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Amendement 31
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Mededeling COM(2012) 793 van de 
Commissie over douanerisicobeheer en 
beveiliging van de toeleveringsketen 
erkent de dringende noodzaak van 
verbeteringen op het vlak van 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
gegevens voor het screenen van 
veiligheidsrisico's vóór aankomst, in het 
bijzonder met het oog op een 
doeltreffende herkenning en aanpak van 
veiligheidsrisico's op nationaal en EU-
niveau, binnen het gemeenschappelijk 
kader voor risicobeheer dat is ingesteld op 
grond van artikel 13, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad. De opneming van gegevens over 
containerbewegingen in de risicoanalyse 
vóór aankomst zal de toeleveringsketen 
veel doorzichter maken en de EU en de 
lidstaten veel beter in staat stellen om 
risicovolle zendingen doelgericht te 
controleren, terwijl terzelfder tijd de 
doorstroming van de legitieme handel 
wordt bevorderd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 32
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor meer duidelijkheid, consistentie 
en transparantie is het noodzakelijk dat 
preciezer wordt bepaald welke autoriteiten 
toegang dienen te hebben tot de op grond 
van deze verordening aangelegde 
bestanden. Met het oog daarop zal een 
uniforme verwijzing naar de bevoegde 
autoriteiten worden vastgesteld.

(4) Voor meer duidelijkheid, consistentie, 
samenhang en transparantie is het 
noodzakelijk dat preciezer wordt bepaald 
welke autoriteiten toegang dienen te 
hebben tot de op grond van deze 
verordening aangelegde bestanden. Met het 
oog daarop zal een uniforme verwijzing 
naar de bevoegde autoriteiten worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 33
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De gegevens in de 
effectbeoordeling van de Commissie van 
de wijziging van Verordening (EG) nr. 
515/97 (SWD(2013)0482 final) met 
betrekking tot de omvang van het 
probleem, wijzen uit dat alleen al de 
fraude als gevolg van valse 
oorsprongsvermeldingen een verlies van 
niet minder dan 100 miljoen euro per jaar 
voor de EU27 kan opleveren. In 2011 
meldden de lidstaten 1 905 ontdekte 
fraudegevallen en andere 
onregelmatigheden in verband met valse 
beschrijving van goederen, die 
resulteerden in een verlies van 
107,7 miljoen euro. Het gaat hier slechts 
om verliezen die door de lidstaten of de 
Commissie ontdekt zijn. De werkelijke 
omvang van het probleem is wellicht 
aanzienlijk groter, aangezien er geen 
informatie beschikbaar is over de naar 
schatting 30 000 opgespoorde gevallen 
van potentiële fraude.
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Or. en

Amendement 34
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De opsporing van fraude, herkenning 
van risicopatronen en tenuitvoerlegging 
van effectieve procedures van risicobeheer 
steunen in belangrijke mate op relevante 
sets van operationele gegevens en 
kruiselingse analyses ervan. Daarom is het 
noodzakelijk om op het niveau van de 
Europese Unie een bestand samen te 
stellen van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 
inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten 
en rechtstreekse uitvoer. Te dien einde 
dienen de lidstaten toe te staan dat 
gegevens over de invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen afkomstig van de 
door de Commissie beheerde systemen
systematisch worden gereproduceerd en 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer aan de 
Commissie te leveren.

(6) De opsporing van fraude, herkenning 
van risicopatronen en tenuitvoerlegging 
van effectieve procedures van risicobeheer 
steunen in belangrijke mate op relevante 
sets van operationele gegevens en 
kruiselingse analyses ervan. Daarom is het 
noodzakelijk om op het niveau van de 
Europese Unie een bestand samen te 
stellen van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 
inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten 
en rechtstreekse uitvoer voor specifieke 
gevallen waarin fraude wordt vermoed. Te 
dien einde dienen de lidstaten met 
betrekking tot dergelijke individuele 
gevallen toe te staan dat gegevens over de 
invoer, uitvoer en doorvoer van goederen 
afkomstig van de door de Commissie 
beheerde systemen worden gereproduceerd 
en moeten zij gegevens over 
goederendoorvoer binnen een lidstaat en 
rechtstreekse uitvoer aan de Commissie 
leveren.

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 nonies.

Amendement 35
Tadeusz Ross
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De opsporing van fraude, herkenning 
van risicopatronen en tenuitvoerlegging 
van effectieve procedures van risicobeheer 
steunen in belangrijke mate op relevante 
sets van operationele gegevens en 
kruiselingse analyses ervan. Daarom is het 
noodzakelijk om op het niveau van de 
Europese Unie een bestand samen te 
stellen van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 
inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten 
en rechtstreekse uitvoer. Te dien einde 
dienen de lidstaten toe te staan dat 
gegevens over de invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen afkomstig van de 
door de Commissie beheerde systemen 
systematisch worden gereproduceerd en 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer aan de 
Commissie te leveren.

(6) Gezien de toenemende omvang van de 
douanefraude, is het van cruciaal belang 
dat de opsporing en preventie op zowel 
nationaal als Europees niveau worden 
verbeterd. De opsporing van fraude, 
herkenning van risicopatronen en 
tenuitvoerlegging van effectieve 
procedures van risicobeheer steunen in 
belangrijke mate op relevante sets van 
operationele gegevens en kruiselingse 
analyses ervan. Daarom is het noodzakelijk 
om op het niveau van de Europese Unie 
een zo volledig mogelijk bestand samen te 
stellen van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen over 
land, over zee of door de lucht, met 
inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten 
en rechtstreekse uitvoer. Te dien einde 
dienen de lidstaten toe te staan dat 
gegevens over de invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen afkomstig van de 
door de Commissie beheerde systemen 
systematisch worden gereproduceerd en 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer
onverwijld aan de Commissie te leveren.
De Commissie moet elk jaar aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uitbrengen over de resultaten die dit 
bestand heeft opgeleverd.

Or. en

Amendement 36
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De invoering van e-Douane in 2011, 
waarbij bewijsstukken betreffende in- en 
uitvoer niet langer door de douanediensten 
maar door de marktdeelnemers worden 
bewaard, heeft de duur van onderzoeken op 
douanegebied door het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) langer 
gemaakt doordat OLAF voor het verkrijgen 
van dergelijke stukken langs die 
douanediensten moet passeren. De voor 
douanedocumenten in het bezit van de 
diensten geldende verjaringstermijn van 
drie jaar bemoeilijkt bovendien extra het 
met succes afronden van onderzoeken. Om 
de duur van onderzoeken op douanegebied 
te verkorten, zou de Commissie derhalve 
gerechtigd moeten zijn om stukken tot 
staving van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de betrokken 
marktdeelnemers op te vragen. Er dient een 
verplichting voor de marktdeelnemers te 
worden ingesteld om de gevraagde stukken 
aan de Commissie over te leggen.

(8) De invoering van e-Douane in 2011, 
waarbij bewijsstukken betreffende in- en 
uitvoer niet langer door de douanediensten 
maar door de marktdeelnemers worden 
bewaard, heeft de duur van onderzoeken op 
douanegebied door het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) langer 
gemaakt doordat OLAF voor het verkrijgen 
van dergelijke stukken langs die 
douanediensten moet passeren. De voor 
douanedocumenten in het bezit van de 
diensten geldende verjaringstermijn van 
drie jaar bemoeilijkt bovendien extra het 
met succes afronden van onderzoeken. Om 
de duur van onderzoeken op douanegebied 
te verkorten, zou de Commissie derhalve in 
bepaalde omstandigheden en na 
voorafgaande kennisgeving aan de 
lidstaten gerechtigd moeten zijn om 
stukken tot staving van invoer- en 
uitvoeraangiften rechtstreeks bij de 
betrokken marktdeelnemers op te vragen.
Er dient een verplichting voor de 
marktdeelnemers te worden ingesteld om 
de gevraagde stukken aan de Commissie 
over te leggen.

Or. pt

Amendement 37
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De invoering van e-Douane in 2011, 
waarbij bewijsstukken betreffende in- en 
uitvoer niet langer door de douanediensten 
maar door de marktdeelnemers worden 
bewaard, heeft de duur van onderzoeken op 
douanegebied door het Europees Bureau 

(8) De invoering van e-Douane in 2011, 
waarbij bewijsstukken betreffende in- en 
uitvoer niet langer door de douanediensten 
maar door de marktdeelnemers worden 
bewaard, heeft de duur van onderzoeken op 
douanegebied door het Europees Bureau 
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voor fraudebestrijding (OLAF) langer 
gemaakt doordat OLAF voor het verkrijgen 
van dergelijke stukken langs die 
douanediensten moet passeren. De voor 
douanedocumenten in het bezit van de 
diensten geldende verjaringstermijn van 
drie jaar bemoeilijkt bovendien extra het 
met succes afronden van onderzoeken. Om 
de duur van onderzoeken op douanegebied 
te verkorten, zou de Commissie derhalve 
gerechtigd moeten zijn om stukken tot 
staving van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de betrokken 
marktdeelnemers op te vragen. Er dient een 
verplichting voor de marktdeelnemers te 
worden ingesteld om de gevraagde stukken 
aan de Commissie over te leggen.

voor fraudebestrijding (OLAF) langer 
gemaakt doordat OLAF voor het verkrijgen 
van dergelijke stukken langs die 
douanediensten moet passeren. De voor 
douanedocumenten in het bezit van de 
diensten geldende verjaringstermijn van 
drie jaar bemoeilijkt bovendien extra het 
met succes afronden van onderzoeken. Om 
de duur van onderzoeken op douanegebied 
te verkorten, zou de Commissie derhalve 
gerechtigd moeten zijn om stukken tot 
staving van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de betrokken 
marktdeelnemers op te vragen. De 
betrokken marktdeelnemers moeten 
worden geïnformeerd omtrent het soort 
procedure dat van toepassing is. Er dient 
een verplichting voor de marktdeelnemers 
te worden ingesteld om de gevraagde 
stukken aan de Commissie over te leggen.

