år for overtrædelse af toldbestemmelserne bør ikke
ophæves af lagringsfristen. Dette ville ikke være foreneligt med EU's toldkodeks og de 
nationale toldbestemmelser.

Ændringsforslag 41
Adam Bielan
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bestemmelserne om lagring af 
oplysninger i toldinformationssystemet 
medfører ofte et uberettiget tab af 
oplysninger; det skyldes, at 
medlemsstaterne ikke systematisk udfører 
årlige revisioner på grund af den 
administrative byrde, det medfører. Det er 
derfor nødvendigt at forenkle proceduren 
for lagring af oplysninger i 
toldinformationssystemet ved at fjerne 
forpligtelsen til årligt at revidere 
oplysninger og ved at fastsætte en 
maksimal lagringsperiode på ti år svarende 
til perioden for de databaser, der oprettes 
på grundlag af denne forordning. Denne 
periode er nødvendig på grund af de lange 
procedurer for behandling af 
uregelmæssigheder, og fordi disse 
oplysninger er nødvendige for at 
gennemføre fælles toldaktioner og 
undersøgelser. For at sikre at reglerne om 
databeskyttelse overholdes bør Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse informeres om tilfælde, 
hvor personoplysninger lagres i 
toldinformationssystemet i mere end fem 
år.

(13) Bestemmelserne om lagring af 
oplysninger i toldinformationssystemet 
medfører ofte et uberettiget tab af 
oplysninger; det skyldes, at 
medlemsstaterne ikke systematisk udfører 
årlige revisioner på grund af den 
administrative byrde, det medfører, samt 
manglen på tilstrækkelige ressourcer, 
især menneskelige. Det er derfor 
nødvendigt at forenkle proceduren for 
lagring af oplysninger i 
toldinformationssystemet ved at fjerne 
forpligtelsen til årligt at revidere 
oplysninger og ved at fastsætte en 
maksimal lagringsperiode på ti år svarende 
til perioden for de databaser, der oprettes 
på grundlag af denne forordning. Denne 
periode er nødvendig på grund af de lange 
procedurer for behandling af 
uregelmæssigheder, og fordi disse 
oplysninger er nødvendige for at 
gennemføre fælles toldaktioner og 
undersøgelser. For at sikre at reglerne om 
databeskyttelse overholdes bør Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse informeres om tilfælde, 
hvor personoplysninger lagres i 
toldinformationssystemet i mere end fem 
år.

Or. pl

Ændringsforslag 42
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 2 – stk. 1 – led 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tjenesteydere, som er aktive inden for den 
internationale forsyningskæde: ejere, 
afsendere, modtagere, speditører, 
transportører og andre mellemmænd eller 
personer, der er involveret i den 
internationale forsyningskæde.

- offentlige eller private tjenesteydere, som 
er aktive inden for den internationale 
forsyningskæde: ejere, afsendere, 
modtagere, speditører, transportører, 
producenter og andre involverede
mellemmænd eller personer, der er 
involveret i den internationale 
forsyningskæde.

Or. en

Ændringsforslag 43
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumenter, bekræftede kopier af 
dokumenter, attester, alle instrumenter
eller afgørelser fra administrative 
myndigheder, rapporter og andre 
efterretninger indhentet af den 
bistandssøgte myndigheds personale og 
fremsendt til den bistandssøgende 
myndighed inden for rammerne af den 
bistand, der er omhandlet i artikel 4 til 11, 
kan udgøre antagelige bevismidler i 
administrative og retlige procedurer i den 
bistandssøgende medlemsstat på samme 
måde som materiale indhentet i den 
medlemsstat, hvor proceduren finder sted.

Dokumenter, bekræftede kopier af 
dokumenter, attester, alle officielle 
retsakter eller afgørelser fra administrative 
myndigheder, rapporter og andre 
efterretninger indhentet af den 
bistandssøgte myndigheds personale og 
fremsendt til den bistandssøgende 
myndighed inden for rammerne af den 
bistand, der er omhandlet i artikel 4 til 11, 
kan udgøre antagelige bevismidler i 
administrative og retlige procedurer i den 
bistandssøgende medlemsstat på samme 
måde som materiale indhentet i den 
medlemsstat, hvor proceduren finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 44
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 18, stk. 1, indledningen
affattes således:

1. Konstaterer de kompetente myndigheder 
i en medlemsstat, at transaktioner er eller 
synes at være i strid med told- og 
landbrugsbestemmelserne, og 
transaktionerne er af særlig 
fællesskabsinteresse, navnlig:

"1. Konstaterer de kompetente 
myndigheder i en medlemsstat, at 
transaktioner er eller synes at være i strid 
med toldbestemmelserne, navnlig:"

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forordningen er at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen og ikke mellem Kommissionen og de økonomiske operatører.

Ændringsforslag 45
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) I artikel 18, stk. 1, tilføjes følgende 
led:

"- overtrædelse af toldbestemmelserne 
over en grænse fastsat af Kommissionen."

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forordningen er at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen og ikke mellem Kommissionen og de økonomiske operatører. Derfor bør 
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medlemsstaternes forpligtelser være klare.

Ændringsforslag 46
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2c) Artikel 18, stk. 1, afsnit 2, affattes 
således:

meddeler disse myndigheder snarest 
Kommissionen, enten på egen foranledning 
eller efter en begrundet anmodning fra 
denne, alle relevante oplysninger, eventuelt 
i form af dokumenter eller kopier eller 
uddrag af dokumenter, som er nødvendige 
for at skabe klarhed over 
omstændighederne, således at 
Kommissionen kan samordne 
medlemsstaternes aktioner.

"meddeler disse myndigheder snarest, dog 
senest inden for tre uger, Kommissionen, 
enten på egen foranledning eller efter en 
begrundet anmodning fra denne, alle 
relevante oplysninger, eventuelt i form af 
dokumenter eller kopier eller uddrag af 
dokumenter, som er nødvendige for at 
skabe klarhed over omstændighederne, 
således at Kommissionen kan samordne 
medlemsstaternes aktioner."

