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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et 
handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 
(Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0706) og det ændrede forslag (COM(2012)0464),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0241/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) De flerårige handlingsprogrammer på 
toldområdet, der gælder frem til 2014, har
ydet et betydeligt bidrag til at fremme og 
styrke samarbejdet mellem 
toldmyndigheder i Unionen. Mange af 
aktiviteterne på toldområdet er 
grænseoverskridende og involverer og 
påvirker alle 27 medlemsstater og kan 
derfor ikke effektivt gennemføres af de 

1) Toldmyndighederne står dagligt over 
for meget forskelligartede udfordringer:
de skal på den ene side håndtere stadig 
stigende handelsmængder og sikre, at 
strømmen af lovlige varer glider let og 
ubesværet, mens de på den anden side 
samtidig har ansvaret for sikkerheden. 
Det er derfor blevet endnu vigtigere, at 
der finder et effektivt samarbejde sted 
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enkelte medlemsstater. Told 2020-
programmet, som gennemføres af 
Kommissionen, giver medlemsstaterne en 
EU-ramme til at udvikle disse 
samarbejdsaktiviteter med, som er mere 
omkostningseffektive, end hvis hver enkelt 
medlemsstat opstiller sin egen individuelle 
samarbejdsramme på bilateralt eller 
multilateralt grundlag. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af 
dette program ved at fastlægge et nyt 
program inden for samme område.

mellem toldmyndighederne i EU. De 
flerårige handlingsprogrammer på 
toldområdet, der gælder frem til 2014
(Told 2013), har lettet og styrket
samarbejdet mellem toldmyndigheder i 
Unionen, og dette har ydet et vigtigt bidrag 
til en velfungerende toldunion og et 
velfungerende indre marked. Mange af 
aktiviteterne på toldområdet er 
grænseoverskridende og involverer og 
påvirker alle 27 medlemsstater og kan 
derfor ikke effektivt gennemføres af de 
enkelte medlemsstater. Told 2020-
programmet, som gennemføres af 
Kommissionen, giver medlemsstaterne en 
EU-ramme til at udvikle disse 
samarbejdsaktiviteter inden for, som er 
mere omkostningseffektive, end hvis hver 
enkelt medlemsstat skulle opstille sin egen 
individuelle samarbejdsramme på bilateralt 
eller multilateralt grundlag. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af 
dette program ved at fastlægge et nyt 
program inden for samme område.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ridser den aktuelle toldsituation op som baggrund for at fortsætte 
programmet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Programaktiviteterne, dvs. de 
europæiske informationssystemer, fælles 
tiltag for told- og skatteembedsmænd og de 
fælles uddannelsesinitiativer, forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst Ved at danne ramme om 

2) Programaktiviteterne, dvs. de 
europæiske informationssystemer, fælles 
tiltag for told- og skatteembedsmænd og de 
fælles uddannelsesinitiativer, forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst Ved at danne ramme om 
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aktiviteter, der skal gøre told- og 
skattemyndighederne mere effektive, 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne, 
fremme beskæftigelsen og være med til at 
beskytte Unionens finansielle og 
økonomiske interesser bidrager 
programmet aktivt til at styrke 
toldunionens funktion.

aktiviteter, der skal gøre told- og 
skattemyndighederne mere effektive, 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne, 
fremme beskæftigelsen og være med til at 
beskytte Unionens finansielle og 
økonomiske interesser bidrager 
programmet aktivt til at styrke 
toldunionens funktion, så virksomheder og 
borgere kan få gavn af det indre markeds 
og den globale handels fulde potentiale.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger fordelene ved at styrke toldunionens funktion.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I programmålene er der taget hensyn til 
de problemer og udfordringer, der er 
identificeret for toldvæsenet i de 
kommende ti år. Programmet bør fortsætte 
med at spille en rolle inden for vitale 
områder såsom en sammenhængende 
gennemførelse af Unionens toldlovgivning 
og hertil knyttede forskrifter. Desuden vil 
programmet fokusere på at beskytte 
Unionens finansielle og økonomiske 
interesser, opretholde sikkerhed og
sikring, handelslettelser, blandt andet 
gennem fælles bestræbelser på at 
bekæmpe svig og øge toldmyndighedernes 
administrative kapacitet.