Or. de

Motivering

Wanneer stukken rechtstreeks worden opgevraagd, moeten de betrokken marktdeelnemers 
ervan in kennis worden gesteld of het de inning van een belasting of een boete dan wel een 
sanctieprocedure betreft en wat daarin hun procedurele rol is, zodat zij weten wat hun 
rechten en verplichtingen zijn, in het bijzonder met betrekking tot het eventuele latere gebruik 
van stukken als bewijsmateriaal.

Amendement 38
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vertrouwelijkheid van de 
geregistreerde gegevens te waarborgen, 
dient de toegang tot die gegevens te 
worden beperkt tot welbepaalde 
gebruikers.

(9) Om de vertrouwelijkheid van de 
geregistreerde gegevens te waarborgen, 
dient de toegang tot die gegevens te 
worden beperkt tot welbepaalde gebruikers 
en tot specifieke gebruiksdoeleinden.
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Or. en

Amendement 39
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vertrouwelijkheid van de 
geregistreerde gegevens te waarborgen, 
dient de toegang tot die gegevens te 
worden beperkt tot welbepaalde 
gebruikers.

(9) Om de vertrouwelijkheid en een betere 
beveiliging van de geregistreerde gegevens 
te waarborgen, dient de toegang tot die 
gegevens te worden beperkt tot 
welbepaalde gebruikers.

Or. pl

Amendement 40
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De regels betreffende de 
gegevensopslag in het DIS leiden ertoe dat 
informatie op een niet te verantwoorden 
manier verloren gaat, doordat lidstaten niet 
systematisch de jaarlijkse check-up doen 
vanwege de administratieve last waarmee 
dat gepaard gaat. Daarom dient de 
procedure voor de opslag van gegevens in 
het DIS te worden vereenvoudigd, door de 
verplichting van een jaarlijkse 
gegevenscheck-up te schrappen en een 
maximale bewaringstermijn van tien jaar in 
te voeren, wat correspondeert met de 
termijnen die zijn vastgesteld voor de op 
grond van deze verordening gecreëerde 
bestanden. Een dergelijke termijn is vereist 
vanwege de lange duur van de procedures 
om onregelmatigheden te behandelen en 

(13) De regels betreffende de 
gegevensopslag in het DIS leiden ertoe dat 
informatie op een niet te verantwoorden 
manier verloren gaat, doordat lidstaten niet 
systematisch de jaarlijkse check-up doen 
vanwege de administratieve last waarmee 
dat gepaard gaat. Daarom dient de 
procedure voor de opslag van gegevens in 
het DIS te worden vereenvoudigd, door de 
verplichting van een jaarlijkse 
gegevenscheck-up te schrappen en een 
maximale bewaringstermijn van tien jaar in 
te voeren, wat correspondeert met de 
termijnen die zijn vastgesteld voor de op 
grond van deze verordening gecreëerde 
bestanden. Dit mag echter niet van 
toepassing zijn op de verjaringstermijn. 
Een dergelijke termijn is vereist vanwege 
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omdat de gegevens nodig zijn voor het 
uitvoeren van gezamenlijke 
douaneoperaties en onderzoeken. Om de 
regels inzake gegevensbescherming te 
respecteren, moet de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
voorts in kennis worden gesteld van alle 
gevallen waarin persoonsgegevens 
gedurende langer dan vijf jaar in het DIS 
worden bewaard.

de lange duur van de procedures om 
onregelmatigheden te behandelen en omdat 
de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren 
van gezamenlijke douaneoperaties en 
onderzoeken. Om de regels inzake 
gegevensbescherming te respecteren, moet 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming voorts in kennis 
worden gesteld van alle gevallen waarin 
persoonsgegevens gedurende langer dan 
vijf jaar in het DIS worden bewaard.

Or. de

Motivering

De thans gangbare driejarige verjaringstermijn voor inbreuken op de douanewetgeving mag 
niet worden omzeild door misbruik te maken van de bewaringstermijn. Dit zou onverenigbaar 
zijn met het douanewetboek van de EU en met de nationale douanewetgevingen.

Amendement 41
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De regels betreffende de 
gegevensopslag in het DIS leiden ertoe dat 
informatie op een niet te verantwoorden 
manier verloren gaat, doordat lidstaten niet 
systematisch de jaarlijkse check-up doen 
vanwege de administratieve last waarmee 
dat gepaard gaat. Daarom dient de 
procedure voor de opslag van gegevens in 
het DIS te worden vereenvoudigd, door de 
verplichting van een jaarlijkse 
gegevenscheck-up te schrappen en een 
maximale bewaringstermijn van tien jaar in 
te voeren, wat correspondeert met de 
termijnen die zijn vastgesteld voor de op 
grond van deze verordening gecreëerde 
bestanden. Een dergelijke termijn is vereist 
vanwege de lange duur van de procedures 

(13) De regels betreffende de 
gegevensopslag in het DIS leiden ertoe dat 
informatie op een niet te verantwoorden 
manier verloren gaat, doordat lidstaten niet 
systematisch de jaarlijkse check-up doen 
vanwege de administratieve last waarmee 
dat gepaard gaat en door het gebrek aan 
adequate – met name personele –
middelen. Daarom dient de procedure voor 
de opslag van gegevens in het DIS te 
worden vereenvoudigd, door de 
verplichting van een jaarlijkse 
gegevenscheck-up te schrappen en een 
maximale bewaringstermijn van tien jaar in 
te voeren, wat correspondeert met de 
termijnen die zijn vastgesteld voor de op 
grond van deze verordening gecreëerde 
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om onregelmatigheden te behandelen en 
omdat de gegevens nodig zijn voor het 
uitvoeren van gezamenlijke 
douaneoperaties en onderzoeken. Om de 
regels inzake gegevensbescherming te 
respecteren, moet de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
voorts in kennis worden gesteld van alle 
gevallen waarin persoonsgegevens 
gedurende langer dan vijf jaar in het DIS 
worden bewaard.

bestanden. Een dergelijke termijn is vereist 
vanwege de lange duur van de procedures 
om onregelmatigheden te behandelen en 
omdat de gegevens nodig zijn voor het 
uitvoeren van gezamenlijke 
douaneoperaties en onderzoeken. Om de 
regels inzake gegevensbescherming te 
respecteren, moet de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
voorts in kennis worden gesteld van alle 
gevallen waarin persoonsgegevens 
gedurende langer dan vijf jaar in het DIS 
worden bewaard.

Or. pl

Amendement 42
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 2 – lid 1 – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onder "dienstenaanbieders waarvan de 
activiteiten verband houden met de 
internationale toeleveringsketen" wordt 
verstaan, eigenaars, afzenders, 
geadresseerden, expediteurs, vervoerders 
en andere tussenpersonen of personen die 
betrokken zijn bij de internationale 
toeleveringsketen.

– onder "publiek- of privaatrechtelijke
dienstenaanbieders waarvan de activiteiten 
verband houden met de internationale 
toeleveringsketen" wordt verstaan, 
eigenaars, afzenders, geadresseerden, 
expediteurs, vervoerders, fabrikanten en 
andere tussenpersonen of personen die 
betrokken zijn bij de internationale 
toeleveringsketen.

Or. en

Amendement 43
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Bescheiden of de voor eensluidend 
gewaarmerkte afschriften daarvan, 
verklaringen, alle handelingen of besluiten 
van de administratieve autoriteiten, 
verslagen en alle overige inlichtingen die 
door de ambtenaren van de aangezochte 
autoriteit zijn verkregen en aan de 
verzoekende autoriteit zijn doorgegeven in 
het kader van de bij de artikelen 4 tot 11
voorziene bijstandsregeling vormen 
toelaatbaar bewijsmateriaal bij 
administratieve of gerechtelijke procedures 
in de verzoekende lidstaat, op dezelfde 
wijze als wanneer zij zouden zijn 
verkregen in de lidstaat waarin de 
procedure plaatsvindt."

