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Ändringsförslag 31
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens meddelande om 
riskhantering på tullområdet och säkerhet 
i leveranskedjan (COM(2012)0793) 
fastställs ett trängande behov av att 
förbättra kvaliteten på och 
tillgängligheten hos uppgifter för
användning i riskanalys före ankomst, 
särskilt för att effektivt kartlägga och 
åtgärda säkerhetsrisker på nationell nivå 
och unionsnivå, inom den gemensamma 
ram för riskhantering som har inrättats i 
enlighet med artikel 13.2 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92. 
Integreringen av uppgifter om 
containerrörelser i riskhanteringen före 
ankomst kommer att i hög grad förbättra 
insynen i leveranskedjan och avsevärt 
stärka unionens och medlemsstaternas 
kapacitet att inrikta kontrollerna på mer 
riskabla sändningar, samtidigt som det 
lagliga handelsflödet underlättas.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 32
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att öka tydligheten, enhetligheten 
och insynen bör det i mer konkreta ordalag 
fastställas vilka myndigheter som ska ha 
tillgång till de databaser som inrättas med 
stöd av denna förordning. I detta syfte 
kommer en enhetlig hänvisning till 
behöriga myndigheter att införas.

(4) För att öka tydligheten, enhetligheten, 
konsekvensen och insynen bör det i
konkreta ordalag fastställas vilka 
myndigheter som ska ha tillgång till de 
databaser som inrättas med stöd av denna 
förordning. I detta syfte kommer en 
enhetlig hänvisning till behöriga 
myndigheter att införas.

Or. en

Ändringsförslag 33
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Uppgifterna om problemets 
omfattning i kommissionens 
konsekvensbedömning av ändringen av 
förordning (EG) nr 515/97 
(SWD(2013)0482) visar att endast 
bedrägerierna genom falska 
ursprungsdeklarationer kan betyda årliga 
förluster om 100 miljoner euro för EU27. 
Under 2011 anmälde medlemsstaterna 
1 905 upptäckta fall av bedrägerier och 
andra oegentligheter i samband med 
felaktiga beskrivningar av varor, där 
förlusterna uppgick till ett belopp av 
107,7 miljoner euro. Detta gäller endast 
de bedrägerier som har upptäckts av 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Problemets faktiska omfattning kan vara 
betydligt större, eftersom ingen 
information finns om cirka 
30 000 upptäckta fall av möjliga 
bedrägerier.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Upptäckt av bedrägerier, kartläggning 
av riskutveckling och genomförande av 
effektiva riskhanteringsförfaranden 
förutsätter i hög grad identifiering och 
korsanalys av relevanta uppgifter om 
verksamheten. Därför bör det på 
unionsnivå inrättas en databas med 
uppgifter om import, export och 
transitering av varor, inbegripet transitering
av varor inom medlemsstaterna och direkt 
export. I detta syfte bör medlemsstaterna 
tillåta systematisk kopiering av uppgifter 
om import, export och transitering av varor 
från de system som förvaltas av 
kommissionen och tillhandahålla 
kommissionen uppgifter om transitering av 
varor inom en medlemsstat och om direkt 
export.

(6) Upptäckt av bedrägerier, kartläggning 
av riskutveckling och genomförande av 
effektiva riskhanteringsförfaranden 
förutsätter i hög grad identifiering och 
korsanalys av relevanta uppgifter om 
verksamheten. Därför bör det på 
unionsnivå inrättas en databas med 
uppgifter om import, export och 
transitering av varor, inbegripet transitering 
av varor inom medlemsstaterna och direkt 
export, för konkreta misstänkta fall av 
bedrägeri. I detta syfte bör 
medlemsstaterna för sådana enstaka fall
tillåta kopiering av uppgifter om import, 
export och transitering av varor från de 
system som förvaltas av kommissionen och 
tillhandahålla kommissionen uppgifter om 
transitering av varor inom en medlemsstat 
och om direkt export.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18h.

Ändringsförslag 35
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Upptäckt av bedrägerier, kartläggning 
av riskutveckling och genomförande av 

(6) Mot bakgrund av tullbedrägeriernas 
omfattning är det viktigt att åtgärderna 
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effektiva riskhanteringsförfaranden 
förutsätter i hög grad identifiering och 
korsanalys av relevanta uppgifter om 
verksamheten. Därför bör det på 
unionsnivå inrättas en databas med 
uppgifter om import, export och 
transitering av varor, inbegripet transitering 
av varor inom medlemsstaterna och direkt 
export. I detta syfte bör medlemsstaterna 
tillåta systematisk kopiering av uppgifter 
om import, export och transitering av varor 
från de system som förvaltas av 
kommissionen och tillhandahålla 
kommissionen uppgifter om transitering av 
varor inom en medlemsstat och om direkt 
export.

för att spåra och förebygga ökar samtidigt 
både på medlemsstatsnivå och på 
EU-nivå. Upptäckt av bedrägerier, 
kartläggning av riskutveckling och 
genomförande av effektiva 
riskhanteringsförfaranden förutsätter i hög 
grad identifiering och korsanalys av 
relevanta uppgifter om verksamheten. 
Därför bör det på unionsnivå inrättas en så 
fullständig databas som möjligt med 
uppgifter om import, export och 
transitering av varor genom vägtransport,
sjöfart och luftfart, inbegripet transitering 
av varor inom medlemsstaterna och direkt 
export. I detta syfte bör medlemsstaterna 
tillåta systematisk kopiering av uppgifter 
om import, export och transitering av varor 
från de system som förvaltas av 
kommissionen och så snabbt som möjligt
tillhandahålla kommissionen uppgifter om 
transitering av varor inom en medlemsstat 
och om direkt export. Kommissionen ska 
varje år lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om de 
resultat denna databas har lett till.

Or. en

Ändringsförslag 36
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Införandet av e-tull 2011, varigenom 
handlingar som styrker import och export 
inte längre bevaras av tullmyndigheterna, 
utan av de ekonomiska aktörerna, har lett 
till förseningar i de utredningar på 
tullområdet som genomförs av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), 
eftersom Olaf måste gå via dessa 
myndigheter för att erhålla sådana 
handlingar. Dessutom omfattas de 

(8) Införandet av e-tull 2011, varigenom 
handlingar som styrker import och export 
inte längre bevaras av tullmyndigheterna, 
utan av de ekonomiska aktörerna, har lett 
till förseningar i de utredningar på 
tullområdet som genomförs av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), 
eftersom Olaf måste gå via dessa 
myndigheter för att erhålla sådana 
handlingar. Dessutom omfattas de 
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tullrelaterade handlingar som bevaras av 
myndigheterna av en treårig 
preskriptionstid, vilket utgör ett ytterligare 
hinder för framgångsrika utredningar. För 
att påskynda utredningsarbetet på 
tullområdet bör kommissionen därför ha 
rätt att begära in handlingar som styrker 
import- och exportdeklarationer direkt från 
de berörda ekonomiska aktörerna. Dessa 
ekonomiska aktörer bör åläggas att förse 
kommissionen med de begärda 
handlingarna.

tullrelaterade handlingar som bevaras av 
myndigheterna av en treårig 
preskriptionstid, vilket utgör ett ytterligare 
hinder för framgångsrika utredningar. För 
att påskynda utredningsarbetet på 
tullområdet bör kommissionen därför
under vissa omständigheter och efter en 
förhandsanmälan till medlemsstaterna ha 
rätt att begära in handlingar som styrker 
import- och exportdeklarationer direkt från 
de berörda ekonomiska aktörerna. Dessa 
ekonomiska aktörer bör åläggas att förse 
kommissionen med de begärda 
handlingarna.