Or. en

Ændringsforslag 47
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2d) Artikel 18, stk. 4, afsnit 1, affattes 
således:

4. Skønner Kommissionen, at der i en eller 
flere medlemsstater er forekommet 
uregelmæssigheder, underretter den den 
eller de berørte medlemsstater, og denne 

"4. Skønner Kommissionen, at der i en 
eller flere medlemsstater er forekommet 
uregelmæssigheder, underretter den den 
eller de berørte medlemsstater, og denne 
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eller disse iværksætter hurtigst muligt en 
administrativ undersøgelse, hvorunder 
repræsentanter for Kommissionen kan 
være til stede på de betingelser, der er 
fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 11.

eller disse iværksætter hurtigst muligt, dog 
senest tre uger efter oplysningerne er 
modtaget, en administrativ undersøgelse, 
hvorunder repræsentanter for 
Kommissionen kan være til stede på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, 
og artikel 11."

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forordningen er at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen og ikke mellem Kommissionen og de økonomiske operatører. Derfor bør 
medlemsstaternes forpligtelser være klare.

Ændringsforslag 48
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser og med henblik på den 
risikoforvaltning, der er foreskrevet i 
artikel 4, nr. 25 og 26, og artikel 13, stk. 2, 
i forordning (EØF) nr. 2913/92, og med 
henblik på at bistå de myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 29, med at afsløre 
vareforsendelser, som kunne være genstand 
for operationer, der er i strid med told- og 
landbrugsbestemmelserne, samt de 
transportmidler, herunder containere, som 
anvendes til dette formål, opretter og 
forvalter Kommissionen en database med 
oplysninger fra offentlige eller private 
tjenesteydere, som er aktive inden for den 
internationale forsyningskæde. Denne 
database gøres direkte tilgængelig for disse 
myndigheder.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser og med henblik på at bistå de 
myndigheder, der er omhandlet i artikel 29, 
med at afsløre vareforsendelser, som kunne 
være genstand for operationer, der er i strid 
med told- og landbrugsbestemmelserne, 
samt de transportmidler, herunder 
containere, som anvendes til dette formål, 
opretter og forvalter Kommissionen en 
database med oplysninger fra offentlige 
eller private tjenesteydere, som er aktive 
inden for den internationale 
forsyningskæde. Denne database gøres 
direkte tilgængelig for disse myndigheder.
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Or. en

Begrundelse

Toldrisikoforvaltning indbefatter aktiviteter, der henhører under national kompetence 
("risikoforvaltning" betyder den systematiske identifikation af risici, herunder ved 
stikprøvekontrol, og gennemførelse af alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
begrænse udsættelsen for risici). Henvisningen er unødvendig i Kommissionen forslag og kan 
føre til forvirring og spørgsmål om grænsen mellem Kommissionen og medlemsstaternes 
aktiviteter.

Ændringsforslag 49
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser og med henblik på den 
risikoforvaltning, der er foreskrevet i 
artikel 4, nr. 25 og 26, og artikel 13, stk. 2, 
i forordning (EØF) nr. 2913/92, og med 
henblik på at bistå de myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 29, med at afsløre 
vareforsendelser, som kunne være genstand 
for operationer, der er i strid med told- og 
landbrugsbestemmelserne, samt de 
transportmidler, herunder containere, som 
anvendes til dette formål, opretter og 
forvalter Kommissionen en database med 
oplysninger fra offentlige eller private 
tjenesteydere, som er aktive inden for den 
internationale forsyningskæde. Denne 
database gøres direkte tilgængelig for disse 
myndigheder.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser og med henblik på den 
risikoforvaltning, der er foreskrevet i 
artikel 4, nr. 25 og 26, og artikel 13, stk. 2,
i forordning (EØF) nr. 2913/92, og med 
henblik på at bistå de myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 29, med at afsløre 
vareforsendelser, som kunne være genstand 
for operationer, der er i strid med told- og 
landbrugsbestemmelserne, samt de 
transportmidler til lands, til vands og i 
luften, herunder containere, som anvendes 
til dette formål, opretter og forvalter 
Kommissionen en database med 
oplysninger fra offentlige eller private 
tjenesteydere, som er aktive inden for den 
internationale forsyningskæde. Denne 
database gøres direkte tilgængelig for disse 
myndigheder. Det skal sikres, at 
oplysninger om medlemsstaternes 
tjenesteyderes interesser, der er indeholdt 
i denne database, ikke bruges på 
upassende måde.



PE529.735v01-00 16/52 AM\1019280DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 50
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 a – stk. 3 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Artikel 18a, stk. 3, litra a), affattes 
således:

a) vedrørende containeres bevægelser: "a) vedrørende containeres bevægelser:

- containernummer - containernummer

- containerlastens status - containerlastens status

- dato for bevægelserne - dato for bevægelserne

- type bevægelse (lastet, losset, omladet, 
indgang, udgang osv.)

- type bevægelse (lastet, losset, omladet, 
indgang, udgang osv.)

- fartøjets navn eller transportmidlets 
indregistreringsnummer

- fartøjets navn eller transportmidlets 
indregistreringsnummer

- rejsens nummer - rejsens nummer

- sted - sted

- fragtbrev eller andet transportdokument - fragtbrev eller andet transportdokument

- bekræftelse af reservation

- ankomst til et laste- eller losseanlæg

- afrejse fra et laste- eller losseanlæg

- lastning eller losning fra en transport

- anmodning om fyldning eller tømning

- bekræftelse på fyldning og tømning

- bevægelser i terminal

- inspektion ved ankomst til terminal

- afgang til omfattende reparation."

Or. en
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Ændringsforslag 51
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 a – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uden at det berører forordning (EF) nr. 
45/2001, kan Kommissionen med 
forbehold af samtykke fra de offentlige og 
private tjenesteydere, som er aktive inden 
for den internationale forsyningskæde, 
overføre de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 18a, stk. 3, til internationale
organisationer og/eller EU-
institutioner/EU-agenturer, som bidrager 
til beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser og korrekt anvendelse af 
toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
aftale eller et aftalememorandum.

6. Kommissionen kan med forbehold af 
samtykke fra den formidlende 
medlemsstat overføre udvalgte 
oplysninger, den er kommet i besiddelse af 
i overensstemmelse med proceduren i 
henhold til artikel 1, til de internationale 
organisationer 
Verdenstoldorganisationen, Den 
Internationale Søfartsorganisation, 
Organisationen for International Civil 
Luftfart, Den Internationale
Luftfartsorganisation og Europol, som 
bidrager til beskyttelse af Unionens
finansielle interesser og korrekt anvendelse 
af toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
aftale eller et aftalememorandum.