"Bescheiden of de voor eensluidend 
gewaarmerkte afschriften daarvan, 
verklaringen, alle officiële handelingen of 
besluiten van de administratieve 
autoriteiten, verslagen en alle overige 
inlichtingen die door de ambtenaren van de 
aangezochte autoriteit zijn verkregen en 
aan de verzoekende autoriteit zijn 
doorgegeven in het kader van de bij de 
artikelen 4 tot 11 voorziene 
bijstandsregeling vormen toelaatbaar 
bewijsmateriaal bij administratieve of 
gerechtelijke procedures in de verzoekende 
lidstaat, op dezelfde wijze als wanneer zij 
zouden zijn verkregen in de lidstaat waarin 
de procedure plaatsvindt."

Or. en

Amendement 44
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

2 bis. Artikel 18, lid 1, alinea 1 wordt 
vervangen door de volgende tekst:

1. Wanneer door de bevoegde autoriteiten 
van een lidstaat vastgestelde handelingen 
die in strijd zijn of lijken te zijn met de
douane- of landbouwvoorschriften, op 
communautair niveau van bijzonder 
belang zijn, met name:

1. Wanneer door de bevoegde autoriteiten 
van een lidstaat handelingen worden 
vastgesteld die in strijd zijn of lijken te zijn 
met de douanevoorschriften, met name:

Or. en
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Motivering

De verordening heeft ten doel de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie te 
verbeteren en niet die tussen de Commissie en de marktdeelnemers. Daarom moeten de 
verplichtingen van de lidstaten duidelijk worden geformuleerd.

Amendement 45
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 – lid 1 – sub 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

2 ter. Artikel 18, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

Er wordt een nieuw streepje 2 bis 
ingevoegd:

- de Commissie bepaalt boven welke 
drempel er sprake is van inbreuken op de 
douanewetgeving.

Or. en

Motivering

De verordening heeft ten doel de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie te 
verbeteren en niet die tussen de Commissie en de marktdeelnemers. Daarom moeten de 
verplichtingen van de lidstaten duidelijk worden geformuleerd.

Amendement 46
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

2 quater. Artikel 18, lid 1, alinea 2, wordt 
vervangen door de volgende tekst:
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delen deze autoriteiten de Commissie zo 
spoedig mogelijk, op eigen initiatief of op 
met redenen omkleed verzoek van de 
Commissie, alle terzake dienende gegevens 
mede, in voorkomend geval in de vorm van 
documenten of afschriften of uittreksels 
van documenten die voor de kennis van de 
feiten noodzakelijk zijn, met het oog op de 
coördinatie door de Commissie van de 
door de lidstaten genomen maatregelen.

delen deze autoriteiten de Commissie zo 
spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 
drie weken – op eigen initiatief of op met 
redenen omkleed verzoek van de 
Commissie, alle terzake dienende gegevens 
mede, in voorkomend geval in de vorm van 
documenten of afschriften of uittreksels 
van documenten die voor de kennis van de 
feiten noodzakelijk zijn, met het oog op de 
coördinatie door de Commissie van de 
door de lidstaten genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 47
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 – lid 4 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

2 quinquies. Artikel 18, lid 4, alinea 1, 
wordt vervangen door de volgende tekst:

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in een of meer lidstaten 
onregelmatigheden zijn begaan, brengt zij 
de betrokken lidstaat, onderscheidenlijk 
lidstaten, op de hoogte, die dan zo spoedig 
mogelijk een administratief onderzoek 
instelt, onderscheidenlijk instellen, waarbij 
ambtenaren van de Commissie aanwezig 
kunnen zijn onder de voorwaarden van 
artikel 9, lid 2, en artikel 11.

4. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat in een of meer lidstaten 
onregelmatigheden zijn begaan, brengt zij 
de betrokken lidstaat, onderscheidenlijk 
lidstaten, op de hoogte, die dan zo spoedig 
mogelijk – doch uiterlijk binnen drie 
weken nadat de informatie is ontvangen –
een administratief onderzoek instelt, 
onderscheidenlijk instellen, waarbij 
ambtenaren van de Commissie aanwezig 
kunnen zijn onder de voorwaarden van 
artikel 9, lid 2, en artikel 11.

Or. en

Motivering

De verordening heeft ten doel de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie te 
verbeteren en niet die tussen de Commissie en de marktdeelnemers. Daarom moeten de 
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verplichtingen van de lidstaten duidelijk worden geformuleerd.

Amendement 48
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten en om, voor de beheersing van de 
in artikel 4, punten 25 en 26, en artikel 
13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 
2913/92 vermelde risico's, de in artikel 29 
bedoelde bevoegde autoriteiten te helpen 
bij het opsporen van goederenzendingen 
die vatbaar zijn voor inbreuken op de 
douane- of landbouwvoorschriften en van 
de transportmiddelen, met inbegrip van 
containers, die daarbij worden gebruikt, 
zorgt de Commissie voor de inrichting en 
het beheer van een bestand van gegevens 
die afkomstig zijn van publiek- of 
privaatrechtelijke dienstenaanbieders 
waarvan de activiteiten verband houden 
met de internationale toeleveringsketen.
Dat bestand is rechtstreeks toegankelijk 
voor deze autoriteiten.

1. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten en om de in artikel 29 bedoelde 
bevoegde autoriteiten te helpen bij het 
opsporen van goederenzendingen die 
vatbaar zijn voor inbreuken op de douane-
of landbouwvoorschriften en van de 
transportmiddelen, met inbegrip van 
containers, die daarbij worden gebruikt, 
zorgt de Commissie voor de inrichting en 
het beheer van een bestand van gegevens 
die afkomstig zijn van publiek- of 
privaatrechtelijke dienstenaanbieders 
waarvan de activiteiten verband houden 
met de internationale toeleveringsketen.
Dat bestand is rechtstreeks toegankelijk 
voor deze autoriteiten.

Or. en

Motivering

In douanetechnische zin heeft risicobeheer ook betrekking op activiteiten die onder de 
nationale bevoegdheid vallen ("risicobeheer": het systematisch in kaart brengen van risico's, 
onder meer via steekproeven, en de uitvoering van alle nodige maatregelen voor het beperken 
van blootstelling aan risico's). De verwijzing naar de bewuste artikelen is voor het 
Commissievoorstel irrelevant en kan verwarring en twijfels doen ontstaan omtrent de grens 
tussen de activiteiten van de Commissie en die van de lidstaten.
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Amendement 49
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten en om, voor de beheersing van de 
in artikel 4, punten 25 en 26, en artikel 13, 
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
vermelde risico's, de in artikel 29 bedoelde 
bevoegde autoriteiten te helpen bij het 
opsporen van goederenzendingen die 
vatbaar zijn voor inbreuken op de douane-
of landbouwvoorschriften en van de
transportmiddelen, met inbegrip van 
containers, die daarbij worden gebruikt, 
zorgt de Commissie voor de inrichting en 
het beheer van een bestand van gegevens 
die afkomstig zijn van publiek- of 
privaatrechtelijke dienstenaanbieders 
waarvan de activiteiten verband houden 
met de internationale toeleveringsketen.
Dat bestand is rechtstreeks toegankelijk 
voor deze autoriteiten.

1. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten en om, voor de beheersing van de 
in artikel 4, punten 25 en 26, en artikel 13, 
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
vermelde risico's, de in artikel 29 bedoelde 
bevoegde autoriteiten te helpen bij het 
opsporen van goederenzendingen die 
vatbaar zijn voor inbreuken op de douane-
of landbouwvoorschriften en van de
luchtvaart-, zee- en 
landtransportmiddelen, met inbegrip van 
containers, die daarbij worden gebruikt, 
zorgt de Commissie voor de inrichting en 
het beheer van een bestand van gegevens 
die afkomstig zijn van publiek- of 
privaatrechtelijke dienstenaanbieders 
waarvan de activiteiten verband houden 
met de internationale toeleveringsketen.
Dat bestand is rechtstreeks toegankelijk 
voor deze autoriteiten. Er moet op worden 
toegezien dat de in dit bestand opgenomen 
informatie met betrekking tot de belangen 
van de dienstaanbieders in de lidstaten 
niet voor oneigenlijke doeleinden wordt 
gebruikt.

Or. en

Amendement 50
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 3 – letter a 
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Bestaande tekst Amendement

3 b bis. Artikel 18 bis wordt als volgt 
gewijzigd:

Lid 3, onder a), komt als volgt te luiden:

(a) voor de bewegingen van containers: (a) voor de bewegingen van containers:

- het containernummer, - het containernummer,

- de beladingsstatus van de container, - de beladingsstatus van de container,

- de datum van de beweging, - de datum van de beweging,

- de aard van de beweging (laden, lossen, 
overladen, binnenkomen, buitengaan, 
enz.),

- de aard van de beweging (laden, lossen, 
overladen, binnenkomen, buitengaan, 
enz.),

- de naam van het vaartuig of het kenteken 
van het vervoermiddel,

- de naam van het vaartuig of het kenteken 
van het vervoermiddel,

- het volgnummer van de reis, - het volgnummer van de reis,

- de plaats, - de plaats,

- de vrachtbrief of enig ander
vervoerdocument;

- de vrachtbrief of enig ander
vervoerdocument;

- bevestiging van de boeking,

- aankomst bij een laad- of losinrichting,

- vertrek bij een laad- of losinrichting,

- laden op of lossen van een 
vervoermiddel,

- opdracht tot stuffen/strippen,

- bevestiging van stuffen/strippen,

- bewegingen binnen een terminal,

- inspectie bij terminalpoort,

- verzending voor grondige reparatie;

Or. en

Amendement 51
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
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Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd Verordening 45/2001 
mag de Commissie, mits de publiek- of 
privaatrechtelijke dienstenaanbieders 
waarvan de activiteiten verband houden
met de internationale toeleveringsketen 
daarmee instemmen, de in artikel 18 bis, 
lid 3, bedoelde gegevens doorgeven aan 
internationale organisaties en/of EU-
instellingen/-organen die bijdragen tot een 
betere bescherming van de financiële 
belangen van de Unie en een correctere 
naleving van de douanevoorschriften, en 
waarmee de Commissie een overeenkomst 
of een memorandum of understanding 
heeft gesloten.