Or. pt

Ändringsförslag 37
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Införandet av e-tull 2011, varigenom 
handlingar som styrker import och export 
inte längre bevaras av tullmyndigheterna, 
utan av de ekonomiska aktörerna, har lett 
till förseningar i de utredningar på 
tullområdet som genomförs av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), 
eftersom Olaf måste gå via dessa 
myndigheter för att erhålla sådana 
handlingar. Dessutom omfattas de 
tullrelaterade handlingar som bevaras av 
myndigheterna av en treårig 
preskriptionstid, vilket utgör ett ytterligare 
hinder för framgångsrika utredningar. För 
att påskynda utredningsarbetet på 
tullområdet bör kommissionen därför ha 
rätt att begära in handlingar som styrker 
import- och exportdeklarationer direkt från 
de berörda ekonomiska aktörerna. Dessa 
ekonomiska aktörer bör åläggas att förse 
kommissionen med de begärda 

(8) Införandet av e-tull 2011, varigenom 
handlingar som styrker import och export 
inte längre bevaras av tullmyndigheterna, 
utan av de ekonomiska aktörerna, har lett 
till förseningar i de utredningar på 
tullområdet som genomförs av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), 
eftersom Olaf måste gå via dessa 
myndigheter för att erhålla sådana 
handlingar. Dessutom omfattas de 
tullrelaterade handlingar som bevaras av 
myndigheterna av en treårig 
preskriptionstid, vilket utgör ett ytterligare 
hinder för framgångsrika utredningar. För 
att påskynda utredningsarbetet på 
tullområdet bör kommissionen därför ha 
rätt att begära in handlingar som styrker 
import- och exportdeklarationer direkt från 
de berörda ekonomiska aktörerna. Dessa 
ekonomiska aktörer bör i samband med 
detta informeras om vilket slags 
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handlingarna. förfarande det rör sig om och åläggas att 
förse kommissionen med de begärda 
handlingarna.

Or. de

Motivering

Den berörda ekonomiska aktören måste i samband med en direkt begäran om handlingar 
informeras om vilket förfarande det rör sig om – beskattnings-, bötes- eller strafförfarande –
och vilken roll aktören har i förfarandet, för att göra aktören medveten om dennes rättigheter 
och skyldigheter, särskilt som handlingarna senare kan komma att användas som 
bevismaterial.

Ändringsförslag 38
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa de införda 
uppgifternas konfidentialitet bör det 
föreskrivas att tillgången till införda 
uppgifter begränsas till specifika 
användare.

(9) För att säkerställa de införda 
uppgifternas konfidentialitet bör det 
föreskrivas att tillgången till införda 
uppgifter begränsas till specifika användare
och angivna syften.

Or. en

Ändringsförslag 39
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa de införda 
uppgifternas konfidentialitet bör det 
föreskrivas att tillgången till införda 
uppgifter begränsas till specifika 
användare.

(9) För att säkerställa de införda 
uppgifternas konfidentialitet och förbättra 
säkerheten bör det föreskrivas att
tillgången till införda uppgifter begränsas 
till specifika användare.
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Or. pl

Ändringsförslag 40
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De bestämmelser som reglerar 
lagringen av uppgifter i TIS leder ofta till 
oberättigad förlust av information, vilket 
beror på att medlemsstater inte 
systematiskt genomför de årliga 
omprövningarna på grund av den 
administrativa börda de medför. Av denna 
anledningen bör förfarandet för lagring av 
uppgifter i TIS förenklas genom att 
skyldigheten att årligen ompröva 
uppgifterna avskaffas och genom att den 
maximala lagringstiden fastställs till tio år, 
vilket motsvarar de perioder som fastställs 
för de databaser som inrättas på grundval 
av den här förordningen. Denna period är 
nödvändig på grund av de långa 
förfarandena för behandling av 
oegentligheter och på grund av att dessa 
uppgifter behövs för gemensamma 
tullaktioner och utredningar. För att 
upprätthålla dataskyddsreglerna bör 
dessutom Europeiska datatillsynsmannen 
informeras om fall då personuppgifter 
lagras i TIS för en period som överstiger 
fem år.

(13) De bestämmelser som reglerar 
lagringen av uppgifter i TIS leder ofta till 
oberättigad förlust av information, vilket 
beror på att medlemsstater inte 
systematiskt genomför de årliga 
omprövningarna på grund av den 
administrativa börda de medför. Av denna 
anledning bör förfarandet för lagring av 
uppgifter i TIS förenklas genom att 
skyldigheten att årligen ompröva 
uppgifterna avskaffas och genom att den 
maximala lagringstiden fastställs till tio år, 
vilket motsvarar de perioder som fastställs 
för de databaser som inrättas på grundval 
av den här förordningen. Detta bör dock 
inte gälla för preskriptionstiden. Denna 
period är nödvändig på grund av de långa 
förfarandena för behandling av 
oegentligheter och på grund av att dessa 
uppgifter behövs för gemensamma 
tullaktioner och utredningar. För att 
upprätthålla dataskyddsreglerna bör 
dessutom Europeiska datatillsynsmannen 
informeras om fall då personuppgifter 
lagras i TIS för en period som överstiger 
fem år.

Or. de

Motivering

Den befintliga treåriga preskriptionstiden för överträdelser av tullagstiftningen bör inte 
kringgås på grund av lagringstiden. Det vore inte förenligt med unionens tullkodex eller de 
nationella tullagstiftningarna.
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Ändringsförslag 41
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De bestämmelser som reglerar 
lagringen av uppgifter i TIS leder ofta till 
oberättigad förlust av information, vilket 
beror på att medlemsstater inte 
systematiskt genomför de årliga 
omprövningarna på grund av den 
administrativa börda de medför. Av denna
anledningen bör förfarandet för lagring av 
uppgifter i TIS förenklas genom att 
skyldigheten att årligen ompröva 
uppgifterna avskaffas och genom att den 
maximala lagringstiden fastställs till tio år, 
vilket motsvarar de perioder som fastställs 
för de databaser som inrättas på grundval 
av den här förordningen. Denna period är 
nödvändig på grund av de långa 
förfarandena för behandling av 
oegentligheter och på grund av att dessa 
uppgifter behövs för gemensamma 
tullaktioner och utredningar. För att 
upprätthålla dataskyddsreglerna bör 
dessutom Europeiska datatillsynsmannen 
informeras om fall då personuppgifter 
lagras i TIS för en period som överstiger 
fem år.

(13) De bestämmelser som reglerar 
lagringen av uppgifter i TIS leder ofta till 
oberättigad förlust av information, vilket 
beror på att medlemsstater inte 
systematiskt genomför de årliga
omprövningarna på grund av den 
administrativa börda de medför och bristen 
på resurser, särskilt mänskliga. Av denna
anledning bör förfarandet för lagring av 
uppgifter i TIS förenklas genom att 
skyldigheten att årligen ompröva 
uppgifterna avskaffas och genom att den 
maximala lagringstiden fastställs till tio år, 
vilket motsvarar de perioder som fastställs 
för de databaser som inrättas på grundval 
av den här förordningen. Denna period är 
nödvändig på grund av de långa 
förfarandena för behandling av 
oegentligheter och på grund av att dessa 
uppgifter behövs för gemensamma 
tullaktioner och utredningar. För att 
upprätthålla dataskyddsreglerna bör 
dessutom Europeiska datatillsynsmannen 
informeras om fall då personuppgifter 
lagras i TIS för en period som överstiger
fem år.

Or. pl

Ändringsförslag 42
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 2 – punkt 1 – strecksats 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tjänsteleverantörer som är verksamma 
inom den internationella leveranskedjan: 
ägare, avsändare, mottagare, speditörer, 
transportörer och övriga personer som 
ingår i den internationella leveranskedjan.