Or. en

Begrundelse

Databeskyttelse er et meget følsomt emne, og interessenter må vide, hvilke organisationer og 
agenturer Kommissionen vil kunne sende data til. Af hensyn til retssikkerheden og 
gennemsigtigheden bør listen fastsættes i basisretsakten. Kommissionen kan ændre listen ved 
hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 52
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 a – stk. 6 – afsnit 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 43 med henblik på at ændre listen 
over internationale organisationer 
og/eller EU-institutioner/EU-agenturer, 
som bidrager til beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser og korrekt 
anvendelse af toldbestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Databeskyttelse er et meget følsomt emne, og interessenterne skal vide, hvilke organisationer 
og agenturer Kommissionen eventuelt sender data til. Af hensyn til retssikkerheden og 
gennemsigtigheden bør listen fastsættes i basisretsakten. Kommissionen kan ændre listen ved 
hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 53
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 a – stk. 6 – afsnit 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal rådføre sig med 
repræsentanter for erhvervslivet 
vedrørende udviklingen af delegerede 
retsakter, jf. artikel 18a, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 54
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
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Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan stille ekspertbistand, 
teknisk eller logistisk bistand, uddannelses-
eller kommunikationsaktioner eller enhver 
anden form for operationel støtte til 
rådighed for medlemsstaterne både med 
henblik på at nå målene for denne 
forordning og med henblik på varetagelsen 
af medlemsstaternes opgaver i forbindelse 
med gennemførelse af det toldsamarbejde, 
der er omhandlet i artikel 87 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. I 
den henseende opretter Kommissionen de 
nødvendige tekniske systemer.

2. Kommissionen sikrer, at ekspertbistand, 
teknisk eller logistisk bistand, uddannelses-
eller kommunikationsaktioner eller enhver 
anden form for operationel støtte er til 
rådighed for medlemsstaterne både med 
henblik på at nå målene for denne 
forordning og med henblik på varetagelsen 
af medlemsstaternes opgaver i forbindelse 
med gennemførelse af det toldsamarbejde, 
der er omhandlet i artikel 87 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. I 
den henseende opretter Kommissionen de 
nødvendige tekniske systemer.

Or. en

Ændringsforslag 55
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18c udgår

Or. de

Begrundelse

Der gives ikke tilslutning til indførelse af et system til indberetning af containeroplysninger, 
da det ville medføre øgede omkostninger og bureaukrati hos virksomhederne. Derudover ville 
følsomme - herunder skatterelevante - toldoplysninger nødvendigvis skulle videregives til 
tredjemand, hvilket ikke ville være foreneligt med bestemmelserne om skattehemmelighed og 
databeskyttelse (bemærk: En sletning af denne artikel giver følgeændringer i artikel 18d, 18e 
og 18f).
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Ændringsforslag 56
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Offentlige og private tjenesteydere, som 
er aktive inden for den internationale 
forsyningskæde, jf. artikel 18a, stk. 1, og 
som lagrer oplysninger om containeres 
bevægelse og status, eller som har adgang 
til sådanne oplysninger, indberetter 
Container Status Messages (CSM) til 
Kommissionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der gives ikke tilslutning til indførelse af et system til indberetning af containeroplysninger, 
da det ville medføre øgede omkostninger og bureaukrati hos virksomhederne. Derudover ville 
følsomme - skatterelevante - toldoplysninger nødvendigvis skulle videregives til tredjemand, 
hvilket ikke ville være foreneligt med bestemmelserne om skattehemmelighed og 
databeskyttelse (bemærk: En sletning af denne artikel giver følgeændringer i artikel 18d, 18e 
og 18f).

Ændringsforslag 57
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Offentlige og private tjenesteydere, som
er aktive inden for den internationale 
forsyningskæde, jf. artikel 18a, stk. 1, og 
som lagrer oplysninger om containeres 
bevægelse og status, eller som har adgang 

1. Søtransportvirksomheder, som lagrer 
oplysninger om containeres bevægelse og 
status, eller som har adgang til sådanne 
oplysninger, indberetter Container Status 
Messages (CSM) til Kommissionen.
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til sådanne oplysninger, indberetter 
Container Status Messages (CSM) til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse gør det klart, at målet for forslaget er
søtransportvirksomheder, og den er udarbejdet med tanke på deres databaser og systemer. 
Kun søtransportvirksomheder er blevet hørt, og kun havmiljøet er taget i betragtning i 
konsekvensanalysen. En udvidelse til andre transportformer vil kræve en ny 
konsekvensanalyse og yderligere høringer.

Ændringsforslag 58
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De krævede CSM skal indberettes i 
følgende to situationer:

udgår

a) containere, der om bord på et skib føres 
ind i Unionens toldområde fra et 
tredjeland

b) containere, der om bord på et skib føres 
ud af Unionens toldområde til et 
tredjeland.

Or. de

Begrundelse

Der gives ikke tilslutning til indførelse af et system til indberetning af containeroplysninger, 
da det ville medføre øgede omkostninger og bureaukrati hos virksomhederne. Derudover ville 
følsomme - skatterelevante - toldoplysninger nødvendigvis skulle videregives til tredjemand, 
hvilket ikke ville være foreneligt med bestemmelserne om skattehemmelighed og 
databeskyttelse (bemærk: En sletning af denne artikel giver følgeændringer i artikel 18d, 18e 
og 18f).
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Ændringsforslag 59
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De krævede CSM skal indberettes i
følgende to situationer:

2. De krævede CSM skal indberettes for 
containere, der om bord på et skib føres 
ind i Unionens toldområde fra et 
tredjeland.

Or. en

Begrundelse

For at imødegå toldsvig og andre trusler mod EU's interesser er Container Status Messages 
for containere, der føres ind i EU, særdeles nyttige. Det er dog ikke klart, hvorfor de samme 
oplysninger er nødvendige for containere, der føres ud af EU. Dette har ingen værdi for 
afsløringen af svig vedrørende oprindelse. Med henblik på en mere effektiv risikoforvaltning
kan mange af oplysningerne om eksportdata allerede fås gennem forordninger om flere 
oprindelser i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 60
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) containere, der om bord på et skib føres 
ud af Unionens toldområde til et 
tredjeland.

udgår

Or. en
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Begrundelse

For at imødegå toldsvig og andre trusler mod EU's interesser er Container Status Messages 
for containere, der føres ind i EU, særdeles nyttige. Det er dog ikke klart, hvorfor de samme 
oplysninger er nødvendige for containere, der føres ud af EU. Dette har ingen værdi for 
afsløringen af svig vedrørende oprindelse. Med henblik på en mere effektiv risikoforvaltning
kan mange af oplysningerne om eksportdata allerede fås gennem forordninger om flere 
oprindelser i EU-toldkodeksen.