6. De Commissie mag, mits de
verstrekkende lidstaat daarmee instemt, de 
geselecteerde gegevens die zijn verkregen 
in overeenstemming met de procedure van 
lid 1 doorgeven aan internationale 
organisaties zoals de 
Werelddouaneorganisatie, de 
Internationale Maritieme Organisatie, de 
Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie en de 
Internationale Luchtvaartorganisatie, 
alsmede aan Europol, die bijdragen tot een 
betere bescherming van de financiële 
belangen van de Unie en een correctere 
naleving van de douanevoorschriften, en 
waarmee de Commissie een daartoe 
strekkende overeenkomst of een 
memorandum of understanding heeft 
gesloten.

Or. en

Motivering

Gegevensbescherming is een zeer gevoelige aangelegenheid  en de belanghebbenden moeten 
weten aan welke organisaties en instanties de Commissie gegevens kan overdragen. Ter wille 
van de rechtszekerheid en de transparantie moet de lijst worden opgenomen in het 
basisbesluit. De Commissie kan de lijst aanpassen door middel van een gedelegeerde 
handeling.

Amendement 52
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 6 – alinea 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 43 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging van de lijst van 
internationale organisaties en/of EU-
instellingen/instanties die bijdragen aan 
de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie en de correcte 
toepassing van de douanewetgeving.

Or. en

Motivering

Gegevensbescherming is een zeer gevoelige aangelegenheid  en de belanghebbenden moeten 
weten aan welke organisaties en instanties de Commissie gegevens kan overdragen. Ter wille 
van de rechtszekerheid en de transparantie moet de lijst worden opgenomen in het 
basisbesluit. De Commissie kan de lijst aanpassen door middel van een gedelegeerde 
handeling.

Amendement 53
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 6 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie pleegt met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
overleg over de opstelling van de in artikel 
18 bis, lid 6, bedoelde gedelegeerde 
handelingen.

Or. en

Amendement 54
Tadeusz Ross
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan deskundigheid, 
technische of logistieke bijstand, 
opleidingen, voorlichting of enige andere 
vorm van operationele ondersteuning aan
de lidstaten verstrekken voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening en bij de uitvoering van 
hun taken in het kader van de 
tenuitvoerlegging van de 
douanesamenwerking als bedoeld in 
artikel 87 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Daartoe zet 
de Commissie de nodige technische 
systemen op.

2. De Commissie verstrekt deskundigheid, 
technische of logistieke bijstand, 
opleidingen, voorlichting of enige andere 
vorm van operationele ondersteuning aan 
de lidstaten voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening en bij 
de uitvoering van hun taken in het kader 
van de tenuitvoerlegging van de 
douanesamenwerking als bedoeld in 
artikel 87 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Daartoe zet 
de Commissie de nodige technische 
systemen op.

Or. en

Amendement 55
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 quater Schrappen

Or. de

Motivering

Het is niet wenselijk een rapportagesysteem voor containergegevens in te voeren, omdat de 
kosten en de administratieve rompslomp voor bedrijven daardoor alleen maar zouden 
toenemen. Bovendien zou in dat geval gevoelige douane-informatie – o.a. fiscaal relevante 
gegevens – aan derden moeten worden medegedeeld, hetgeen niet verenigbaar is met de 
voorschriften inzake fiscale geheimhouding en gegevensbescherming. (NB: de schrapping van 



AM\1019280NL.doc 21/54 PE529.735v01-00

NL

dit artikel zal ook nopen tot wijzigingen in de artikelen 18 quinquies, 18 sexies en 18 septies).

Amendement 56
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 18 bis, lid 1, bedoelde 
publiek- of privaatrechtelijke 
dienstenaanbieders waarvan de 
activiteiten verband houden met de 
internationale toeleveringsketen die 
gegevens opslaan over de bewegingen en 
de status van containers of die toegang 
hebben tot dergelijke gegevens, delen de 
Commissie Container Status Messages 
('CSM's') mee.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het is niet wenselijk een rapportagesysteem voor containergegevens in te voeren, omdat de 
kosten en de administratieve rompslomp voor bedrijven daardoor alleen maar zouden 
toenemen. Bovendien zou in dat geval gevoelige douane-informatie – o.a. fiscaal relevante 
gegevens – aan derden moeten worden medegedeeld, hetgeen niet verenigbaar is met de 
voorschriften inzake fiscale geheimhouding en gegevensbescherming. (NB: de schrapping van 
dit artikel zal ook nopen tot wijzigingen in de artikelen 18 quinquies, 18 sexies en 18 septies).

Amendement 57
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 18 bis, lid 1, bedoelde 
publiek- of privaatrechtelijke 
dienstenaanbieders waarvan de 
activiteiten verband houden met de 
internationale toeleveringsketen die 
gegevens opslaan over de bewegingen en 
de status van containers of die toegang 
hebben tot dergelijke gegevens, delen de 
Commissie Container Status Messages
('CSM's') mee.

Bedrijven voor maritiem vervoer die 
gegevens opslaan over de bewegingen en 
de status van containers of die toegang 
hebben tot dergelijke gegevens, delen de 
Commissie Container Status Messages
('CSM's') mee.

Or. en

Motivering

Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt duidelijk dat het voorstel zich met name 
richt op maritieme vervoerders en dat het is ontwikkeld met het oog op hun databanken en -
systemen. Er zijn alleen bedrijven voor maritiem vervoer geraadpleegd en bij de
effectbeoordeling is alleen rekening gehouden met de scheepvaartsector. Als er ook andere 
vervoerswijzen bij zouden zijn betrokken, zou er een nieuwe effectbeoordeling moeten worden 
opgemaakt en zou er breder overleg nodig zijn.

Amendement 58
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mededeling van de vereiste CSM's vindt 
plaats in de volgende gevallen:

Schrappen

(a) de containers zijn bestemd om per 
schip het douanegebied van de Unie te 
worden binnengebracht vanuit een derde 
land;

(b) de containers verlaten het 
douanegebied van de Unie voor een derde 
land per schip.



AM\1019280NL.doc 23/54 PE529.735v01-00

NL

Or. de

Motivering

Het is niet wenselijk een rapportagesysteem voor containergegevens in te voeren, omdat de 
kosten en de administratieve rompslomp voor bedrijven daardoor alleen maar zouden 
toenemen. Bovendien zou in dat geval gevoelige douane-informatie – o.a. fiscaal relevante 
gegevens – aan derden moeten worden medegedeeld, hetgeen niet verenigbaar is met de 
voorschriften inzake fiscale geheimhouding en gegevensbescherming. (NB: de schrapping van 
dit artikel zal ook nopen tot wijzigingen in de artikelen 18 quinquies, 18 sexies en 18 septies).

Amendement 59
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mededeling van de vereiste CSM's vindt 
plaats in de volgende gevallen:

2. Mededeling van de vereiste CSM's vindt 
plaats voor containers die zijn bestemd om 
per schip het douanegebied van de Unie te 
worden binnengebracht vanuit een derde 
land;

Or. en

Motivering

Om douanefraude en andere bedreigingen voor de EU-belangen tegen te gaan, zijn Container 
Status Messages voor containers die in de Unie worden binnengebracht van groot belang. 
Het is echter niet duidelijk waarom diezelfde informatie ook nodig zou zijn voor containers 
die de Unie verlaten. Het heeft weinig zin oorsprongsfraude te gaan opsporen. Met het oog op 
een effectief risicobeheer kan veel informatie over exportgegevens al worden verkregen via de 
meervoudige archiveringssystemen van het douanewetboek van de Unie.

Amendement 60
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
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Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de containers verlaten het 
douanegebied van de Unie voor een derde 
land per schip.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om douanefraude en andere bedreigingen voor de EU-belangen tegen te gaan, zijn Container 
Status Messages voor containers die in de Unie worden binnengebracht van groot belang. 
Het is echter niet duidelijk waarom diezelfde informatie ook nodig zou zijn voor containers 
die de Unie verlaten. Het heeft weinig zin oorsprongsfraude te gaan opsporen. Met het oog op 
een effectief risicobeheer kan veel informatie over exportgegevens al worden verkregen via de 
meervoudige archiveringssystemen van het douanewetboek van de Unie.