– Statliga eller privata tjänsteleverantörer 
som är verksamma inom den 
internationella leveranskedjan: ägare, 
avsändare, mottagare, speditörer, 
transportörer, producenter, och övriga 
personer som ingår i den internationella 
leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 43
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokument, bestyrkta kopior av dokument, 
intyg, alla handlingar eller beslut som 
härrör från de administrativa 
myndigheterna, rapporter och alla andra 
upplysningar som den anmodade 
myndighetens personal erhåller och 
överlämnar till den begärande myndigheten 
rörande bistånd enligt artiklarna 4–11 får 
utgöra tillåtligt bevismaterial i 
administrativa och rättsliga förfaranden i 
den begärande medlemsstaten, på samma 
sätt som om de hade erhållits i den 
medlemsstat där förfarandena äger rum.

Dokument, bestyrkta kopior av dokument, 
intyg, alla officiella akter eller beslut som 
härrör från de administrativa 
myndigheterna, rapporter och alla andra 
upplysningar som den anmodade 
myndighetens personal erhåller och 
överlämnar till den begärande myndigheten 
rörande bistånd enligt artiklarna 4–11 får 
utgöra tillåtligt bevismaterial i 
administrativa och rättsliga förfaranden i 
den begärande medlemsstaten, på samma 
sätt som om de hade erhållits i den 
medlemsstat där förfarandena äger rum.

Or. en

Ändringsförslag 44
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
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Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Artikel 18.1.1 ska ersättas med 
följande:

1. Om de behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat upptäcker verksamhet som 
strider mot, eller förefaller dem att strida 
mot tull- och jordbrukslagstiftningen, och 
vilken är särskilt relevant och på 
gemenskapsnivå, speciellt

1. Om de behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat upptäcker verksamhet som 
strider mot, eller förefaller dem att strida 
mot tullagstiftningen, speciellt

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen, 
och inte mellan kommissionen och ekonomiska aktörer. Därför bör medlemsstaternas 
skyldigheter tydligt framgå.

Ändringsförslag 45
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b. Artikel 18.1 ska ändras på följande 
sätt:

Ny strecksats 2a läggs till:

– överträdelser av tullagstiftningen över 
ett tröskelvärde som fastställs av 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

Syftet med förordningen är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen, 
och inte mellan kommissionen och ekonomiska aktörer. Därför bör medlemsstaternas 
skyldigheter tydligt framgå.

Ändringsförslag 46
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2c (ny)
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2c. Artikel 18.1.2 ska ersättas med 
följande:

skall myndigheterna så snart som möjligt, 
antingen på eget initiativ eller på motiverad 
begäran från kommissionen, till 
kommissionen överlämna alla uppgifter 
som behövs i form av dokument eller 
kopior eller utdrag av dokument för att 
fastställa fakta, så att kommissionen kan 
samordna medlemsstaternas åtgärder.

skall myndigheterna så snart som möjligt,
men senast inom tre veckor, antingen på 
eget initiativ eller på motiverad begäran 
från kommissionen, till kommissionen 
överlämna alla uppgifter som behövs i 
form av dokument eller kopior eller utdrag 
av dokument för att fastställa fakta, så att 
kommissionen kan samordna 
medlemsstaternas åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 47
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2d (ny)
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2d. Artikel 18.4.1 ska ersättas med 
följande:

4. Om kommissionen anser att 
oegentligheter har ägt rum i en eller flera 

4. Om kommissionen anser att 
oegentligheter har ägt rum i en eller flera 
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medlemsstater skall den underrätta den 
eller de berörda medlemsstaterna därom, 
och den medlemsstaten eller de 
medlemsstaterna skall så snart som möjligt 
genomföra en administrativ undersökning, 
vid vilken representanter från 
kommissionen får vara närvarande på de 
villkor som föreskrivs i artiklarna 9.2 och 
11.

medlemsstater skall den underrätta den 
eller de berörda medlemsstaterna därom, 
och den medlemsstaten eller de 
medlemsstaterna skall så snart som möjligt
men senast tre veckor efter det att 
informationen mottagits, genomföra en 
administrativ undersökning, vid vilken 
representanter från kommissionen får vara 
närvarande på de villkor som föreskrivs i 
artiklarna 9.2 och 11.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen, 
och inte mellan kommissionen och ekonomiska aktörer. Därför bör medlemsstaternas 
skyldigheter tydligt framgå.

Ändringsförslag 48
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För riskhantering i enlighet med 
artiklarna 4.25, 4.26 och 13.2 i förordning 
EEG) nr 2913/92, och för att hjälpa de 
myndigheter som avses i artikel 29 att 
spåra dels varusändningar som är föremål 
för aktiviteter som kan strida mot 
jordbruks- och tullagstiftningen, dels de 
transportmedel – däribland containrar –
som används för sändningen, ska 
kommissionen, utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet, inrätta och 
förvalta en databas som innehåller 
uppgifter från statliga och privata 
tjänsteleverantörer som är verksamma 
inom den internationella leveranskedjan. 
Dessa myndigheter ska ha direkt tillgång 

1. För att hjälpa de myndigheter som avses 
i artikel 29 att spåra dels varusändningar 
som är föremål för aktiviteter som kan 
strida mot jordbruks- och tullagstiftningen, 
dels de transportmedel – däribland 
containrar – som används för sändningen, 
ska kommissionen, utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet, inrätta och 
förvalta en databas som innehåller 
uppgifter från statliga och privata 
tjänsteleverantörer som är verksamma 
inom den internationella leveranskedjan. 
Dessa myndigheter ska ha direkt tillgång 
till denna databas.
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till denna databas.

Or. en

Motivering

Riskhantering i samband med tullfrågor omfattar åtgärder som lyder under nationell 
behörighet (med ”riskhantering” avses en systematisk riskidentifiering, bland annat genom 
stickprovskontroller, och genomförandet av alla åtgärder som krävs för att minska 
riskexponeringen). Hänvisningen är onödig i kommissionens förslag och kan skapa förvirring 
och väcka frågor om gränsen mellan kommissionens och medlemsstaternas verksamheter.

Ändringsförslag 49
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För riskhantering i enlighet med 
artiklarna 4.25, 4.26 och 13.2 i förordning 
EEG) nr 2913/92, och för att hjälpa de 
myndigheter som avses i artikel 29 att 
spåra dels varusändningar som är föremål 
för aktiviteter som kan strida mot 
jordbruks- och tullagstiftningen, dels de 
transportmedel – däribland containrar –
som används för sändningen, ska 
kommissionen, utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet, inrätta och 
förvalta en databas som innehåller 
uppgifter från statliga och privata 
tjänsteleverantörer som är verksamma 
inom den internationella leveranskedjan. 
Dessa myndigheter ska ha direkt tillgång 
till denna databas.