Ændringsforslag 61
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De krævede CSM skal indberette de 
begivenheder, der er omhandlet i artikel 
18f, i det omfang de er kendte af den 
indberettende offentlige eller private 
tjenesteyder, som er aktiv inden for den 
internationale forsyningskæde.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der gives ikke tilslutning til indførelse af et system til indberetning af containeroplysninger, 
da det ville medføre øgede omkostninger og bureaukrati hos virksomhederne. Derudover ville 
følsomme - skatterelevante - toldoplysninger nødvendigvis skulle videregives til tredjemand, 
hvilket ikke ville være foreneligt med bestemmelserne om skattehemmelighed og 
databeskyttelse (bemærk: En sletning af denne artikel giver følgeændringer i artikel 18d, 18e 
og 18f).

Ændringsforslag 62
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De krævede CSM skal indberette de 
begivenheder, der er omhandlet i artikel 
18f, i det omfang de er kendte af den 
indberettende offentlige eller private 
tjenesteyder, som er aktiv inden for den 
internationale forsyningskæde.

3. De krævede CSM skal indberette de 
begivenheder, der er omhandlet i artikel 
18f, i det omfang de er kendte af den 
indberettende offentlige eller private 
tjenesteyder, som er aktiv inden for den 
internationale forsyningskæde, og som der 
er genereret eller indsamlet data for i det 
elektroniske containersporingsudstyr.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forslaget er at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen og ikke at give de økonomiske operatører yderligere byrder. Det skal derfor 
gøres klart, at yderligere datagenerering ikke bør være nødvendig. Container Status 
Messages, der allerede er indsamlet i forbindelse med en økonomisk operatørs normale drift, 
er på alle måder tilstrækkelige.

Ændringsforslag 63
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen opretter og forvalter en 
database med indberettede CSM, den 
såkaldte "CSM-database."

udgår

Or. de

Begrundelse

Der gives ikke tilslutning til indførelse af et system til indberetning af containeroplysninger, 
da det ville medføre øgede omkostninger og bureaukrati hos virksomhederne. Derudover ville 
følsomme - skatterelevante - toldoplysninger nødvendigvis skulle videregives til tredjemand, 
hvilket ikke ville være foreneligt med bestemmelserne om skattehemmelighed og 
databeskyttelse (bemærk: En sletning af denne artikel giver følgeændringer i artikel 18d, 18e 
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og 18f).

Ændringsforslag 64
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18d udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 65
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en container, herunder containere, 
som ikke losses i Unionen, om bord på et 
skib skal føres ind i Unionens toldområde 
fra et tredjeland, skal de offentlige eller 
private tjenesteydere, som er omfattet af 
artikel 18c, stk. 1, indberette CSM for alle 
begivenheder, der finder sted fra det 
tidspunkt, hvor containeren blev meldt 
tom, inden den blev ført ind i Unionens 
toldområde, til containeren igen meldes 
tom.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 66
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de specifikke CMS, som er 
nødvendige for at identificere de relevante 
"tomme container"-begivenheder, ikke 
findes i tjenesteyderens elektroniske 
registre i en given situation, skal 
tjenesteyderen indberette CSM for 
begivenheder, der har fundet sted mindst 
tre måneder før den fysiske ankomst til 
Unionens toldområde indtil en måned 
efter ankomsten til Unionens toldområde, 
eller indtil ankomst til en destination uden 
for Unionens toldområde, hvis dette 
indtræffer først.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 67
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18e udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 68
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en container om bord på et skib 
føres ud af Unionens toldområde til et 
tredjeland, skal de offentlige eller private 
tjenesteydere, som er omfattet af 
forpligtelsen i artikel 18c, stk. 1, 
indberette CSM for alle begivenheder, der 
finder sted fra det tidspunkt, hvor 
containeren blev meldt tom på Unionens 
toldområde, til containeren igen meldes 
tom uden for Unionens toldområde.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 69
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
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Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de specifikke CMS, som er 
nødvendige for at identificere de relevante 
"tomme container"-begivenheder, ikke 
findes i tjenesteyderens elektroniske 
registre i en given situation, skal 
tjenesteyderen indberette CSM for 
begivenheder, der har fundet sted i mindst 
tre måneder efter udrejsen fra Unionens 
toldområde.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 70
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18f udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 71
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 43 
vedrørende fastlæggelse af 
containerbegivenheder, for hvilke der skal 
indberettes CSM i henhold til artikel 18c, 
de minimumsdata, der skal indberettes i 
CSM, og indberetningshyppigheden.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 72
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tildeles beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 43 
vedrørende fastlæggelse af 
containerbegivenheder, for hvilke der skal 
indberettes CSM i henhold til artikel 18c, 
de minimumsdata, der skal indberettes i 
CSM, og indberetningshyppigheden.

udgår

Or. en
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Begrundelse

De datakrav, der forudses at være omfattet af den delegerede retsakt i artikel 18f, stk. 1, bør 
være gennemsigtige. Lagring af data er et følsomt emne, og det er bedre for alle interessenter 
at vide, hvilke data der kræves, og at de vil være beskyttet. Hvis kravene ikke er 
gennemsigtige og klare, har de økonomiske operatører ikke nogen juridisk sikkerhed og vil 
eventuelt sende alle data for at undgå at have besvær med nye systemer. Endelig, som aftalt i 
EU-toldkodeksen, bør hyppigheden være reguleret af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 73
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
oplysningernes format og 
fremsendelsesmåde for CSM. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43a, 
stk. 2.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18c.

Ændringsforslag 74
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved 2. Kommissionen vedtager ved 
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gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
oplysningernes format og 
fremsendelsesmåde for CSM. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43a, stk. 
2.

gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
oplysningernes format og 
fremsendelsesmåde for CSM, herunder 
hvilke forpligtelser der vedrører 
containere, der føres ind i EU på grund af 
ændring af destination. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43a, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Ændring af fartøjers eller lasters destination kan forekomme af mange årsager, lige fra 
ugunstige vejrforhold til kommercielle faktorer. Containere om bord på fartøjer kan således 
blive losset i en EU-havn, selv om det oprindeligt ikke var hensigten. Dette ændringsforslag 
tager sigte på, at det i beføjelsesforskrifterne anføres, at der skal gennemføres en retsakt, der 
fastslår alle nødvendige bestemmelser for håndteringen af containere, der føres ind i EU på 
grund af ændring af fartøjers eller lasters destination.