4) I programmålene er der taget hensyn til 
de problemer og udfordringer, der er 
identificeret for toldvæsenet i de 
kommende ti år. Programmet bør fortsætte 
med at spille en rolle inden for vitale 
områder såsom en sammenhængende 
gennemførelse af Unionens toldlovgivning 
og hertil knyttede forskrifter. Desuden vil 
programmet fokusere på at beskytte 
Unionens finansielle og økonomiske 
interesser, lette handelen og øge 
toldmyndighedernes administrative 
kapacitet. Imidlertid bør der lægges større 
vægt på at bekæmpe svig i betragtning af 
de nye udfordringers dynamik og behovet 
for at beskytte borgerne mod 
sikkerhedsrisici fra den internationale 
varehandel. I en tid med knappe 
ressourcer er der desuden et øget behov 
for at basere toldkontrollerne på en 
effektiv målrettet indsats mod risici for at 
styrke risikoforvaltningen på toldområdet.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger målsætningen om at beskytte borgerne mod 
sikkerhedsrisici som følge af den internationale handel og at støtte bekæmpelsen af ulovlig 
handel og svig ved at forbedre Kommissionens og medlemsstaternes mulighed for at gribe 
ind.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) De europæiske informationssystemer 
spiller en afgørende rolle for styrkelsen af 
toldsystemerne i Unionen og bør derfor 
fortsat finansieres under programmet. Det 
bør desuden være muligt at tilføje nye 
toldrelaterede informationssystemer til 
programmet, som er oprettet i medfør af 
EU-lovgivningen. De europæiske 
informationssystemer bør i givet fald 
baseres på fælles udviklingsmodeller og it-
arkitektur.

6) De europæiske informationssystemer 
spiller en afgørende rolle for styrkelsen af 
toldsystemerne i Unionen og bør derfor 
fortsat finansieres under programmet. Det 
bør desuden være muligt at tilføje nye 
toldrelaterede informationssystemer til 
programmet, som er oprettet i medfør af 
EU-lovgivningen. De europæiske 
informationssystemer bør i givet fald 
baseres på fælles udviklingsmodeller og it-
arkitektur for at øge toldforvaltningens 
fleksibilitet og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger målsætningen om fælles udviklingsmodeller og it-
arkitektur i de europæiske informationssystemer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Teknisk kapacitetsopbygning bidrager 
til sikkerheden og letter lovlig handel. I 
betragtning af de finansielle 
begrænsninger, som flere medlemsstater 
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oplever i øjeblikket, er det imidlertid en 
udfordring at anskaffe og vedligeholde det 
nødvendige udstyr i denne forbindelse 
(f.eks. scannere, laboratorieudstyr osv.), 
hvilket i sidste ende truer den effektive 
beskyttelse af EU's ydre grænser. Det er 
derfor afgørende at sørge for finansiel 
støtte til indkøb og vedligeholdelse af det 
nødvendige tekniske udstyr.

Or. en

Begrundelse

For at sikre støtte til toldmyndighedernes mange forskellige arbejdsområder bør programmet 
ikke kun omfatte fælles aktioner, opbygning af it-kapacitet og menneskelige kompetencer, men 
også opbygning af teknisk kapacitet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Da de europæiske 
informationssystemer er et vigtigt element 
i programmet, er det vigtigt at afsætte 
passende midler til at udvikle og drive 
dem. Programmet bør desuden indeholde 
en vis budgetfleksibilitet, så der kan 
reageres på ændrede politiske 
prioriteringer.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af budgettet med henblik på at støtte berettigede aktioner er et vigtigt politisk 
valg, og medlovgiverne bør derfor have ret til at udstikke politiske retningslinjer for 
fordelingen af midlerne.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) Med henblik på at måle programmets 
effektivitet bør der fastsættes et sæt 
indikatorer for programmets generelle, 
specifikke og operationelle mål, som, hvis 
det er relevant, efterfølgende kan ændres i 
et årligt arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag henvises der flere steder til indikatorerne, og det er derfor vigtigt at 
fastsætte proceduren for udviklingen af disse indikatorer, så værdien og indvirkningen af 
foranstaltninger under programmet kan overvåges og evalueres. For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i denne proces bør Kommissionen have beføjelse til at udføre denne opgave i 
forbindelse med det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) I overensstemmelse med 
Kommissionens forpligtelse til 
sammenhængende og forenklede 
finansieringsprogrammer, som fremgår af 
Kommissionens meddelelse om en 
gennemgang af EU's budget for 2010, bør
ressourcerne anvendes sammen med andre 
EU-støtteinstrumenter, hvis de planlagte 
programaktiviteter forfølger mål, som er 
fælles for forskellige 
finansieringsinstrumenter, og 
dobbeltfinansiering kan udelukkes. Tiltag, 
der iværksættes inden for dette program, 
bør sikre en sammenhængende anvendelse 
af Unionens ressourcer til støtte for 
toldunionens funktion.