1. För riskhantering i enlighet med 
artiklarna 4.25, 4.26 och 13.2 i förordning 
EEG) nr 2913/92, och för att hjälpa de 
myndigheter som avses i artikel 29 att 
spåra dels varusändningar som är föremål 
för aktiviteter som kan strida mot 
jordbruks- och tullagstiftningen, dels de 
transportmedel för luft-, sjö- eller 
landsvägstransporter – däribland 
containrar – som används för sändningen, 
ska kommissionen, utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet, inrätta och 
förvalta en databas som innehåller 
uppgifter från statliga och privata 
tjänsteleverantörer som är verksamma 
inom den internationella leveranskedjan. 
Dessa myndigheter ska ha direkt tillgång 
till denna databas för att säkerställa att 
informationen om medlemsstaternas 
tjänsteleverantörers intressen som ingår i 
denna databas inte används felaktigt.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 3 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3ba. Artikel 18a ska ändras på följande 
sätt:

Punkt 3a ska ersättas med följande:

a) Om transporter av containrar, såsom a) Om transporter av containrar, såsom

- containerns nummer, - containerns nummer,

- containerns lastning, - containerns lastning,

- transportdatum, - transportdatum,

- typ av transport (lastad, tom, omlastad, 
ankomstdatum, avsändningsdatum etc.),

- typ av transport (lastad, tom, omlastad, 
ankomstdatum, avsändningsdatum etc.),

- fartygets namn eller transportmedlets 
registreringsnummer,

- fartygets namn eller transportmedlets 
registreringsnummer,

- transportnummer, - transportnummer,

- ort, - ort,

- fraktsedel eller annat transportdokument. - fraktsedel eller annat transportdokument,

- bokningsbekräftelse,

- ankomst till in- eller 
avlastningsanläggning,

- avresa från in- eller 
avlastningsanläggning,

- in- eller avlastning från transportmedel,

- instruktion om fyllning eller tömning,

- bekräftelse på fyllning och tömning,

- förflyttning inom terminal,

- inspektioner i slutterminal,

- begäran om tunga reparationer.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 45/2001 får 
kommissionen, efter godkännande av de 
statliga eller privata tjänsteleverantörer 
som är verksamma inom den 
internationella leveranskedjan, överföra 
uppgifter som avses i artikel 18a.3 till 
internationella organisationer och/eller 
unionens institutioner/organ vilka bidrar 
till skyddet av unionens ekonomiska 
intressen och till en korrekt tillämpning av 
tullagstiftningen och med vilka 
kommissionen har ingått ett relevant avtal 
eller samförståndsavtal.

Kommissionen får, efter godkännande av
levererande medlemsstat, överföra utvalda
uppgifter som erhållits i enlighet med det 
förfarande som anges i punkt 1 till de
internationella organisationerna 
Världstullorganisationen, Internationella 
sjöfartsorganisationen, Internationella 
civila luftfartsorganisationen och IATA, 
samt Europol vilka bidrar till skyddet av 
unionens ekonomiska intressen och till en 
korrekt tillämpning av tullagstiftningen och 
med vilka kommissionen har ingått ett 
relevant avtal eller samförståndsavtal.

Or. en

Motivering

Dataskydd är en mycket känslig fråga och de berörda aktörerna måste veta till vilka 
organisationer och byråer kommissionen kan komma att överföra uppgifter. För att skapa 
rättssäkerhet och öppenhet bör förteckningen ingå i grundtexten. Kommissionen kan ändra 
förteckningen genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 52
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 6 – stycke 4a (nytt)



PE529.735v01-00 18/52 AM\1019280SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 43 
för att ändra förteckningen över 
internationella organisationer och/eller 
EU-institutioner eller byråer som bidrar 
till skyddet av unionens finansiella 
intressen och en korrekt tillämpning av 
tullagstiftningen.

Or. en

Motivering

Dataskydd är en mycket känslig fråga och de berörda aktörerna måste veta till vilka 
organisationer och byråer kommissionen kan komma att överföra uppgifter. För att skapa 
rättssäkerhet och öppenhet bör förteckningen ingå i grundtexten. Kommissionen kan ändra 
förteckningen genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 53
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 6 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samråda med 
företrädare för företagen om 
utformningen av de delegerade akter som 
anges i artikel 18a.6.

Or. en

Ändringsförslag 54
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led a
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Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får bistå 
medlemsstaterna med sakkunskap, tekniskt 
eller logistiskt stöd, utbildning eller 
kommunikation eller någon annan form av 
operationellt stöd både för att uppfylla 
syftet med den här förordningen och för 
fullgörandet av medlemsstaternas 
skyldigheter vid genomförandet av 
tullsamarbetet enligt artikel 87 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. För 
detta ändamål ska kommissionen inrätta 
lämpliga tekniska system.

2. Kommissionen ska bistå 
medlemsstaterna med sakkunskap, tekniskt 
eller logistiskt stöd, utbildning eller 
kommunikation eller någon annan form av 
operationellt stöd både för att uppfylla 
syftet med den här förordningen och för 
fullgörandet av medlemsstaternas 
skyldigheter vid genomförandet av 
tullsamarbetet enligt artikel 87 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. För 
detta ändamål ska kommissionen inrätta 
lämpliga tekniska system.

Or. en

Ändringsförslag 55
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de

Motivering

Införandet av ett uppgiftsrapporteringssystem för containrar rekommenderas inte, eftersom 
det skulle leda till ökade kostnader och ökad byråkrati för företagen. Dessutom skulle 
automatiskt känslig – bland annat skatterelevant – tullinformation tillhandahållas tredje part, 
vilket inte vore förenligt med skattesekretessen eller uppgiftsskyddsbestämmelserna. 
(Anmärkning: Strykning av denna artikel medför andra ändringar i artikel 18d, 18e och 18f.)
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Ändringsförslag 56
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Statliga eller privata tjänsteleverantörer 
som är verksamma inom den 
internationella leveranskedjan som avses i 
artikel 18a.1 och som lagrar uppgifter om 
containerrörelser och containerstatus 
eller har tillgång till sådana uppgifter ska 
till kommissionen rapportera 
meddelanden om containerstatus 
(Container Status Messages; nedan 
kallade CSM).

utgår

Or. de

Motivering

Införandet av ett uppgiftsrapporteringssystem för containrar rekommenderas inte, eftersom 
det skulle leda till ökade kostnader och ökad byråkrati för företagen. Dessutom skulle 
automatiskt känslig – skatterelevant – tullinformation tillhandahållas tredje part, vilket inte 
vore förenligt med skattesekretessen eller uppgiftsskyddsbestämmelserna. (Anmärkning: 
Strykning av denna artikel medför andra ändringar i artikel 18d, 18e och 18f.)

Ändringsförslag 57
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Statliga eller privata tjänsteleverantörer
som är verksamma inom den 
internationella leveranskedjan som avses i 
artikel 18a.1 och som lagrar uppgifter om 

1. Sjötransportföretag som lagrar uppgifter 
om containerrörelser och containerstatus 
eller har tillgång till sådana uppgifter ska 
till kommissionen rapportera meddelanden 
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containerrörelser och containerstatus eller 
har tillgång till sådana uppgifter ska till 
kommissionen rapportera meddelanden om 
containerstatus (Container Status 
Messages; nedan kallade CSM).

om containerstatus (Container Status 
Messages; nedan kallade CSM).

Or. en

Motivering

Av kommissionens konsekvensbedömning framgår klart att förslaget riktar sig till 
sjötransportföretagen och har utarbetats med deras databaser och system i åtanke. Endast 
sjötransportföretag har tillfrågats och endast den miljön beaktades i 
konsekvensbedömningen. En utvidgning till andra transportsätt skulle kräva en ny 
konsekvensbedömning och ytterligare samråd.

Ändringsförslag 58
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. CSM ska rapporteras i följande 
situationer:

utgår

(a) Containrar som är avsedda att föras in 
i unionens tullområde med fartyg från ett 
tredjeland.

(b) Containrar som lämnar unionens 
tullområde med fartyg till ett tredjeland.

Or. de

Motivering

Införandet av ett uppgiftsrapporteringssystem för containrar rekommenderas inte, eftersom 
det skulle leda till ökade kostnader och ökad byråkrati för företagen. Dessutom skulle 
automatiskt känslig – skatterelevant – tullinformation tillhandahållas tredje part, vilket inte 
vore förenligt med skattesekretessen eller uppgiftsskyddsbestämmelserna. (Anmärkning: 
Strykning av denna artikel medför andra ändringar i artikel 18d, 18e och 18f.)
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Ändringsförslag 59
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. CSM ska rapporteras i följande 
situationer:

2. CSM ska rapporteras för containrar som 
är avsedda att föras in i unionens 
tullområde med fartyg från ett tredjeland.