Ændringsforslag 75
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
oplysningernes format og
fremsendelsesmåde for CSM. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 43a, stk. 
2.

2. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
oplysningernes format, fremsendelsesmåde 
for CSM og indberetningshyppigheden. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 43a, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Som aftalt i EU-toldkodeksen bør hyppigheden være reguleret af gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 76
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I henhold til artikel 18a, stk. 1, 
fastslår Kommission via en 
gennemførelsesretsakt, hvilke midler der 
skal anvendes for at indhente samtykke 
fra tjenesteydere, før deres indgivne CSM 
overføres til andre organisationer eller 
organer. 

Or. en

Begrundelse

Muligheden for overførsel af CSM til andre parter er et spørgsmål, der vækker bekymring 
vedrørende følsomheden af de udvekslede data, og som Kommissionen erkender. Der er dog 
ingen foreslåede bestemmelser om, hvornår og af hvem aftalen med f.eks. oceangående 
transportvirksomheder om overførsel af CSM, der er fremsendt til Kommissionens såkaldte 
CSM-database, skal indgås. Det er heller ikke klart, hvilke "internationale organisationer" 
der forventes at modtage CSM. Disse aspekter bør afklares ved hjælp af relevante 
gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag 77
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen skal rådføre sig med 
repræsentanter for erhvervslivet 
vedrørende udviklingen af 
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gennemførelsesretsakter, jf. artikel 18f.

Or. en

Ændringsforslag 78
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 f – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen opfordres 
indtrængende til at rådføre sig nøje med 
repræsentanter for 
containerrederibranchen vedrørende 
udviklingen af delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 18f. 
De kan inviteres til at deltage i de 
relevante udvalgsmøder og 
ekspertgrupper, der skal bruges til at 
udarbejde disse retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 79
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18g udgår

Or. de
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Begrundelse

Forordning (EF) nr. 515/97 foreskriver allerede oprettelse af en database med oplysninger 
om overtrædelser af toldretlige bestemmelser og om landbrugsprodukter. En omfattende, 
automatisk samling af oplysninger hos Kommissionen i forbindelse med hver enkelt 
toldangivelse samt en systematisk afstemning er i strid med EU's toldkodeks og traktatens 
almindelige principper på grund af bl.a. den følsomme karakter af oplysningerne om 
økonomiske operatører.

Ændringsforslag 80
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter og forvalter en 
database med oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer, herunder 
transit i en medlemsstat, jf. bilag 37 og 38 
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 
2454/93 ("database med oplysninger om 
indførsel, udførsel og transit"). 
Medlemsstaterne giver Kommissionen
tilladelse til systematisk at kopiere data 
vedrørende indførsel, udførsel og transit 
fra kilder, som forvaltes af Kommissionen 
på grundlag af forordning (EØF) nr. 
2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen oplysninger om transit af 
varer i en medlemsstat og direkte udførsel.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 515/97 foreskriver allerede oprettelse af en database med oplysninger 
om overtrædelser af toldretlige bestemmelser og om landbrugsprodukter. En omfattende, 
automatisk samling af oplysninger hos Kommissionen i forbindelse med hver enkelt 
toldangivelse samt en systematisk afstemning er i strid med EU's toldkodeks og traktatens 
almindelige principper på grund af bl.a. den følsomme karakter af oplysningerne om 
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økonomiske operatører.

Ændringsforslag 81
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter og forvalter en 
database med oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer, herunder transit 
i en medlemsstat, jf. bilag 37 og 38 i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
2454/93 ("database med oplysninger om 
indførsel, udførsel og transit"). 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
tilladelse til systematisk at kopiere data 
vedrørende indførsel, udførsel og transit fra 
kilder, som forvaltes af Kommissionen på 
grundlag af forordning (EØF) nr. 2913/92 
om indførelse af en EF-toldkodeks. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
oplysninger om transit af varer i en 
medlemsstat og direkte udførsel.

1. Kommissionen opretter og forvalter en 
database med oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer, herunder transit 
i en medlemsstat, jf. bilag 37 og 38 i 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
2454/93 ("database med oplysninger om 
indførsel, udførsel og transit"). 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
tilladelse til systematisk at kopiere data 
vedrørende indførsel, udførsel og transit fra 
kilder, som forvaltes af Kommissionen på 
grundlag af forordning (EØF) nr. 2913/92 
om indførelse af en EF-toldkodeks. 
Medlemsstaterne meddeler hurtigst muligt
Kommissionen oplysninger om transit af 
varer i en medlemsstat og direkte udførsel.
Det skal sikres, at oplysninger om 
medlemsstaternes tjenesteyderes 
interesser, der er indeholdt i denne 
database, ikke bruges på upassende måde.

Or. en

Ændringsforslag 82
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Databasen bruges til at fremme 
forebyggelse, undersøgelse og 
retsforfølgning i forbindelse med 
operationer, som udgør eller forekommer 
at udgøre overtrædelser af 
toldbestemmelserne, og til 
risikoforvaltning, herunder risikobaseret 
toldkontrol, jf. artikel 4, nr. 25 og 26, og 
artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 
2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 515/97 foreskriver allerede oprettelse af en database med oplysninger 
om overtrædelser af toldretlige bestemmelser og om landbrugsprodukter. En omfattende, 
automatisk samling af oplysninger hos Kommissionen i forbindelse med hver enkelt 
toldangivelse samt en systematisk afstemning er i strid med EU's toldkodeks og traktatens 
almindelige principper på grund af bl.a. den følsomme karakter af oplysningerne om 
økonomiske operatører.

Ændringsforslag 83
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Databasen er udelukkende tilgængelig 
for Kommissionens tjenestegrene og de 
nationale myndigheder, der er nævnt i 
artikel 29. Kun udpegede analytikere i 
Kommissionen og de nationale 
myndigheder får beføjelser til at behandle 
personoplysninger i denne database.

udgår

Uden at det berører forordning (EF) nr. 
45/2001, kan Kommissionen med 
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forbehold af den formidlende 
medlemsstats samtykke overføre udvalgte 
oplysninger, der er indhentet i henhold til 
den procedure, der er nævnt i stk. 1, til 
internationale organisationer og/eller EU-
institutioner/EU-agenturer, som bidrager 
til beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser og korrekt anvendelse af 
toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
aftale eller et aftalememorandum.