10) I overensstemmelse med 
Kommissionens forpligtelse til 
sammenhængende og forenklede 
finansieringsprogrammer, som fremgår af 
Kommissionens meddelelse om en 
gennemgang af EU's budget for 2010, kan
ressourcerne anvendes sammen med andre 
EU-støtteinstrumenter, hvis de planlagte 
programaktiviteter forfølger mål, som er 
fælles for forskellige 
finansieringsinstrumenter, og 
dobbeltfinansiering kan udelukkes. Tiltag, 
der iværksættes inden for dette program, 
bør sikre en sammenhængende anvendelse 
af Unionens ressourcer til støtte for 
toldunionens funktion.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve muligheden for at dele ressourcer uden at tilskynde til en sådan 
praksis, da dette er relateret til vurderingen af de mål, der forfølges.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser med hensyn til 
fastlæggelse af de årlige 
arbejdsprogrammer. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser

udgår

Or. en

Begrundelse

Da det årlige arbejdsprogram indeholder elementer, som er vigtige politiske valg 
(prioriteringer, justeringer af budgettets fordeling, indikatorer til at måle effektiviteten), som 
har til formål at supplere eller ændre de primære politikskabende elementer i denne 
forordning, vil det være passende at give Kommissionen beføjelse i henhold til artikel 290 
TEUF med hensyn til at vedtage det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) For at reagere passende på ændrede 
politiske prioriteringer bør beføjelsen til at 
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vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen for så vidt 
angår vedtagelsen af det årlige 
arbejdsprogram. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer som led i det forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Da det årlige arbejdsprogram indeholder elementer, som er vigtige politiske valg (f.eks. 
prioriteringer, justeringer af budgettets fordeling, indikatorer til at måle effektiviteten), som 
har til formål at supplere eller ændre de primære politikskabende elementer i denne 
forordning, vil det være passende at give Kommissionen beføjelse i henhold til artikel 290 
TEUF med hensyn til at vedtage det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Kommissionen bør bistås af Told 
2020-Udvalget i forbindelse med 
programmets gennemførelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Da det årlige arbejdsprogram indeholder elementer, som er vigtige politiske valg (f.eks. 
prioriteringer, justeringer af budgettets fordeling, indikatorer til at måle effektiviteten), som 
har til formål at supplere eller ændre de primære politikskabende elementer i denne 
forordning, vil det være passende at give Kommissionen beføjelse i henhold til artikel 290 
TEUF med hensyn til at vedtage det årlige arbejdsprogram.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt mål og specifikt mål Generelt mål

Or. en

Begrundelse

For at øge synligheden og retsklarheden er det et vigtigt politisk valg for medlovgiverne at 
fastsætte de generelle mål og de specifikke mål i forordningens artikler.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det generelle mål for programmet er at 
styrke det indre marked gennem en effektiv 
og virkningsfuld toldunion.

Det generelle mål for programmet er at
støtte toldunionens funktion og at styrke 
det indre marked gennem samarbejde 
mellem deltagende lande, deres 
toldmyndigheder, deres embedsmænd og 
eksterne eksperter.