Amendement 61
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vereiste CSM's hebben betrekking 
op de in artikel 18 septies bedoelde 
gebeurtenissen, voor zover de 
dienstenaanbieders waarvan de 
activiteiten verband houden met de 
internationale toeleveringsketen daarvan 
kennis hebben.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het is niet wenselijk een rapportagesysteem voor containergegevens in te voeren, omdat de 
kosten en de administratieve rompslomp voor bedrijven daardoor alleen maar zouden 
toenemen. Bovendien zou in dat geval gevoelige douane-informatie – o.a. fiscaal relevante 
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gegevens – aan derden moeten worden medegedeeld, hetgeen niet verenigbaar is met de 
voorschriften inzake fiscale geheimhouding en gegevensbescherming. (NB: de schrapping van 
dit artikel zal ook nopen tot wijzigingen in de artikelen 18 quinquies, 18 sexies en 18 septies).

Amendement 62
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vereiste CSM's hebben betrekking op 
de in artikel 18 septies bedoelde 
gebeurtenissen, voor zover de 
dienstenaanbieders waarvan de activiteiten 
verband houden met de internationale 
toeleveringsketen daarvan kennis hebben.

3. De vereiste CSM's hebben betrekking op 
de in artikel 18 septies bedoelde 
gebeurtenissen, voor zover de 
dienstenaanbieders waarvan de activiteiten 
verband houden met de internationale 
toeleveringsketen en waarvoor de 
gegevens in de elektronische 
containervolgapparatuur zijn gegenereerd 
of verzameld daarvan kennis hebben.

Or. en

Motivering

De verordening heeft ten doel de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie te 
verbeteren en de marktdeelnemers niet nog zwaarder te belasten. Daarom moet duidelijk 
worden gemaakt dat er geen bijkomende gegevens meer hoeven te worden gegenereerd. De 
Container Status Messages die al worden verzameld in het kader van de normale activiteiten 
van marktdeelnemers zijn hoe dan ook toereikend.

Amendement 63
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quater – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie legt een bestand aan van 
de meegedeelde CSM's (het CSM-
bestand) en zorgt voor het beheer ervan.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het is niet wenselijk een rapportagesysteem voor containergegevens in te voeren, omdat de 
kosten en de administratieve rompslomp voor bedrijven daardoor alleen maar zouden 
toenemen. Bovendien zou in dat geval gevoelige douane-informatie – o.a. fiscaal relevante 
gegevens – aan derden moeten worden medegedeeld, hetgeen niet verenigbaar is met de 
voorschriften inzake fiscale geheimhouding en gegevensbescherming. (NB: de schrapping van 
dit artikel zal ook nopen tot wijzigingen in de artikelen 18 quinquies, 18 sexies en 18 septies).

Amendement 64
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 quinquies Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 65
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quinquies – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publiek- of privaatrechtelijke 
dienstenaanbieders waarvan de 
activiteiten verband houden met de 
internationale toeleveringsketen en die 
onderworpen zijn aan de verplichting van 
artikel 18 quater, lid 1, delen voor 
containers, met inbegrip van containers 
die niet in de Unie worden gelost, die 
bestemd zijn om per schip het 
douanegebied van de Unie te worden 
binnengebracht vanuit een derde land, 
CSM's mee voor alle gebeurtenissen die 
plaatsvinden vanaf het tijdstip waarop de 
container leeg werd gemeld voordat hij 
het douanegebied van de Unie werd 
binnengebracht tot het tijdstip waarop hij 
weer leeg wordt gemeld.

Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 66
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin de specifieke CSM's 
ter identificatie van gebeurtenissen 
betreffende een lege container niet in de 
elektronische bestanden van de 
dienstenaanbieder beschikbaar zijn, deelt 
de dienstenaanbieder CSM's mee voor 
alle gebeurtenissen die plaatsvinden van 
minstens drie maanden voordat de 

Schrappen
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container fysiek aankomt in het 
douanegebied van de Unie tot één maand 
na binnenkomst in het douanegebied van 
de Unie of, indien dit eerder plaatsvindt, 
tot de aankomst op een bestemming 
buiten het douanegebied van de Unie.

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 67
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 sexies Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 68
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publiek- of privaatrechtelijke 
dienstenaanbieders waarvan de 
activiteiten verband houden met de 

Schrappen
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internationale toeleveringsketen en die 
onderworpen zijn aan de verplichting van 
artikel 18 quater, lid 1, delen voor 
containers die het douanegebied van de 
Unie per schip verlaten voor een derde 
land CSM's mee voor alle gebeurtenissen 
die plaatsvinden vanaf het tijdstip waarop 
de container leeg werd gemeld in het 
douanegebied van de Unie tot het tijdstip 
waarop hij weer leeg wordt gemeld buiten 
het douanegebied van de Unie.

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 69
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin de specifieke CSM's 
ter identificatie van gebeurtenissen 
betreffende een lege container niet in de 
elektronische bestanden van de 
dienstenaanbieder beschikbaar zijn, mag 
de dienstenaanbieder CSM's meedelen 
voor gebeurtenissen die plaatsvinden 
gedurende minstens drie maanden na het 
verlaten van het douanegebied van de 
Unie.

Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.
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Amendement 70
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 septies Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 71
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de containerstatusgebeurtenissen 
waarvoor CSM's moeten worden 
meegedeeld overeenkomstig artikel 18 
quater, de minimaal in de CSM's op te 
nemen gegevenselementen en de 
frequentie van de mededeling.

Schrappen

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.
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Amendement 72
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van de containerstatusgebeurtenissen 
waarvoor CSM's moeten worden 
meegedeeld overeenkomstig artikel 18 
quater, de minimaal in de CSM's op te 
nemen gegevenselementen en de 
frequentie van de mededeling.

Schrappen

Or. en

Motivering

De conform artikel 18 septies, lid 1, bij gedelegeerde handeling vast te stellen 
gegevensvereisten dienen transparant te zijn. Opslag van gegevens is een gevoelige 
aangelegenheid en het is beter dat alle betrokkenen zich ervan bewust zijn welke gegevens 
zijn vereist en dat deze zullen worden beschermd. Als de eisen niet transparant en helder zijn, 
hebben de bedrijven geen rechtszekerheid en kunnen zij alle gegevens versturen om niet met 
nog meer nieuwe systemen lastig te worden gevallen. Tenslotte moet, zoals in het kader van 
het douanewetboek van de Unie is vastgesteld, de rapporteringsfrequentie door middel van 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld.

Amendement 73
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalingen vast 

Schrappen
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betreffende het formaat van de CSM-
gegevens en de wijze van mededeling van 
de CSM's. Deze uitvoeringshandelingen 
worden volgens de onderzoeksprocedure 
van artikel 43 bis, lid 2, vastgesteld.

Or. de

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij artikel 18 quater.

Amendement 74
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalingen vast 
betreffende het formaat van de CSM-
gegevens en de wijze van mededeling van 
de CSM's. Deze uitvoeringshandelingen 
worden volgens de onderzoeksprocedure 
van artikel 43 bis, lid 2, vastgesteld.

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalingen vast 
betreffende het formaat van de CSM-
gegevens en de wijze van mededeling van 
de CSM's, inclusief met betrekking tot de 
verplichtingen voor containers die wegens 
routewijzigingen in de EU worden 
binnengebracht. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
onderzoeksprocedure van artikel 43 bis, lid 
2, vastgesteld.

Or. en

Motivering
Routewijzingen van schepen of lading kunnen zich voordoen om tal van redenen, variërend 
van slechte weersomstandigheden tot commerciële factoren. Containers aan boord van 
schepen kunnen aldus in een EU-haven worden gelost, ook al was dat oorspronkelijk niet de 
bedoeling. Dit amendement is bedoeld om middels een uitvoeringshandeling de nodige 
machtigingsbepalingen vast te stellen voor de behandeling van containers die in de EU 
worden binnengebracht als gevolg van routewijzigingen van schepen of lading.
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Amendement 75
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalingen vast 
betreffende het formaat van de CSM-
gegevens en de wijze van mededeling van 
de CSM's. Deze uitvoeringshandelingen 
worden volgens de onderzoeksprocedure 
van artikel 43 bis, lid 2, vastgesteld.

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen bepalingen vast 
betreffende het formaat van de CSM-
gegevens, de wijze van mededeling van de 
CSM's en de rapporteringsfrequentie. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
volgens de onderzoeksprocedure van 
artikel 43 bis, lid 2, vastgesteld.

Or. en

Motivering

Zoals in het kader van het douanewetboek van de Unie is vastgesteld, wordt de 
rapporteringsfrequentie door middel van uitvoeringshandelingen bepaald.