Or. en

Motivering

För att bekämpa tullbedrägerier och andra hot mot EU:s intressen är CSM för containrar 
som införs i EU av stort värde. Det är emellertid inte klart varför samma information behövs 
för containrar som lämnar EU. Den har ingen betydelse för att upptäcka var bedrägeri 
uppkommer. För att riskhanteringen ska bli effektiv kan mycket av informationen i 
exportuppgifterna redan inhämtas via olika kompletteringsregler i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 60
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Containrar som lämnar unionens 
tullområde med fartyg till ett tredjeland.

utgår

Or. en

Motivering

För att bekämpa tullbedrägerier och andra hot mot EU:s intressen är CSM för containrar 
som införs i EU av stort värde. Det är emellertid inte klart varför samma information behövs 
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för containrar som lämnar EU. Den har ingen betydelse för att upptäcka var bedrägeri 
uppkommer. För att riskhanteringen ska bli effektiv kan mycket av informationen i 
exportuppgifterna redan inhämtas via olika kompletteringsregler i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 61
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – Punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De begärda CSM ska innehålla 
uppgifter om de händelser som avses i 
artikel 18f i den mån de är kända av den 
rapporterande statliga eller privata 
tjänsteleverantör som är verksam inom 
den internationella leveranskedjan.

utgår

Or. de

Motivering

Införandet av ett uppgiftsrapporteringssystem för containrar rekommenderas inte, eftersom 
det skulle leda till ökade kostnader och ökad byråkrati för företagen. Dessutom skulle 
automatiskt känslig – skatterelevant – tullinformation tillhandahållas tredje part, vilket inte 
vore förenligt med skattesekretessen eller uppgiftsskyddsbestämmelserna. (Anmärkning: 
Strykning av denna artikel medför andra ändringar i artikel 18d, 18e och 18f.)

Ändringsförslag 62
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De begärda CSM ska innehålla uppgifter 
om de händelser som avses i artikel 18f i 
den mån de är kända av den rapporterande 

3. De begärda CSM ska innehålla uppgifter 
om de händelser som avses i artikel 18f i 
den mån de är kända av den rapporterande 
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statliga eller privata tjänsteleverantör som 
är verksam inom den internationella 
leveranskedjan.

statliga eller privata tjänsteleverantör som 
är verksam inom den internationella 
leveranskedjan och för vilken uppgifterna 
har skapats eller samlats in i den 
elektroniska utrustningen för spårning av 
containrar.

Or. en

Motivering

Syftet med förslaget är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen och 
inte att lägga ytterligare bördor på ekonomiska operatörer. Därför bör det klart framgå att 
inga extra uppgifter behöver tas fram. De CSM som redan samlats in i en ekonomisk aktörs 
normala verksamhet är under alla omständigheter tillräckliga.

Ändringsförslag 63
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18c – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
en databas för rapporterade CSM, 
”CSM-databasen”.

utgår

Or. de

Motivering

Införandet av ett uppgiftsrapporteringssystem för containrar rekommenderas inte, eftersom 
det skulle leda till ökade kostnader och ökad byråkrati för företagen. Dessutom skulle 
automatiskt känslig – skatterelevant – tullinformation tillhandahållas tredje part, vilket inte 
vore förenligt med skattesekretessen eller uppgiftsskyddsbestämmelserna. (Anmärkning: 
Strykning av denna artikel medför andra ändringar i artikel 18d, 18e och 18f.)

Ändringsförslag 64
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 65
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en container, inbegripet containrar 
som inte kommer att lossas i unionen, är 
avsedd att föras in i unionens tullområde 
med fartyg från ett tredjeland, ska de 
statliga eller privata tjänsteleverantörer 
som omfattas av skyldigheten i 
artikel 18c.1 rapportera CSM för alla 
händelser som äger rum från och med 
den tidpunkt då containern rapporterades 
tom före införseln i unionens tullområde 
fram till dess att containern återigen 
rapporteras tom.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.
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Ändringsförslag 66
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de specifika CSM som behövs för 
att identifiera den händelse så den 
berörda containern är tom inte finns 
tillgängliga i tjänsteleverantörens 
elektroniska register i ett givet fall, ska 
leverantören rapportera CSM för 
händelser som äger rum minst tre 
månader före containerns fysiska 
ankomst till unionens tullområde och 
fram till och med en månad efter 
införseln i unionens tullområde, eller 
fram till och med ankomsten till en 
bestämmelseort utanför unionens 
tullområde, beroende på vad som infaller 
först.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 67
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 68
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en container lämnar unionens 
tullområde med fartyg till ett tredjeland 
ska de statliga eller privata 
tjänsteleverantörer som omfattas av 
skyldigheten i artikel 18c.1 rapportera 
CSM för alla händelser som äger rum 
från och med den tidpunkt då containern 
rapporterades tom inom unionens 
tullområde till dess att containern 
rapporteras tom utanför unionens 
tullområde.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 69
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de specifika CSM som behövs för 
att identifiera den händelse då den 

utgår
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berörda containern är tom inte finns 
tillgängliga i tjänsteleverantörens 
elektroniska register i ett givet fall, får 
leverantören rapportera CSM för 
händelser som äger rum minst tre 
månader efter containerns utförsel ur 
unionens tullområde.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 70
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 71
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 43 med avseende på de 
containerstatushändelser för vilka CSM 
ska rapporteras i enlighet med artikel 18c, 
de uppgifter som ska rapporteras som 
minimum i CSM och hur ofta 
rapporteringen ska ske.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 72
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 43 med avseende på de 
containerstatushändelser för vilka CSM 
ska rapporteras i enlighet med artikel 18c, 
de uppgifter som ska rapporteras som 
minimum i CSM och hur ofta 
rapporteringen ska ske.

utgår

Or. en

Motivering

Uppgiftskraven som ska täckas av den delegerade akten i artikel 18f.1 ska vara insynsvänliga. 
Lagring av uppgifter är känsligt och det är bättre för alla berörda aktörer att veta vilka data 
som krävs och att de kommer att skyddas. Om kraven inte är klara och tydliga har de 
ekonomiska aktörerna ingen rättssäkerhet och kan skicka samtliga uppgifter för att slippa 
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bördorna av nya system. Slutligen bör tidsfristerna regleras i genomförandebestämmelser på 
det sätt som överenskommits i unionens tullkodex.

Ändringsförslag 73
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser 
om formatet för uppgifterna i CSM och 
metoderna för överföring av CSM. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 43a.2.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18c.

Ändringsförslag 74
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser om 
formatet för uppgifterna i CSM och 
metoderna för överföring av CSM. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser om 
formatet för uppgifterna i CSM och 
metoderna för överföring av CSM
inklusive vilka skyldigheter som kan gälla 
för containrar som förs in i EU på grund 
av omdirigeringar. Dessa 
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artikel 43a.2. genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 43a.2.

Or. en

Motivering

Omdirigeringar av fartyg eller last kan ske av många skäl som omfattar allt från 
ogynnsamma väderförhållanden till kommersiella faktorer. Containrar som transporterats på 
fartyg kan därför avlastas i en viss EU-hamn även om det inte var den ursprungliga avsikten. 
Syftet med ändringsförslaget är att i behörighetsbestämmelsen inkludera möjligheten att 
genom en genomförandeakt anta de bestämmelser som kan krävas för att hantera containrar 
som förs in i EU på grund av att fartyg och last har omdirigerats.

Ändringsförslag 75
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser om 
formatet för uppgifterna i CSM och
metoderna för överföring av CSM. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 43a.2.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta bestämmelser om 
formatet för uppgifterna i CSM, metoderna 
för överföring av CSM och 
rapportfrekvensen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 43a.2.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna bör regleras i genomförandebestämmelser på det sätt som överenskommits i 
unionens tullkodex.