2. Det specifikke mål for programmet er 
at støtte toldunionens funktion, navnlig 
gennem samarbejde mellem deltagende 
lande, deres toldmyndigheder, andre 
kompetente myndigheder, deres 
embedsmænd og eksterne eksperter.

Dette mål vil bl.a. blive målt ved hjælp af 
følgende indikatorer:

3. Opfyldelsen af dette mål vurderes på 
grundlag af følgende indikatorer:

- udviklingen i den opfattelse, som de 
involverede i programmet har af 
programmets bidrag til styrkelsen af det 
indre marked

1) tilgængeligheden af det fælles 
kommunikationsnet for de europæiske 
informationssystemer

- toldunionens funktion

2) feedback fra deltagere i programtiltag 
og brugere af programmet.

- harmoniseringen og standardiseringen 
af toldkontrolprocedurer.
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Or. en

Begrundelse

For at øge synligheden og retsklarheden er det et vigtigt politisk valg for medlovgiverne at 
fastsætte de generelle mål og de specifikke mål i forordningens artikler. Der bør lægges 
særlig vægt på harmoniseringen og standardiseringen af toldkontrolprocedurerne.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteter Specifikke mål

Or. en

Begrundelse

For at øge synligheden og retsklarheden er det et vigtigt politisk valg for medlovgiverne at 
fastsætte de generelle mål og de specifikke mål i forordningens artikler.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteterne for programmet er følgende: 1. De specifikke mål for programmet er 
følgende:

1) at støtte forberedelsen, en konsekvent 
anvendelse og en effektiv gennemførelse af 
EU-lovgivningen med henblik på at styrke 
toldunionen hvad angår effektivitet, 
virkning og ensartethed

a) at støtte forberedelsen, en konsekvent 
anvendelse og en effektiv gennemførelse af 
EU-lovgivningen med henblik på at styrke 
toldunionen hvad angår effektivitet, 
virkning og ensartethed

2) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel, mindske 
overholdelsesomkostninger og 
administrative byrder og beskytte mod 
illoyal konkurrence

b) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel, mindske 
overholdelsesomkostninger og 
administrative byrder og beskytte mod 
illoyal konkurrence

3) at hjælpe toldvæsenet med at beskytte c) at forhindre svig for at beskytte borgere, 
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borgere, sikkerhed og sikring og miljøet sikkerhed og sikring og miljøet
4) at beskytte Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser

d) at bekæmpe svig og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring 
ved at styrke samarbejdet med 
internationale organisationer, 
tredjelande, andre statslige myndigheder, 
erhvervsdrivende og deres organisationer

5) at bidrage til, at toldmyndighederne 
fungerer effektivt ved at forbedre deres 
administrative kapacitet

e) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel og mindske 
overholdelsesomkostninger for at sikre 
beskyttelsen af Unionens og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser

6) at bekæmpe svig og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring
ved at styrke samarbejdet med 
internationale organisationer, 
tredjelande, andre statslige myndigheder, 
tredjelande, erhvervsdrivende og deres
organisationer.

f) at bidrage til, at toldmyndighederne 
fungerer effektivt ved at forbedre deres
administrative kapacitet.

2. Hvert af de ovennævnte specifikke mål 
måles ved hjælp af en indikator, som er 
baseret på den opfattelse, som de 
involverede i programmet har af dets 
bidrag til realiseringen af de specifikke 
mål. Indikatorerne fastsættes og ændres 
om nødvendigt i et årligt arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

For at øge synligheden og retsklarheden er det et vigtigt politisk valg for medlovgiverne at 
fastsætte de generelle mål og de specifikke mål i forordningens artikler. Det er desuden 
vigtigt at fastsætte proceduren for udviklingen af disse indikatorer, så værdien og 
indvirkningen af foranstaltninger under programmet kan overvåges og evalueres.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Programmets operationelle mål