Amendement 76
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig artikel 18 bis, lid 1, 
stelt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling de wijze vast waarop 
de instemming van dienstaanbieders moet 
worden verkregen alvorens door hen 
ingediende CSM's aan andere 
organisaties of organen worden 
overgedragen.
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Or. en

Motivering

De eventuele overdracht van CSM's aan andere partijen is een delicate aangelegenheid 
vanwege het gevoelige karakter van de uitgewisselde gegevens, zoals ook door de Commissie 
wordt erkend. Er zijn echter nog geen regels voorgesteld om te bepalen hoe, wanneer en door 
wie een eventueel met de zeevervoerders te sluiten overeenkomst voor de overdracht van 
CSM's naar het zgn. "CSM-bestand" van de Commissie zou moeten worden uitgevoerd. Ook is 
niet duidelijk welke "internationale organisaties" als ontvangers van de CSM's zouden moeten 
fungeren. Een en ander moet via adequate uitvoeringsbepalingen duidelijk worden 
vastgelegd.

Amendement 77
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie pleegt met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
overleg over de opstelling van de in artikel 
18 septies bedoelde 
uitvoeringshandelingen.

Or. en

Amendement 78
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 septies – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De Commissie wordt ertoe 
aangespoord met de vertegenwoordigers 
van de containerlijnvaartsector intensief 
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overleg te plegen over de formulering van 
de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen als bedoeld in 
artikel 18 septies. Zij kunnen ook worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vergaderingen van de desbetreffende 
commissies en deskundigengroepen 
waarop over de tekst van deze 
handelingen zal worden beraadslaagd.

Or. en

Amendement 79
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 octies Schrappen

Or. de

Motivering

Verordening 515/97 voorziet reeds in de instelling van een databank voor inbreuken op de 
douanewetgeving en voor landbouwproducten. Gezien het gevoelige karakter van 
bedrijfsgegevens, zou de integrale automatische inzameling van gegevens met betrekking tot 
alle douaneaangiftes en de stelselmatige onderlinge vergelijking van die gegevens ingaan 
tegen het douanewetboek van de Unie en de algemene beginselen van het Verdrag.

Amendement 80
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie creëert en beheert een 
bestand van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 
inbegrip van doorvoer binnen een lidstaat, 
zoals nader omschreven in de bijlagen 37 
en 38 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 
van de Commissie ("bestand van invoer-, 
uitvoer- en doorvoergegevens"). De 
lidstaten machtigen de Commissie om 
invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens 
systematisch te reproduceren van de 
bronnen die door de Commissie worden 
geëxploiteerd op grond van Verordening 
(EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek. De 
lidstaten verstrekken de Commissie 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer.

Schrappen

Or. de

Motivering

Verordening 515/97 voorziet reeds in de instelling van een databank voor inbreuken op de 
douanewetgeving en voor landbouwproducten. Gezien het gevoelige karakter van 
bedrijfsgegevens, zou de integrale automatische inzameling van gegevens met betrekking tot 
alle douaneaangiftes en de stelselmatige onderlinge vergelijking van die gegevens ingaan 
tegen het douanewetboek van de Unie en de algemene beginselen van het Verdrag.

Amendement 81
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie creëert en beheert een 
bestand van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 

1. De Commissie creëert en beheert een 
bestand van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 
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inbegrip van doorvoer binnen een lidstaat, 
zoals nader omschreven in de bijlagen 37 
en 38 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 
van de Commissie ("bestand van invoer-, 
uitvoer- en doorvoergegevens"). De 
lidstaten machtigen de Commissie om 
invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens 
systematisch te reproduceren van de 
bronnen die door de Commissie worden 
geëxploiteerd op grond van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek. De 
lidstaten verstrekken de Commissie 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer.

inbegrip van doorvoer binnen een lidstaat, 
zoals nader omschreven in de bijlagen 37 
en 38 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 
van de Commissie ("bestand van invoer-, 
uitvoer- en doorvoergegevens"). De 
lidstaten machtigen de Commissie om 
invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens 
systematisch te reproduceren van de 
bronnen die door de Commissie worden 
geëxploiteerd op grond van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek. De 
lidstaten verstrekken de Commissie zo 
spoedig mogelijk gegevens over 
goederendoorvoer binnen een lidstaat en 
rechtstreekse uitvoer. Er moet op worden 
toegezien dat de in dit bestand opgenomen 
informatie met betrekking tot de belangen 
van de dienstaanbieders in de lidstaten 
niet voor oneigenlijke doeleinden worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 82
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bestand zal worden gebruikt bij het 
voorkomen, onderzoeken en vervolgen 
van handelingen die in strijd zijn of lijken 
te zijn met de douanevoorschriften en ten 
behoeve van het risicobeheer, met 
inbegrip van op een risico-inschatting 
gebaseerde douanecontroles in de zin van 
artikel 4, punten 25 en 26, en artikel 13, 
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek.

Schrappen
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Or. de

Motivering

Verordening 515/97 voorziet reeds in de instelling van een databank voor inbreuken op de 
douanewetgeving en voor landbouwproducten. Gezien het gevoelige karakter van 
bedrijfsgegevens, zou de integrale automatische inzameling van gegevens met betrekking tot 
alle douaneaangiftes en de stelselmatige onderlinge vergelijking van die gegevens ingaan 
tegen het douanewetboek van de Unie en de algemene beginselen van het Verdrag.

Amendement 83
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alleen de diensten van de Commissie 
en de in artikel 29 bedoelde bevoegde 
nationale autoriteiten hebben toegang tot 
het bestand. Bij de Commissie en de 
nationale autoriteiten zijn alleen daartoe 
aangewezen analisten gemachtigd om in 
dit bestand opgeslagen persoonsgegevens 
te verwerken.

Schrappen

Onverminderd Verordening (EG) nr. 
45/2001 mag de Commissie, mits de 
verstrekkende lidstaat daarmee instemt, de 
geselecteerde gegevens die zijn verkregen 
in overeenstemming met de procedure van 
lid 1 doorgeven aan internationale 
organisaties en/of EU-instellingen/-
organen die bijdragen tot een betere 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie en een correctere naleving 
van de douanevoorschriften, en waarmee 
de Commissie een daartoe strekkende 
overeenkomst of een memorandum of 
understanding heeft gesloten.

Gegevens worden op grond van het 
bepaalde in dit lid enkel doorgegeven voor 
de doelstellingen van deze verordening, 
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met inbegrip van de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, en/of 
voor het risicobeheer in de zin van artikel 
4, punten 25 en 26, en artikel 13, lid 2, 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

De overeenkomst of het memorandum of 
understanding op grond waarvan de 
doorgifte van gegevens volgens het 
bepaalde in dit lid mag plaatsvinden, 
voorziet, onder andere, in de 
gegevensbeschermingsbeginselen, 
bijvoorbeeld in de mogelijkheid voor 
betrokkenen om hun recht van inzage en 
verbetering uit te oefenen en 
administratief of gerechtelijk beroep in te 
stellen, alsmede in onafhankelijk toezicht 
op de inachtneming van de 
gegevensbeschermingswaarborgen.

Or. de

Motivering

Verordening 515/97 voorziet reeds in de instelling van een databank voor inbreuken op de 
douanewetgeving en voor landbouwproducten. Gezien het gevoelige karakter van 
bedrijfsgegevens, zou de integrale automatische inzameling van gegevens met betrekking tot 
alle douaneaangiftes en de stelselmatige onderlinge vergelijking van die gegevens ingaan 
tegen het douanewetboek van de Unie en de algemene beginselen van het Verdrag.

Amendement 84
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd Verordening (EG) nr. 
45/2001 mag de Commissie, mits de 
verstrekkende lidstaat daarmee instemt, de 
geselecteerde gegevens die zijn verkregen 
in overeenstemming met de procedure van 
lid 1 doorgeven aan internationale 

De Commissie mag, mits de verstrekkende 
lidstaat daarmee instemt, de geselecteerde 
gegevens die zijn verkregen in 
overeenstemming met de procedure van lid 
1 doorgeven aan internationale organisaties
zoals de Werelddouaneorganisatie, de 
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organisaties en/of EU-instellingen/-
organen die bijdragen tot een betere 
bescherming van de financiële belangen
van de Unie en een correctere naleving van 
de douanevoorschriften, en waarmee de 
Commissie een daartoe strekkende 
overeenkomst of een memorandum of 
understanding heeft gesloten.

Internationale Maritieme Organisatie, de 
Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie en de 
Internationale Luchtvaartorganisatie, 
alsmede aan Europol, die bijdragen tot een 
betere bescherming van de financiële 
belangen van de Unie en een correctere 
naleving van de douanevoorschriften, en 
waarmee de Commissie een daartoe 
strekkende overeenkomst of een 
memorandum of understanding heeft 
gesloten.

Or. en

Motivering

Gegevensbescherming is een zeer gevoelige aangelegenheid  en de belanghebbenden moeten 
weten aan welke organisaties en instanties de Commissie gegevens kan overdragen. Ter wille 
van de rechtszekerheid en de transparantie moet de lijst worden opgenomen in het 
basisbesluit. De Commissie kan de lijst aanpassen door middel van een gedelegeerde 
handeling.

Amendement 85
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Verordening (EG) nr. 45/2001 is van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door de Commissie in 
verband met de in dit bestand opgenomen 
gegevens.