Ändringsförslag 76
Tadeusz Ross
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enligt artikel 18a.1 ska kommissionen 
i en genomförandeakt fastställa hur 
tjänsteleverantörernas tillstånd ska 
inhämtas innan deras inlämnade CSM 
överförs till andra organisationer eller 
organ. 

Or. en

Motivering

En eventuell överföring av CSM till andra parter är en fråga som väcker farhågor i samband 
med känsligheten för de uppgifter som utbyts, vilket kommissionen inser. Det finns emellertid 
inga förslag på bestämmelser om hur, när och av vem avtalet med till exempel oceangående 
transportörer för överföring av de CSM som inlämnats till kommissionens så kallade 
CSM-databas skulle ingås. Det står inte heller klart vilka ”internationella organisationer” 
som kan tänkas bli mottagare av CSM. Dessa frågor bör besvaras i lämpliga 
genomförandebestämmelser.

Ändringsförslag 77
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ska samråda med 
företrädare för företagen om 
utformningen av de genomförandeakter 
som anges i artikel 18f.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18f – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Kommissionen uppmanas samråda 
med företrädare för containersjöfarten 
om utformningen av de delegerade akter 
och genomförandeakter som anges i 
artikel 18f. De kan bjudas in att delta i de 
relevanta utskottsmöten och 
expertgrupper som ska utnyttjas till att 
utarbeta sådana akter.

Or. en

Ändringsförslag 79
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 515/97 föreskriver redan ett inrättande av en databas för överträdelser 
av tullagstiftningen och beträffande jordbruksprodukter. En omfattande, automatisk 
uppgiftsinsamling av kommissionen i samband med varje tullrapportering och en systematisk 
jämförelse strider bland annat på grund av den känsliga karaktären på de ekonomiska 
aktörernas uppgifter mot unionens tullkodex och fördragets allmänna principer.
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Ändringsförslag 80
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
en databas med uppgifter om import, 
export och transitering av varor, 
inbegripet transitering inom en 
medlemsstat, i enlighet med bilagorna 37 
och 38 till kommissionens förordning 
(EEG) nr 2454/93, ”databasen för import, 
export och transitering”. 
Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
tillstånd att systematiskt kopierar 
uppgifter om import, export och 
transitering från de källor som förvaltas 
av kommissionen på grundval av 
förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen lämna uppgifter om 
transitering av varor inom en medlemsstat 
och om direkt export.

utgår

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 515/97 föreskriver redan ett inrättande av en databas för överträdelser 
av tullagstiftningen och beträffande jordbruksprodukter. En omfattande, automatisk 
uppgiftsinsamling av kommissionen i samband med varje tullrapportering och en systematisk 
jämförelse strider bland annat på grund av den känsliga karaktären på de ekonomiska 
aktörernas uppgifter mot unionens tullkodex och fördragets allmänna principer.

Ändringsförslag 81
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
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Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
en databas med uppgifter om import, 
export och transitering av varor, inbegripet 
transitering inom en medlemsstat, i 
enlighet med bilagorna 37 och 38 till 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 2454/93, ”databasen för import, export 
och transitering”. Medlemsstaterna ska ge 
kommissionen tillstånd att systematiskt 
kopierar uppgifter om import, export och 
transitering från de källor som förvaltas av 
kommissionen på grundval av 
förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen lämna uppgifter om 
transitering av varor inom en medlemsstat 
och om direkt export.

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
en databas med uppgifter om import, 
export och transitering av varor, inbegripet 
transitering inom en medlemsstat, i 
enlighet med bilagorna 37 och 38 till 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 2454/93, ”databasen för import, export 
och transitering”. Medlemsstaterna ska ge 
kommissionen tillstånd att systematiskt 
kopierar uppgifter om import, export och 
transitering från de källor som förvaltas av 
kommissionen på grundval av 
förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen så snart som möjligt lämna 
uppgifter om transitering av varor inom en 
medlemsstat och om direkt export för att 
säkerställa att informationen om 
medlemsstaternas tjänsteleverantörers 
intressen som ingår i denna databas inte 
används felaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 82
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – Punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Databasen ska användas för att bistå i 
arbetet med att förebygga, utreda och 
lagföra sådan verksamhet som utgör eller 
förefaller utgöra överträdelser av 
tullagstiftningen och för riskhantering, 
inbegripet riskbaserade tullkontroller i 

utgår



PE529.735v01-00 36/52 AM\1019280SV.doc

SV

enlighet med artiklarna 4.25, 4.26 och 
13.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 om 
inrättandet av en tullkodex för 
gemenskapen.

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 515/97 föreskriver redan ett inrättande av en databas för överträdelser 
av tullagstiftningen och beträffande jordbruksprodukter. En omfattande, automatisk 
uppgiftsinsamling av kommissionen i samband med varje tullrapportering och en systematisk 
jämförelse strider bland annat på grund av den känsliga karaktären på de ekonomiska 
aktörernas uppgifter mot unionens tullkodex och fördragets allmänna principer.

Ändringsförslag 83
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Databasen ska vara tillgänglig enbart 
för kommissionens avdelningar och de 
nationella myndigheter som avses i 
artikel 29. Inom kommissionen och de 
nationella myndigheterna ska enbart 
särskilt utsedda analytiker ha befogenhet 
att behandla de personuppgifter som finns 
i databasen.

utgår

Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 45/2001 får 
kommissionen, efter godkännande av den 
uppgiftslämnande medlemsstaten, 
överföra utvalda uppgifter som erhållits i 
enlighet med förfarandet i punkt 1 till 
internationella organisationer och/eller 
unionens institutioner/organ vilka bidrar 
till skyddet av unionens ekonomiska 
intressen och till en korrekt tillämpning 
av tullagstiftningen och med vilka 
kommissionen har ingått ett relevant avtal 
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eller samförståndsavtal.

Uppgifter ska överföras enligt denna 
punkt endast för de allmänna syften som 
anges i denna förordning, vilket även 
inbegriper skydd av unionens ekonomiska 
intressen, och/eller för riskhantering i 
enlighet med artiklarna 4.25, 4.26 och 
13.2 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Det avtal eller det samförståndsavtal som 
ligger till grund för överföringen av 
uppgifter enligt denna punkt ska bland 
annat innehålla principer om dataskydd, 
såsom möjlighet för de registrerade att 
utöva sin rätt till tillgång och rättelse och 
till administrativ och rättslig prövning, 
samt en oberoende 
övervakningsmekanism för att garantera 
överensstämmelse med 
säkerhetsåtgärderna avseende 
dataskyddet.

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 515/97 föreskriver redan ett inrättande av en databas för överträdelser 
av tullagstiftningen och beträffande jordbruksprodukter. En omfattande, automatisk 
uppgiftsinsamling av kommissionen i samband med varje tullrapportering och en systematisk 
jämförelse strider bland annat på grund av den känsliga karaktären på de ekonomiska 
aktörernas uppgifter mot unionens tullkodex och fördragets allmänna principer.

Ändringsförslag 84
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 45/2001 får 
kommissionen, efter godkännande av den 

Kommissionen får, efter godkännande av 
den uppgiftslämnande medlemsstaten, 
överföra utvalda uppgifter som erhållits i 
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uppgiftslämnande medlemsstaten, överföra 
utvalda uppgifter som erhållits i enlighet 
med förfarandet i punkt 1 till 
internationella organisationer och/eller 
unionens institutioner/organ vilka bidrar 
till skyddet av unionens ekonomiska 
intressen och till en korrekt tillämpning av 
tullagstiftningen och med vilka 
kommissionen har ingått ett relevant avtal 
eller samförståndsavtal.

enlighet med förfarandet i punkt 1 till de
internationella organisationerna 
Världstullorganisationen, Internationella 
sjöfartsorganisationen, Internationella 
civila luftfartsorganisationen och IATA, 
samt Europol vilka bidrar till skyddet av 
unionens ekonomiska intressen och till en 
korrekt tillämpning av tullagstiftningen och 
med vilka kommissionen har ingått ett 
relevant avtal eller samförståndsavtal.