Der er følgende operationelle 
målsætninger for gennemførelsen og 
overvågningen af et eller flere af de 
specifikke mål i artikel 5:
a) iværksættelse af foranstaltninger, der 
styrker den fælles forståelse og 
gennemførelsen af EU-lovgivningen på 
toldområdet
b) iværksættelse af aktioner til forbedring 
af kontrol og forvaltning af de 
forsyningskæder, der anvendes til 
varebevægelser
c) udvikling og vedligeholdelse af de 
europæiske informationssystemer på 
toldområdet
d) udbygning af færdigheder og 
kompetencer på toldområdet for 
toldembedsmænd og eksterne eksperter
e) støtte til udviklingen af en e-
administration for toldmyndigheder og 
eksterne interessenter
f) iværksættelse af foranstaltninger på 
toldområdet, som omfatter tredjelande og 
eksterne eksperter
g) støtte til kortlægning og udveksling af 
eksempler på bedste praksis
h) etablering af eksperthold, der sammen 
udfører specifikke operationelle opgaver
i) støtte til og fremme af fælles 
operationelle toldaktiviteter med andre 
kompetente myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

For at øge synligheden og retsklarheden er det hensigtsmæssigt at fastsætte generelle, 
specifikke og operationelle mål i de efterfølgende artikler. Desuden bør fælles operationelle 
aktiviteter mellem told- og andre kompetente myndigheder styrkes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) nedsættelse af grupper til at styre og 
koordinere de foranstaltninger, der hører 
ind under deres kompetenceområde

Or. en

Begrundelse

Dette stykke var allerede medtaget i Kommissionens forslag COM(2011)0706.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) teknisk kapacitetsopbygning, navnlig 
indkøb og vedligeholdelse af teknisk 
udstyr

Or. en

Begrundelse

For at sikre støtte til toldmyndighedernes mange forskellige arbejdsområder bør programmet 
ikke kun omfatte fælles aktioner, opbygning af it-kapacitet og menneskelige kompetencer, men 
også opbygning af teknisk kapacitet.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) alle andre aktiviteter til støtte for de 
specifikke mål og prioriteter i artikel 5 og 
6

i) alle andre aktiviteter til støtte for de
generelle, specifikke og operationelle mål 
i artikel 5 og 6.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget vedrørende artikel 6 og vedrørende en ny artikel 6a (ny).

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen koordinerer i samarbejde 
med de deltagende lande de aspekter af 
fastlæggelsen og driften af EU- og ikke-
EU-komponenterne i de systemer og den 
infrastruktur, der er omhandlet i punkt 1og 
2 i bilaget, som er nødvendige for at sikre, 
at de er funktionsdygtige, kan 
sammenkobles og hele tiden forbedres.

2. Kommissionen koordinerer i samarbejde 
med de deltagende lande de aspekter af 
fastlæggelsen og driften af EU-
komponenterne som fastsat i punkt 2 i 
bilagets del II og ikke-EU-komponenterne
som beskrevet i punkt 1a i bilagets del II i
de systemer og den infrastruktur, der er 
omhandlet i punkt 1 i del II i bilaget, og
som er nødvendige for at sikre, at de er 
funktionsdygtige, kan sammenkobles og 
hele tiden forbedres.

Or. en

Begrundelse

For at øge retssikkerheden er det nødvendigt at indsætte en henvisning til den bestemmelse, 
som beskriver begreberne "EU-komponenter" og "ikke-EU-komponenter". Denne mulighed 
indbefatter også den tekniske ændring.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Unionen afholder omkostningerne til 
anskaffelse, udvikling, installation, 
vedligeholdelse og daglig drift af EU-
komponenterne, mens omkostningerne til 
anskaffelse, udvikling, installation, 
vedligeholdelse og daglig drift af ikke-EU-
komponenterne afholdes af de deltagende 
lande.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en klar fordeling af udgifterne mellem Unionen og de deltagende 
lande for at øge retssikkerheden.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er 548 080 
000 EUR (i løbende priser).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er … EUR
(i løbende priser).