Schrappen

De Commissie wordt beschouwd als de 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
de zin van artikel 2, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Het bestand van invoer-, uitvoer- en 
doorvoergegevens wordt onderworpen aan 
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voorafgaande controle door de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 
45/2001.

De gegevens in het bestand van invoer-, 
uitvoer- en doorvoergegevens worden niet 
langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor zij zijn opgeslagen en 
in geen geval langer dan tien jaar. 
Gevallen waarin persoonsgegevens langer 
dan vijf jaar zijn bewaard, worden ter 
kennis van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming gebracht.

Or. de

Motivering

Verordening 515/97 voorziet reeds in de instelling van een databank voor inbreuken op de 
douanewetgeving en voor landbouwproducten. Gezien het gevoelige karakter van 
bedrijfsgegevens, zou de integrale automatische inzameling van gegevens met betrekking tot 
alle douaneaangiftes en de stelselmatige onderlinge vergelijking van die gegevens ingaan 
tegen het douanewetboek van de Unie en de algemene beginselen van het Verdrag.

Amendement 86
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens in het bestand van invoer-, 
uitvoer- en doorvoergegevens worden niet 
langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor zij zijn opgeslagen en in 
geen geval langer dan tien jaar. Gevallen 
waarin persoonsgegevens langer dan vijf
jaar zijn bewaard, worden ter kennis van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming gebracht.

De gegevens in het bestand van invoer-, 
uitvoer- en doorvoergegevens worden niet 
langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor zij zijn opgeslagen en in 
geen geval langer dan zeven jaar. Gevallen 
waarin persoonsgegevens langer dan drie
jaar zijn bewaard, worden ter kennis van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming gebracht.
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Or. en

Amendement 87
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het bestand van invoer-, uitvoer- en 
doorvoergegevens bevat niet de bijzondere 
categorieën van gegevens als bedoeld in 
artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 
45/2001.

Schrappen

De Commissie treft alle passende 
technische en organisatorische 
maatregelen om de persoonsgegevens te 
beschermen tegen ongewilde dan wel 
onrechtmatige vernietiging, ongewild 
verlies, ongeoorloofde verspreiding, 
wijziging of toegang, alsmede tegen enige 
andere vorm van ongeoorloofde 
verwerking.

Or. de

Motivering

Verordening 515/97 voorziet reeds in de instelling van een databank voor inbreuken op de 
douanewetgeving en voor landbouwproducten. Gezien het gevoelige karakter van 
bedrijfsgegevens, zou de integrale automatische inzameling van gegevens met betrekking tot 
alle douaneaangiftes en de stelselmatige onderlinge vergelijking van die gegevens ingaan 
tegen het douanewetboek van de Unie en de algemene beginselen van het Verdrag.

Amendement 88
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
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Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 nonies Schrappen

Or. de

Motivering

Door rechtstreeks documenten op te vragen bij handelaars zonder de nationale autoriteiten 
erbij te betrekken, zouden de rechten van de lidstaten al te zeer worden beperkt. Bovendien 
beschikken de bevoegde nationale douaneautoriteiten over de nodige kennis en informatie, 
ook met betrekking tot handelaars.

Amendement 89
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie mag stukken tot staving 
van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de marktdeelnemers 
opvragen in het kader van onderzoeken 
betreffende de naleving van de 
douanevoorschriften in de zin van artikel 
2, lid 1.

Schrappen

Or. de

Motivering

Door rechtstreeks documenten op te vragen bij handelaars zonder de nationale autoriteiten 
erbij te betrekken, zouden de rechten van de lidstaten al te zeer worden beperkt. Bovendien 
beschikken de bevoegde nationale douaneautoriteiten over de nodige kennis en informatie, 
ook met betrekking tot handelaars.
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Amendement 90
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie mag stukken tot staving van 
invoer- en uitvoeraangiften rechtstreeks bij 
de marktdeelnemers opvragen in het kader 
van onderzoeken betreffende de naleving 
van de douanevoorschriften in de zin van 
artikel 2, lid 1.

De Commissie mag, na de betrokken 
lidstaat daartoe overeenkomstig lid 1 bis 
te hebben verzocht, stukken tot staving van 
invoer- en uitvoeraangiften rechtstreeks bij 
de marktdeelnemers opvragen in het kader 
van onderzoeken betreffende de naleving 
van de douanevoorschriften in de zin van 
artikel 2, lid 1. Zij is verplicht alle 
lidstaten die wellicht bij een later 
onderzoek zullen zijn betrokken, van dit 
verzoek in kennis te stellen.

Or. pt

Amendement 91
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie mag stukken tot staving 
van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de marktdeelnemers 
opvragen in het kader van onderzoeken 
betreffende de naleving van de 
douanevoorschriften in de zin van artikel 2, 
lid 1.

1. De Commissie mag, na de betrokken 
lidstaat daartoe overeenkomstig lid 1 bis 
te hebben verzocht, stukken tot staving van 
invoer- en uitvoeraangiften rechtstreeks bij 
de marktdeelnemers opvragen in het kader 
van onderzoeken betreffende de naleving 
van de douanevoorschriften in de zin van 
artikel 2, lid 1. Zij is verplicht alle 
lidstaten die wellicht bij een later 
onderzoek zullen zijn betrokken, van dit 
verzoek in kennis te stellen.
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Or. en

Amendement 92
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie mag stukken tot staving 
van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de marktdeelnemers 
opvragen in het kader van onderzoeken 
betreffende de naleving van de 
douanevoorschriften in de zin van artikel 2, 
lid 1.

1. De Commissie mag stukken tot staving 
van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij marktdeelnemers opvragen 
in het kader van onderzoeken betreffende 
de naleving van de douanevoorschriften in 
de zin van artikel 2, lid 1, hetzij met de 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokken lidstaat, hetzij met stilzwijgende 
toestemming als omschreven in artikel 18 
nonies, lid 1 ter. De Commissie stelt alle 
lidstaten die wellicht bij een volgend 
onderzoek naar opgevraagde stukken zijn 
betrokken, tegelijk met de opvraging 
daarvan in kennis. De Commissie bezorgt 
de lidstaat waar de marktdeelnemer is 
gevestigd een afschrift van het verzoek op 
het moment dat de opvraging plaatsvindt. 
De Commissie doet de lidstaat waar de 
marktdeelnemer is gevestigd binnen een 
week na ontvangst van het antwoord een 
afschrift van het antwoord van de 
marktdeelnemer toekomen.

Or. en

Motivering

Het bestaande systeem kan worden verbeterd en gestroomlijnd om dezelfde doelstellingen als 
beoogd in het voorstel van de Commissie te kunnen realiseren. Situaties waarin sprake is van 
conflicten met nationale bevoegdheden moeten worden vermeden en dit amendement sluit 
beter aan bij de praktische realiteiten die aan dergelijke verzoeken zijn verbonden.
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Amendement 93
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordeningArtikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie mag stukken tot staving 
van invoer- en uitvoeraangiften 
rechtstreeks bij de marktdeelnemers 
opvragen in het kader van onderzoeken 
betreffende de naleving van de 
douanevoorschriften in de zin van artikel 2, 
lid 1.

1. De Commissie mag, na de betrokken 
lidstaat daartoe overeenkomstig lid 2 te 
hebben verzocht, stukken tot staving van 
invoer- en uitvoeraangiften en waarvoor 
door de marktdeelnemers bewijsstukken 
zijn gegenereerd of verzameld, 
rechtstreeks bij de marktdeelnemers 
opvragen in het kader van onderzoeken 
betreffende de naleving van de 
douanevoorschriften in de zin van artikel 2, 
lid 1.

Or. en

Motivering

Het kan voor bedrijven, en met name voor mkb'ers, die het niet gewend zijn om contacten te 
onderhouden met de Europese instellingen, belastend zijn om gegevens te verzamelen op een 
zodanige manier dat de Commissie of het OLAF daar iets aan hebben. De reeds in artikel 18 
bis, lid 3, beschreven manier van gegevens verzamelen moet voldoende zijn.

Amendement 94
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten beschikken over een 
termijn van drie weken om op een verzoek 
van de Commissie te reageren en de 
gevraagde documentatie over te leggen. 
Indien zij nalaten dat binnen die termijn 
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te doen, wordt stilzwijgend aangenomen 
dat zij ermee instemmen dat de Commissie 
de marktdeelnemers rechtstreeks 
benadert.

Or. en

Motivering

De respectieve landen en lokale overheden zijn redelijk goed vertrouwd met de betrokken 
partijen. Om de zaken snel en effectief te doen verlopen, moeten de marktdeelnemers zich 
eerst in verbinding stellen met de hen bekende partijen om misverstanden of wantrouwen te 
voorkomen. Momenteel hebben marktdeelnemers drie weken de tijd om op vragen over 
oorsprongsverklaringen te reageren, en diezelfde termijn zou hier ook van toepassing moeten 
zijn.