Der overføres kun oplysninger i henhold 
til dette stykke med henblik på denne 
forordnings overordnede mål, herunder 
også beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser og/eller med henblik på 
risikoforvaltning, jf. artikel 4, nr. 25 og 
26, og artikel 13, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 2913/92.

Den aftale eller det aftalememorandum, 
der ligger til grund for overførslen af data 
i henhold til dette stykke, omfatter bl.a. 
principper for databeskyttelse, som f.eks. 
registreredes mulighed for at udøve deres 
ret til adgang og berigtigelse og til 
administrativ klageadgang og adgang til 
domstolsprøvelse, samt en uafhængig 
tilsynsmekanisme, der sikrer overholdelse 
af databeskyttelsesreglerne.

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 515/97 foreskriver allerede oprettelse af en database med oplysninger 
om overtrædelser af toldretlige bestemmelser og om landbrugsprodukter. En omfattende, 
automatisk samling af oplysninger hos Kommissionen i forbindelse med hver enkelt 
toldangivelse samt en systematisk afstemning er i strid med EU's toldkodeks og traktatens 
almindelige principper på grund af bl.a. den følsomme karakter af oplysningerne om 
økonomiske operatører.

Ændringsforslag 84
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører forordning (EF) nr. 
45/2001, kan Kommissionen med 
forbehold af den formidlende medlemsstats 
samtykke overføre udvalgte oplysninger, 
der er indhentet i henhold til den 
procedure, der er nævnt i stk. 1, til 
internationale organisationer og/eller EU-
institutioner/EU-agenturer, som bidrager 
til beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser og korrekt anvendelse af 
toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
aftale eller et aftalememorandum.

Kommissionen kan med forbehold af den 
formidlende medlemsstats samtykke 
overføre udvalgte oplysninger, der er 
indhentet i henhold til den procedure, der 
er nævnt i stk. 1, til de internationale
organisationer Verdenstoldorganisationen,
Den Internationale Søfartsorganisation, 
Organisationen for International Civil 
Luftfart, Den Internationale 
Luftfartssammenslutning og Europol,
som bidrager til beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser og korrekt anvendelse 
af toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
aftale eller et aftalememorandum.

Or. en

Begrundelse

Databeskyttelse er et meget følsomt emne, og interessenterne skal vide, hvilke organisationer 
og agenturer Kommissionen eventuelt sender data til. Af hensyn til retssikkerheden og 
gennemsigtigheden bør listen fastsættes i basisretsakten. Kommissionen kan ændre listen ved 
hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 85
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forordning (EF) nr. 45/2001 finder 
anvendelse på Kommissionens behandling 
af personoplysninger, hvad angår 

udgår
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oplysninger i denne database.

Kommissionen betragtes som 
registeransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

Databasen med oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit skal gøres til genstand 
for forudgående kontrol af Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, jf. artikel 27 i forordning 
(EF) nr. 45/2001.

Oplysninger i databasen om indførsel, 
udførsel og transit opbevares kun i det 
tidsrum, der er nødvendigt for at tjene det 
formål, til hvilket de er registreret, og kan 
højst lagres i ti år. Hvis personoplysninger 
lagres i en periode på mere end fem år, 
skal Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse informeres herom.

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 515/97 foreskriver allerede oprettelse af en database med oplysninger 
om overtrædelser af toldretlige bestemmelser og om landbrugsprodukter. En omfattende, 
automatisk samling af oplysninger hos Kommissionen i forbindelse med hver enkelt 
toldangivelse samt en systematisk afstemning er i strid med EU's toldkodeks og traktatens 
almindelige principper på grund af bl.a. den følsomme karakter af oplysningerne om 
økonomiske operatører.

Ændringsforslag 86
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i databasen om indførsel, 
udførsel og transit opbevares kun i det 
tidsrum, der er nødvendigt for at tjene det 
formål, til hvilket de er registreret, og kan 

Oplysninger i databasen om indførsel, 
udførsel og transit opbevares kun i det 
tidsrum, der er nødvendigt for at tjene det 
formål, til hvilket de er registreret, og kan 
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højst lagres i ti år. Hvis personoplysninger 
lagres i en periode på mere end fem år, skal 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse informeres herom.

højst lagres i syv år. Hvis 
personoplysninger lagres i en periode på 
mere end tre år, skal Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse 
informeres herom.

Or. en

Ændringsforslag 87
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 g – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Databasen med oplysninger om 
udførsel, indførsel og transit indeholder 
ikke de særlige kategorier af oplysninger, 
der er nævnt i artikel 10, stk. 5, i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

udgår

Kommissionen træffer de nødvendige 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab og 
ubeføjet videregivelse, ændring og adgang 
og enhver anden form for ulovlig 
behandling.

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 515/97 foreskriver allerede oprettelse af en database med oplysninger 
om overtrædelser af toldretlige bestemmelser og om landbrugsprodukter. En omfattende, 
automatisk samling af oplysninger hos Kommissionen i forbindelse med hver enkelt 
toldangivelse samt en systematisk afstemning er i strid med EU's toldkodeks og traktatens 
almindelige principper på grund af bl.a. den følsomme karakter af oplysningerne om 
økonomiske operatører.
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Ændringsforslag 88
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18h udgår

Or. de

Begrundelse

En anmodning om dokumenter direkte hos toldoperatørerne uden inddragelse af de nationale 
myndigheder indskrænker medlemsstaternes rettigheder uforholdsmæssigt. Desuden har de 
kompetente nationale toldmyndigheder den nødvendige viden og de nødvendige oplysninger, 
bl.a. vedrørende toldoperatørerne.

Ændringsforslag 89
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan direkte fra de 
økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- og 
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende 
gennemførelsen af toldbestemmelserne 
som nævnt i artikel 2, stk. 1.

udgår

Or. de

Begrundelse

En anmodning om dokumenter direkte hos toldoperatørerne uden inddragelse af de nationale 
myndigheder indskrænker medlemsstaternes rettigheder uforholdsmæssigt. Desuden har de 
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kompetente nationale toldmyndigheder den nødvendige viden og de nødvendige oplysninger, 
bl.a. vedrørende toldoperatørerne.