Or. en

Motivering

Dataskydd är en mycket känslig fråga och de berörda aktörerna måste veta till vilka 
organisationer och byråer kommissionen kan komma att överföra uppgifter. För att skapa 
rättssäkerhet och öppenhet bör förteckningen ingå i grundtexten. Kommissionen kan ändra 
förteckningen genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 85
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förordning (EG) nr 45/2001 ska 
tillämpas på den behandling av 
personuppgifter som utförs av 
kommissionen med avseende på uppgifter 
som införts i databasen.

utgår

Kommissionen ska betraktas som 
registeransvarig i den mening som avses i 
artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001.

Databasen för import, export och 
transitering ska omfattas av 
förhandskontroll av Europeiska 
datatillsynsmannen i enlighet med 
artikel 27 i förordning (EG) nr 45/2001.

De uppgifter som införts i databasen för 
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import, export och transitering ska 
bevaras endast under den tid som behövs 
för att uppnå det syfte för vilket de 
infördes och får lagras i högst tio år. Om 
personuppgifter lagras under en period 
som överstiger fem år ska Europeiska 
datatillsynsmannen informeras om detta.

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 515/97 föreskriver redan ett inrättande av en databas för överträdelser 
av tullagstiftningen och beträffande jordbruksprodukter. En omfattande, automatisk 
uppgiftsinsamling av kommissionen i samband med varje tullrapportering och en systematisk 
jämförelse strider bland annat på grund av den känsliga karaktären på de ekonomiska 
aktörernas uppgifter mot unionens tullkodex och fördragets allmänna principer.

Ändringsförslag 86
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som införts i databasen för 
import, export och transitering ska bevaras 
endast under den tid som behövs för att 
uppnå det syfte för vilket de infördes och 
får lagras i högst tio år. Om 
personuppgifter lagras under en period som 
överstiger fem år ska Europeiska 
datatillsynsmannen informeras om detta.

De uppgifter som införts i databasen för 
import, export och transitering ska bevaras 
endast under den tid som behövs för att 
uppnå det syfte för vilket de infördes och 
får lagras i högst sju år. Om 
personuppgifter lagras under en period som 
överstiger tre år ska Europeiska 
datatillsynsmannen informeras om detta.

Or. en

Ändringsförslag 87
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Databasen för import, export och 
transitering ska inte omfatta de särskilda 
kategorier av uppgifter som avses i 
artikel 10.5 i förordning (EG) nr 45/2001.

utgår

Kommissionen ska genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att skydda personuppgifter från oavsiktlig 
eller olaglig förstöring, oavsiktlig förlust 
eller otillåten spridning eller ändring av 
och tillgång till uppgifterna eller varje 
annat slag av otillåten behandling.

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 515/97 föreskriver redan ett inrättande av en databas för överträdelser 
av tullagstiftningen och beträffande jordbruksprodukter. En omfattande, automatisk 
uppgiftsinsamling av kommissionen i samband med varje tullrapportering och en systematisk 
jämförelse strider bland annat på grund av den känsliga karaktären på de ekonomiska 
aktörernas uppgifter mot unionens tullkodex och fördragets allmänna principer.

Ändringsförslag 88
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de
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Motivering

Begäran om handlingar direkt från de berörda aktörerna utan inblandning av nationella 
myndigheter inskränker medlemsstaternas rättigheter i överdriven utsträckning. Dessutom 
har de behöriga nationella tullmyndigheterna nödvändig kännedom och information om 
bland annat de berörda aktörerna.

Ändringsförslag 89
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- och 
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1.

utgår

Or. de

Motivering

Begäran om handlingar direkt från de berörda aktörerna utan inblandning av nationella 
myndigheter inskränker medlemsstaternas rättigheter i överdriven utsträckning. Dessutom 
har de behöriga nationella tullmyndigheterna nödvändig kännedom och information om 
bland annat de berörda aktörerna.

Ändringsförslag 90
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förslag till ändring av förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- och 
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1.

1. Efter den begäran från medlemsstaten 
som avses i punkt 1a, kan kommissionen 
direkt från de ekonomiska aktörerna erhålla 
handlingar som styrker import- och 
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1. Kommissionen är skyldig att 
anmäla denna begäran till de 
medlemsstater som kan beröras av en 
eventuell undersökning.

Or. pt

Ändringsförslag 91
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förslag till förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- och 
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1.

1. Kommissionen kan, efter en begäran till 
medlemsstaterna enligt vad som framgår 
av punkt 1a, direkt från de ekonomiska 
aktörerna erhålla handlingar som styrker 
import- och exportdeklarationer i samband 
med utredningar som avser tillämpningen 
av tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1. Kommissionen ska meddela 
alla medlemsstater som kan tänkas bli 
berörda av en senare utredning.

Or. en

Ändringsförslag 92
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- och
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1.

1. Kommissionen kan direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- eller
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1, antingen med uttryckligt 
medgivande från en medlemsstat eller 
med det tysta medgivande som anges i 
18h.1b. Kommissionen ska meddela alla 
medlemsstater som kan komma att 
beröras av en senare utredning om en 
sådan begäran parallellt med att begäran 
framställs. Samtidigt som begäran 
framställs ska kommissionen skicka en 
kopia av begäran till den medlemsstat där 
den ekonomiska aktören är etablerad. 
Kommissionen ska lämna en kopia av 
svaret från den ekonomiska aktören till
den medlemsstat där den ekonomiska 
aktören är etablerad inom en vecka efter 
det att svaret har erhållits.

Or. en

Motivering

Det befintliga systemet kan förbättras och effektiviseras för att uppnå samma mål som i 
kommissionens förslag. Konflikter med nationella behörigheter bör undvikas och detta 
ändringsförslag återspeglar bättre de operationella realiteterna i samband med en sådan 
begäran.

Ändringsförslag 93
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
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Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- och 
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1.

1. Kommissionen kan, efter en begäran till 
medlemsstaterna enligt vad som framgår 
av artikel 2, direkt från de ekonomiska 
aktörerna erhålla handlingar som styrker 
import- och exportdeklarationer och för 
vilka stödjande handlingar har tagits fram 
eller samlats in av de ekonomiska 
aktörerna i samband med utredningar som 
avser tillämpningen av tullagstiftningen 
enligt definitionen i artikel 2.1.

Or. en

Motivering

Det kan vara en tung börda för företagen, framför allt små och medelstora företag som inte 
är vana vid att ha kontakt med EU:s institutioner, att samla in uppgifter på ett sådant sätt att 
det passar kommissionen eller Olaf. Informationen som redan samlats in och som beskrivits i 
18a.3 bör räcka.

Ändringsförslag 94
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter en begäran från kommissionen 
ska medlemsstaten ha tre veckor på sig att 
svara och överlämna de begärda 
handlingarna. Om detta inte sker inom 
utsatt tid innebär det ett underförstått 
godkännande till kommissionen att vända 
sig direkt till de ekonomiska aktörerna.

Or. en
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Motivering

De respektive länderna och de lokala myndigheterna känner de berörda parterna relativt väl. 
För att processen ska bli snabb och effektiv bör de ekonomiska operatörerna först ha kontakt 
med kända parter för att undvika missförstånd eller misstro. I dag har de ekonomiska 
aktörerna tre veckor på sig för att rapportera tillbaka om ursprungsdeklarationer och helst 
bör samma tidsfrist gälla även här.