Amendement 95
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na een verzoek van de Commissie 
aan een lidstaat voor stukken tot staving 
van een invoer- of uitvoeraangifte heeft 
de lidstaat vier weken de tijd om ofwel:

- het verzoek te beantwoorden en de 
verlangde documentatie te verstrekken;

- de Commissie te laten weten dat de 
lidstaat de documentatie bij de 
marktdeelnemer heeft opgevraagd;

- om praktische redenen nog twee weken 
uitstel te vragen om aan het verzoek te 
voldoen; of

- het verzoek onder opgave van adequate 
motieven af te wijzen.

Or. en
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Motivering

Het bestaande systeem kan worden verbeterd en gestroomlijnd om dezelfde doelstellingen als 
beoogd in het voorstel van de Commissie te kunnen realiseren. Situaties waarin sprake is van 
conflicten met nationale bevoegdheden moeten worden vermeden en dit amendement sluit
beter aan bij de praktische realiteiten die aan dergelijke verzoeken zijn verbonden.

Amendement 96
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien de lidstaat:

- niet de verlangde documentatie 
verstrekt;

- de Commissie laat weten dat de lidstaat 
de documentatie bij de marktdeelnemer 
heeft opgevraagd;

- om praktische redenen nog twee weken 
uitstel vraagt om aan het verzoek te 
voldoen; of

- het verzoek van de hand wijst

binnen deze initieel voorziene periode van 
vier weken, wordt zij geacht de Commissie 
stilzwijgend toestemming te hebben 
gegeven om de stukken tot staving van een 
invoer- of uitvoeraangifte rechtstreeks bij 
de marktdeelnemer op te vragen.

Or. en

Motivering

Het bestaande systeem kan worden verbeterd en gestroomlijnd om dezelfde doelstellingen als 
beoogd in het voorstel van de Commissie te kunnen realiseren. Situaties waarin sprake is van 
conflicten met nationale bevoegdheden moeten worden vermeden en dit amendement sluit 
beter aan bij de praktische realiteiten die aan dergelijke verzoeken zijn verbonden.
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Amendement 97
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de termijnen waarbinnen 
marktdeelnemers de betrokken stukken 
moeten bewaren, verstrekken zij de 
Commissie op verzoek de in lid 1 
genoemde informatie.

Schrappen

Or. de

Motivering

Door rechtstreeks documenten op te vragen bij handelaars zonder de nationale autoriteiten 
erbij te betrekken, zouden de rechten van de lidstaten al te zeer worden beperkt. Bovendien 
beschikken de bevoegde nationale douaneautoriteiten over de nodige kennis en informatie, 
ook met betrekking tot handelaars.

Amendement 98
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 nonies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen de termijnen waarbinnen 
marktdeelnemers de betrokken stukken 
moeten bewaren, verstrekken zij de 
Commissie op verzoek de in lid 1 
genoemde informatie.

2. Binnen de termijnen waarbinnen 
marktdeelnemers de betrokken stukken 
moeten bewaren, verstrekken zij de 
Commissie op verzoek binnen drie weken
de in lid 1 genoemde informatie.

Or. en
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Motivering

Wanneer er geen vaste termijn geldt waarbinnnen marktdeelnemers moeten reageren, kan dat 
leiden tot uiteenlopende nationale regels en tot verschillen in belasting voor individuele 
bedrijven. Momenteel beschikken marktdeelnemers doorgaans over drie weken om te 
reageren op verzoeken van nationale douaneautoriteiten tot overlegging van een 
oorsprongscertificaat of een soortgelijke verklaring. Daarom zou het opportuun zijn hierbij 
eenzelfde tijdsbestek te hanteren.

Amendement 99
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Artikel 30, lid 4, wordt vervangen 
door:

4. Gegevens die zijn verkregen uit het DIS 
kunnen, met voorafgaande toestemming 
van de lidstaat die de gegevens in het DIS 
heeft ingevoerd en met inachtneming van 
de eventueel door die staat gestelde 
voorwaarden, worden doorgegeven voor 
gebruik door andere dan de in lid 2 
bedoelde nationale autoriteiten, door derde 
landen en internationale en regionale 
organisaties die daarvan gebruik wensen 
te maken. Elke lidstaat neemt speciale 
maatregelen ter beveiliging van zulke 
gegevens wanneer deze worden verzonden 
of verstrekt aan instanties buiten zijn eigen 
grondgebied.

4. Gegevens die zijn verkregen uit het DIS 
kunnen, met voorafgaande toestemming 
van de lidstaat die de gegevens in het DIS 
heeft ingevoerd en met inachtneming van 
de eventueel door die staat gestelde 
voorwaarden, worden doorgegeven voor 
gebruik door andere dan de in lid 2 
bedoelde nationale autoriteiten, door derde 
landen en internationale of regionale
organisaties en/of EU-organen die
bijdragen tot een betere bescherming van 
de financiële belangen van de Unie en een 
correctere naleving van de 
douanevoorschriften. Elke lidstaat neemt 
speciale maatregelen ter beveiliging van 
zulke gegevens wanneer deze worden 
verzonden of verstrekt aan instanties buiten 
zijn eigen grondgebied.

De in de eerste alinea bedoelde bepalingen 
zijn mutatis mutandis van toepassing op de 
Commissie wanneer de Commissie de 
gegevens in het DIS heeft ingevoerd.

De in de eerste alinea bedoelde bepalingen 
zijn mutatis mutandis van toepassing op de 
Commissie wanneer de Commissie de 
gegevens in het DIS heeft ingevoerd.

Or. pt
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Amendement 100
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens in het DIS worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor zij zijn opgeslagen en in geen 
geval langer dan tien jaar. Gevallen waarin 
persoonsgegevens langer dan vijf jaar zijn 
bewaard, worden ter kennis van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming gebracht.

De gegevens in het DIS worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor zij zijn opgeslagen en in geen 
geval langer dan vijf jaar. Gevallen waarin 
persoonsgegevens langer dan vijf jaar zijn 
bewaard, worden ter kennis van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming gebracht.

Or. en

Amendement 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 14 – letter a
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 41 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘1. De bewaringstermijn van de gegevens 
is afhankelijk van de wetten, regelingen en 
procedures van de gegevensverstrekkende 
lidstaat. De volgende, niet-cumulatieve 
termijnen, berekend vanaf de datum 
waarop de gegevens in het 
onderzoeksdossier zijn opgenomen, mogen 
evenwel in geen geval worden 
overschreden:

‘1. De bewaringstermijn van de gegevens 
is afhankelijk van de wetten, regelingen en 
procedures van de gegevensverstrekkende 
lidstaat. De noodzaak tot bewaring van 
gegevens wordt beoordeeld door de 
gegevensverstrekkende lidstaat. De 
volgende, niet-cumulatieve termijnen, 
berekend vanaf de datum waarop de 
gegevens in het onderzoeksdossier zijn 
opgenomen, mogen evenwel in geen geval 
worden overschreden:

Or. en
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Amendement 102
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 14 – letter b
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 41 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘3. Gegevens worden door de Commissie 
anoniem gemaakt vanaf de datum waarop 
de maximale bewaartermijnen, als bepaald 
in lid 1, overschreden worden."

‘3. Gegevens worden door de Commissie 
anoniem gemaakt of gewist vanaf de datum 
waarop de maximale bewaartermijnen, als 
bepaald in lid 1, overschreden worden."

Or. en

Amendement 103
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 43 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 18 
septies, lid 1, en artikel 23, lid 4, vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor onbepaalde duur vanaf [dd/mm/jjjj] 
[vul datum in - datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 18 bis,
lid 6, artikel 18 octies, lid 3 en artikel 23, 
lid 4, vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf [dd/mm/jjjj] [vul datum in -
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening].

Or. en

Amendement 104
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15
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Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 43 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 18 
septies, lid 1, en artikel 23, lid 4, vast te 
stellen, te allen tijde intrekken. Het besluit 
tot intrekking beëindigt de delegatie van de 
in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in artikel 18 bis, 
lid 6, artikel 18 septies, lid 3, en artikel 23, 
lid 4, vast te stellen, te allen tijde intrekken.
Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een daarin genoemde latere datum. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 105
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 15
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 43 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 18 septies, 
lid 1, en artikel 23, lid 4, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van de termijn 
van twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn kan op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden worden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 18 bis, lid 6,
artikel octies, lid 3, en artikel 23, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn kan op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
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Raad met twee maanden worden verlengd.

Or. en

Amendement 106
Tadeusz Ross

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor publiek- of privaatrechtelijke 
dienstenaanbieders die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze verordening 
gebonden zijn door privaatrechtelijke 
contractuele verbintenissen die nakoming 
van de verplichting van artikel 18 quater, 
lid 1, in de weg staan, treedt zij in werking
één jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening.

Voor publiek- of privaatrechtelijke 
dienstenaanbieders die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze verordening 
gebonden zijn door privaatrechtelijke 
contractuele verbintenissen die nakoming 
van de verplichting van artikel 18 quater, 
lid 1, in de weg staan, wordt zij pas een 
jaar nadat de vereiste uitvoerings- en 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
artikel 18 septies in werking zijn getreden 
van kracht.

Or. en