Ændringsforslag 90
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forslag til forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan direkte fra de 
økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- og 
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 
2, stk. 1.

1. Efter den i stk. 1, litra a), omhandlede 
forudgående anmodning til 
medlemsstaten kan Kommissionen direkte 
fra de økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- og 
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 
2, stk. 1, idet den forpligter sig til at give 
meddelelse om denne anmodning til de 
medlemsstater, der kunne blive involveret 
i en eventuel undersøgelse.

Or. pt

Ændringsforslag 91
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forslag til forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan direkte fra de 
økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- og 
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 

1. Kommissionen kan efter anmodning til 
medlemsstaten som beskrevet i stk. 1a
direkte fra de økonomiske operatører 
indhente dokumentation vedrørende 
indførsels- og udførselsangivelser med 
henblik på undersøgelser vedrørende 
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2, stk. 1. gennemførelsen af toldbestemmelserne 
som nævnt i artikel 2, stk. 1. Der skal gives 
meddelelse om denne anmodning til alle 
de medlemsstater, som må forventes at 
blive involveret i en efterfølgende 
undersøgelse.

Or. en

Ændringsforslag 92
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan direkte fra de
økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- og
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 
2, stk. 1.

1. Kommissionen kan direkte fra 
økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- eller
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 
2, stk. 1, enten med udtrykkelig tilladelse 
fra en medlemsstat eller med stiltiende 
tilladelse som specificeret i artikel 18h, 
stk. 1b. Kommissionen giver meddelelse 
om denne anmodning til alle de 
medlemsstater, som må forventes at blive 
involveret i en efterfølgende undersøgelse 
af anmodningen, samtidig med at 
anmodningen fremsættes. Kommissionen 
udleverer til de medlemsstater, i hvilke 
den økonomiske operatør er etableret, en 
kopi af anmodningen, samtidig med at 
anmodningen fremsættes. Kommissionen 
udleverer til de medlemsstater, i hvilke 
den økonomiske operatør er etableret, en 
kopi af svaret fra den økonomiske 
operatør senest en uge fra modtagelsen af 
svaret.

Or. en
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Begrundelse

Det eksisterende system kan forbedres og strømlines, så det opfylder de samme mål som 
Kommissionens forslag. Konflikter med national kompetence bør undgås, og dette 
ændringsforslag afspejler bedre den operationelle virkelighed i sådanne anmodninger.

Ændringsforslag 93
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan direkte fra de 
økonomiske operatører indhente 
dokumentation vedrørende indførsels- og 
udførselsangivelser med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 
2, stk. 1.

1. Kommissionen kan efter anmodning til 
medlemsstaten som beskrevet i artikel 2
direkte fra de økonomiske operatører 
indhente dokumentation vedrørende 
indførsels- og udførselsangivelser, for 
hvilken der er genereret eller indsamlet 
understøttende dokumenter af de 
økonomiske operatører, med henblik på 
undersøgelser vedrørende gennemførelsen 
af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 
2, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det kan være en byrde for virksomhederne, særligt for små og mellemstore virksomheder, der 
ikke er vant til at være i kontakt med de europæiske institutioner, at indsamle data på en 
måde, der er hensigtsmæssig for Kommissionen eller OLAF. De oplysninger, der allerede er 
indsamlet og beskrevet i artikel 18a, stk. 3, bør være tilstrækkelige.

Ændringsforslag 94
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter en anmodning fra Kommissionen 
har medlemsstaten tre uger til at besvare 
anmodningen og levere den ønskede 
dokumentation. Såfremt medlemsstaten 
ikke gør det inden for denne frist, tages 
det som udtryk for, at medlemsstaten 
stiltiende giver Kommissionen tilladelse til 
at rette direkte henvendelse til de 
økonomiske operatører.

Or. en

Begrundelse

De respektive lande og lokale myndigheder kender de involverede parter forholdsvis godt. 
Med henblik på en hurtig og effektiv proces bør de økonomiske operatører først være i kontakt 
med kendte parter for at undgå misforståelser eller mistillid. I dag har økonomiske operatører 
tre uger til at melde tilbage vedrørende oprindelsesangivelse, og den samme tidsfrist bør også 
gælde her.

Ændringsforslag 95
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter en anmodning fra 
Kommissionen til en medlemsstat 
vedrørende understøttende dokumenter til 
en indførsels- eller udførselsangivelse har 
medlemsstaten fire uger til enten at:

- besvare anmodningen og levere den 
ønskede dokumentation

- meddele Kommissionen, at 
medlemsstaten har bedt om at få 
dokumentationen fra den økonomiske 
operatør
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- anmode om af driftshensyn at få 
yderligere to uger til at imødekomme 
anmodningen eller

- afvise anmodningen med angivelse af 
passende begrundelse.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende system kan forbedres og strømlines, så det opfylder de samme mål som 
Kommissionens forslag. Konflikter med national kompetence bør undgås, og dette 
ændringsforslag afspejler bedre den operationelle virkelighed i sådanne anmodninger.

Ændringsforslag 96
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis medlemsstaten ikke

- svarer med de ønskede dokumenter

- meddeler Kommissionen, at 
medlemsstaten har bedt om at få 
dokumenterne fra den økonomiske 
operatør

- anmoder om af driftshensyn at få 
yderligere to uger til at imødekomme 
anmodningen eller

- afviser anmodningen

inden for den indledende periode på fire 
uger, tages det som udtryk for, at 
medlemsstaten stiltiende giver 
Kommissionen tilladelse til at anmode om 
at få understøttende dokumenter til en 
indførsels- eller udførselsangivelse direkte 
fra den økonomiske operatør.
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Or. en

Begrundelse

Det eksisterende system kan forbedres og strømlines, så det opfylder de samme mål som 
Kommissionens forslag. Konflikter med national kompetence bør undgås, og dette 
ændringsforslag afspejler bedre den operationelle virkelighed i sådanne anmodninger.

Ændringsforslag 97
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de tidsfrister, der forpligter 
økonomiske operatører til at opbevare den 
relevante dokumentation, ikke er udløbet, 
skal de på Kommissionens anmodning 
fremlægge de oplysninger, der er nævnt i 
stk. 1.

udgår

Or. de

Begrundelse

En anmodning om dokumenter direkte hos toldoperatørerne uden inddragelse af de nationale 
myndigheder indskrænker medlemsstaternes rettigheder uforholdsmæssigt. Desuden har de 
kompetente nationale toldmyndigheder den nødvendige viden og de nødvendige oplysninger, 
bl.a. vedrørende toldoperatørerne.