Ändringsförslag 95
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter en begäran från kommissionen 
till en medlemsstat om dokument som 
stöder en import- eller exportdeklaration 
ska medlemsstaten ha fyra veckor på sig 
att 

- besvara begäran och tillhandahålla de 
begärda handlingarna,

- meddela kommissionen att 
medlemsstaten har begärt handlingarna 
från den ekonomiska aktören,

- begära ytterligare två veckor för att 
uppfylla begäran, av operativa skäl, eller

- avslå begäran och ange adekvata skäl.

Or. en

Motivering

Det befintliga systemet kan förbättras och effektiviseras för att uppnå samma mål som i 
kommissionens förslag. Konflikter med nationella behörigheter bör undvikas och detta 
ändringsförslag återspeglar bättre de operationella realiteterna för en sådan begäran.

Ändringsförslag 96
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om medlemsstaten inte

- svarar med de begärda handlingarna,

- meddelar kommissionen att 
medlemsstaten har begärt handlingarna 
från den ekonomiska aktören,

- begär ytterligare två veckor för att 
uppfylla begäran, av operativa skäl, eller

- avslår begäran

inom denna inledande period på 
fyra veckor ska den anses ha gett sitt tysta 
medgivande till att kommissionen begär 
handlingar som stöder en import- eller 
exportdeklaration direkt från den 
ekonomiska aktören.

Or. en

Motivering

Det befintliga systemet kan förbättras och effektiviseras för att uppnå samma mål som i 
kommissionens förslag. Konflikter med nationella behörigheter bör undvikas och detta 
ändringsförslag återspeglar bättre de operationella realiteterna för en sådan begäran.

Ändringsförslag 97
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom de tidsfrister inom vilka de 
ekonomiska aktörerna är skyldiga att 

utgår
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bevara relevant dokumentation ska de 
ekonomiska aktörerna ska på begäran 
förse kommissionen med de uppgifter som 
avses i punkt 1.

Or. de

Motivering

Begäran om handlingar direkt från de berörda aktörerna utan inblandning av nationella 
myndigheter inskränker medlemsstaternas rättigheter i överdriven utsträckning. Dessutom 
har de behöriga nationella tullmyndigheterna nödvändig kännedom och information om 
bland annat de berörda aktörerna.

Ändringsförslag 98
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18h – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom de tidsfrister inom vilka de 
ekonomiska aktörerna är skyldiga att 
bevara relevant dokumentation ska de 
ekonomiska aktörerna ska på begäran förse 
kommissionen med de uppgifter som avses 
i punkt 1.

2. Inom de tidsfrister inom vilka de 
ekonomiska aktörerna är skyldiga att 
bevara relevant dokumentation ska de 
ekonomiska aktörerna på begäran förse 
kommissionen med de uppgifter som avses 
i punkt 1 inom tre veckor.

Or. en

Motivering

Om det inte anges en tidsfrist för svaret från de ekonomiska aktörerna kan det leda till olika 
nationella regler och olika bördor för företagen. I dag har de ekonomiska aktörerna i regel 
tre veckor på sig att besvara en begäran från de nationella tullmyndigheterna om att skicka in 
en ansökan om ursprungsintyg eller liknande förklaring. Det skulle därför vara lämpligt att 
fastställa samma tidsram.

Ändringsförslag 99
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 9a (ny)
Förordning 515/97
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Artikel 30.4 ska ersättas med följande:

4. Uppgifter som erhålls från TIS får, med 
tillstånd av den medlemsstat som har lagrat 
uppgifterna i systemet och på de villkor 
som denna angivit, överlämnas till andra 
nationella myndigheter än dem som avses i 
punkt 2, till tredje länder och till 
internationella eller regionala 
organisationer som önskar använda dem. 
Varje medlemsstat skall vidta särskilda 
åtgärder för att säkerställa dessa uppgifters 
skydd när de överförs eller överlämnas till 
tjänster som är belägna utanför dess 
territorium.

4. Uppgifter som erhålls från TIS får, med 
tillstånd av den medlemsstat som har lagrat 
uppgifterna i systemet och på de villkor 
som denna angivit, överlämnas till andra 
nationella myndigheter än dem som avses i 
punkt 2, till tredje länder och till 
internationella eller regionala 
organisationer och/eller EU-organ som
ska se till att skydda unionens 
ekonomiska intressen och att 
tullagstiftningen tillämpas på rätt sätt. 
Varje medlemsstat skall vidta särskilda 
åtgärder för att säkerställa dessa uppgifters 
skydd när de överförs eller överlämnas till 
tjänster som är belägna utanför dess 
territorium.

De bestämmelser som avses i första stycket 
skall i tillämpliga delar användas gentemot 
kommissionen om den har lagrat 
uppgifterna i systemet.

De bestämmelser som avses i första stycket 
skall i tillämpliga delar användas gentemot 
kommissionen om den har lagrat 
uppgifterna i systemet.

Or. pt

Ändringsförslag 100
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 11
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som införts i databasen för 
import, export och transitering ska bevaras 
endast under den tid som behövs för att 
uppnå det syfte för vilket de infördes och 
får lagras i högst tio år. Om 

De uppgifter som införts i databasen för 
import, export och transitering ska bevaras 
endast under den tid som behövs för att 
uppnå det syfte för vilket de infördes och 
får lagras i högst fem år. Om 
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personuppgifter lagras under en period som 
överstiger fem år ska Europeiska 
datatillsynsmannen informeras om detta.

personuppgifter lagras under en period som 
överstiger fem år ska Europeiska 
datatillsynsmannen informeras om detta.

Or. en

Ändringsförslag 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 14 – led a
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 41d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hur länge uppgifterna får sparas ska 
vara beroende av lagar, förordningar och 
förfaranden i de medlemsstater som för in 
dem. De maximala och icke kumulativa 
tidsfristerna, som beräknas från den dag då 
uppgifterna om utredningen förs in och 
som inte får överskridas, är följande:

1. Hur länge uppgifterna får sparas ska 
vara beroende av lagar, förordningar och 
förfaranden i de medlemsstater som för in 
dem. Behovet av att spara uppgifterna ska 
granskas av den tillhandahållande 
medlemsstaten. De maximala och icke 
kumulativa tidsfristerna, som beräknas från 
den dag då uppgifterna om utredningen 
förs in och som inte får överskridas, är 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 102
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 14 – led b
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 41d – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anonymisera 
uppgifterna när den frist som avses i 
punkt 1 har löpt ut.

3. Kommissionen ska anonymisera eller 
radera uppgifterna när den frist som avses 
i punkt 1 har löpt ut.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 18f.1 och 23.4 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den [---] [insert date of entry into 
force of this Regulation].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 18a.6, 18g.3 och 
23.4 ska ges till kommissionen tills vidare 
från och med den [---] [inför det datum då 
denna förordning träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 104
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 18f.1 och 23.4 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 18a.6, 18g.3 och 
23.4 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 43 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 18f.1 och 23.4 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 18a.6, 18g.3 och 23.4 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 106
Tadeusz Ross

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För statliga eller privata tjänsteleverantörer 
som vid tidpunkten för ikraftträdandet av 
denna förordning är bundna av privata 
avtal som hindrar dem från att uppfylla sin 
skyldighet enligt artikel 18c.1 ska denna 
skyldighet få verkan ett år efter det att
förordningen har trätt i kraft.

För statliga eller privata tjänsteleverantörer 
som vid tidpunkten för ikraftträdandet av 
denna förordning är bundna av privata 
avtal som hindrar dem från att uppfylla sin 
skyldighet enligt artikel 18c.1 ska denna 
skyldighet få verkan tidigast ett år efter det 
att de begärda genomförandeakter och 
delegerade akter som anges i artikel 18f
har trätt i kraft.

Or. en
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