Ændringsforslag 98
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18 h – stk. 2



PE529.735v01-00 48/52 AM\1019280DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så længe de tidsfrister, der forpligter 
økonomiske operatører til at opbevare den 
relevante dokumentation, ikke er udløbet, 
skal de på Kommissionens anmodning 
fremlægge de oplysninger, der er nævnt i 
stk. 1.

2. Så længe de tidsfrister, der forpligter 
økonomiske operatører til at opbevare den 
relevante dokumentation, ikke er udløbet, 
skal de på Kommissionens anmodning 
fremlægge de oplysninger, der er nævnt i 
stk. 1 inden for tre uger.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke er en fast tidsgrænse for svaret fra de økonomiske operatører, kan det medføre 
forskellige nationale regler og forskellige byrder for erhvervslivet. I dag har økonomiske 
operatører normalt tre uger til at besvare anmodninger fra de nationale toldmyndigheder og 
til at fremvise et oprindelsescertifikat eller en lignende erklæring. Det vil derfor være 
passende at fastsætte den samme tidsramme.

Ændringsforslag 99
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 30 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

9a) Artikel 30, stk. 4, affattes således:

4. Oplysninger fra 
toldinformationssystemet kan efter 
forudgående tilladelse fra den medlemsstat, 
der har ladet dem registrere, og på de 
betingelser, som medlemsstaten måtte 
stille, udleveres til andre nationale 
myndigheder end dem, der er nævnt i stk. 
2, til tredjelande samt til internationale og 
regionale organisationer der ønsker at gøre 
brug af dem. Hver af medlemsstaterne 
træffer særlige foranstaltninger for at 
garantere dataenes sikkerhed, når de sendes 
eller udleveres til instanser uden for 
medlemsstatens territorium.

"4. Oplysninger fra 
toldinformationssystemet kan efter 
forudgående tilladelse fra den medlemsstat, 
der har ladet dem registrere, og på de 
betingelser, som medlemsstaten måtte 
stille, udleveres til andre nationale 
myndigheder end dem, der er nævnt i stk. 
2, til tredjelande samt til internationale og 
regionale organisationer, der ønsker at gøre 
brug af dem, og/eller til EU-agenturer, der 
medvirker til at beskytte Unionens 
finansielle interesser og til at sikre en 
korrekt anvendelse af toldlovgivningen.
Hver af medlemsstaterne træffer særlige 
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foranstaltninger for at garantere dataenes 
sikkerhed, når de sendes eller udleveres til 
instanser uden for medlemsstatens 
territorium.

Bestemmelserne i første afsnit finder 
tilsvarende anvendelse for Kommissionen, 
når det er den, der har registreret 
oplysningerne i systemet.

Bestemmelserne i første afsnit finder 
tilsvarende anvendelse for Kommissionen, 
når det er den, der har registreret 
oplysningerne i systemet."

Or. pt

Ændringsforslag 100
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der er registreret i 
toldinformationssystemet, opbevares kun i 
det tidsrum, der er nødvendigt for at tjene 
det formål, til hvilket de er registreret, og 
kan højst lagres i ti år. Hvis 
personoplysninger lagres i en periode på 
mere end fem år, skal Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse 
informeres herom.

Oplysninger, der er registreret i 
toldinformationssystemet, opbevares kun i 
det tidsrum, der er nødvendigt for at tjene 
det formål, til hvilket de er registreret, og 
kan højst lagres i fem år. Hvis 
personoplysninger lagres i en periode på 
mere end fem år, skal Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse 
informeres herom.

Or. en

Ændringsforslag 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14 – litra a
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 41 d – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den periode, som oplysninger kan lagres 
i, afhænger af love, administrative 

1. Den periode, som oplysninger kan lagres 
i, afhænger af love, administrative 



PE529.735v01-00 50/52 AM\1019280DA.doc

DA

bestemmelser og procedurer i den 
medlemsstat, som indgiver dem. De 
maksimale og ikke-kumulative perioder 
beregnet fra datoen for oplysningernes 
registrering i sagsregisteret, som ikke må 
overskrides, er følgende:

bestemmelser og procedurer i den 
medlemsstat, som indgiver dem. Behovet 
for lagring af data skal undersøges af den 
formidlende medlemsstat. De maksimale 
og ikke-kumulative perioder beregnet fra 
datoen for oplysningernes registrering i 
sagsregisteret, som ikke må overskrides, er 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 102
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14 – litra b
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 41 d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal gøre oplysningerne 
anonyme, så snart den i stk. 1 omhandlede 
maksimumsfrist er udløbet.

3. Kommissionen skal gøre oplysningerne 
anonyme eller slette dem, så snart den i 
stk. 1 omhandlede maksimumsfrist er 
udløbet.

Or. en

Ændringsforslag 103
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 18f, stk. 1, og artikel 
23, stk. 4, tildeles Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [dd/mm/åååå -
datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 18a, stk. 6, artikel 18g, 
stk. 3, og artikel 23, stk. 4, tildeles 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [dd/mm/åååå - datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].
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Or. en

Ændringsforslag 104
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 43 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 18f, stk. 1, og artikel 23, 
stk. 4, omhandlede beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter 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 i Den Europæiske Unions 
Tidende eller fra et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

3. Den i artikel 18a, stk. 6, artikel 18g, stk. 
3, og artikel 23, stk. 4, omhandlede 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
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 i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 105
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 43 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 18f, stk. 1, og artikel 23, stk. 4, 
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 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 18a, stk. 6, artikel 18g, stk. 3, og 
artikel 23, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
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Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 106
Tadeusz Ross

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For offentlige eller private tjenesteydere, 
som på tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden er bundet af privatretlige 
kontrakter, der forhindrer dem i at opfylde 
de forpligtelser, der er nævnt i artikel 18c, 
stk. 1, får denne forordning virkning et år 
efter forordningens ikrafttræden.

For offentlige eller private tjenesteydere, 
som på tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttræden er bundet af privatretlige 
kontrakter, der forhindrer dem i at opfylde 
de forpligtelser, der er nævnt i artikel 18c, 
stk. 1, får denne forordning virkning, 
tidligst et år efter at de nødvendige 
gennemførelsesretsakter og delegerede 
retsakter, jf. artikel 18f, er trådt i kraft.

Or. en