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den horisontale model har ordføreren ladet størrelsen på 
finansieringsrammen stå åben, mens man afventer resultatet af forhandlingerne om den 
flerårige finansielle ramme.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlerne fordeles blandt de 
støtteberettigede aktioner i henhold til 
artikel 6 som fastsat i del -I i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af budgettet med henblik på at støtte berettigede aktioner er et vigtigt politisk 
valg, og medlovgiverne bør derfor have ret til at udstikke politiske retningslinjer for 
fordelingen af midlerne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansielle tildeling til programmet
kan også anvendes til at dække udgifter til 
forberedelse, overvågning, kontrol, 
revision og evaluering, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opfyldelsen af dets mål; navnlig
undersøgelser, ekspertmøder, 
informations- og kommunikationstiltag, 
herunder koncernkommunikation om 
Den Europæiske Unions politiske 
prioriteter, for så vidt de har relation til de 
overordnede mål for denne forordning, 
udgifter, der knytter sig til it-netværk med 
fokus på informationsbehandling og 
-udveksling, samt alle andre udgifter for 
Kommissionen til teknisk og administrativ 
bistand til forvaltningen af programmet.

2. Op til 0,25 % af finansieringsrammen i 
henhold til stk. 1, nr. 1, kan også anvendes 
til at dække udgifter til forberedelse, 
overvågning, kontrol, revision og 
evaluering, som er nødvendige for 
forvaltningen af programmet og 
opfyldelsen af dets mål samt alle andre 
udgifter for Kommissionen til teknisk og 
administrativ bistand til forvaltningen af 
programmet.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte et loft for tildelingen af finansiel støtte til dækning af udgifter 
til forberedelses-, opfølgnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter for at sikre, at 
der tildeles tilstrækkelige midler til foranstaltninger, der direkte understøtter programmets 
målsætninger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Rammeaftaler, 
associeringsrådsafgørelser eller lignende 
aftaler med tredjelande og internationale 
organisationer, aftaler om tilskud og 
afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen 
af denne forordning, skal udtrykkeligt 
give Kommissionen, Revisionsretten og 
OLAF beføjelse til at foretage sådan 
eventuelt nødvendig kontrol og inspektion 
på stedet; denne bestemmelse berører ikke 
stk. 1, 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

Stk. inkluderet i COM(2011)0706.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Til gennemførelse af programmet 
vedtager Kommissionen årlige 
arbejdsprogrammer, som skal angive de 
fastsatte mål, forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og det samlede 
beløb herfor. Der skal tillige gives en 
beskrivelse af de tiltag, der skal 

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 15 i form af årlige 
arbejdsprogrammer, som indeholder 
programmets årlige prioriteringer med 
hensyn til dets generelle, specifikke og 
operationelle mål, justeringer af 
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finansieres, en angivelse af de beløb, der 
bevilges til de enkelte tiltag, og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen. 
For så vidt angår tilskud, skal 
arbejdsprogrammet omhandle 
prioriteterne, de væsentligste 
evalueringskriterier og den maksimale 
sats for medfinansiering. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, 
stk. 2.

budgettets fordeling på aktionstyper, 
evalueringskriterier for tilskud til aktioner 
samt indførelse af og om nødvendigt 
ændring af indikatorer for måling af 
programmets effekt og indvirkning.

Or. en

Begrundelse

Da det årlige arbejdsprogram indeholder elementer, som er vigtige politiske valg 
(prioriteringer, justeringer af budgettets fordeling, indikatorer til at måle effektiviteten), som 
har til formål at supplere eller ændre de primære politikskabende elementer i denne 
forordning, vil det være passende at give Kommissionen beføjelse i henhold til artikel 290 
TEUF med hensyn til at vedtage det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under udarbejdelsen af det årlige 
arbejdsprogram tager Kommissionen 
hensyn til den fælles tilgang til 
toldpolitikken. Denne tilgang skal
regelmæssigt revideres og fastlægges i 
fællesskab af Kommissionen og 
medlemsstaterne i Toldpolitikgruppen, som 
består af lederne af toldadministrationerne i 
medlemsstaterne eller disses 
repræsentanter og Kommissionen.

2. Under udarbejdelsen af det årlige 
arbejdsprogram tager Kommissionen 
hensyn til den fælles tilgang til 
toldpolitikken. Denne tilgang skal løbende 
tilpasses til nye udviklinger i fællesskab af 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
Toldpolitikgruppen, som består af
Kommissionen og lederne af 
toldadministrationerne i medlemsstaterne 
eller disses repræsentanter.

Or. en

Begrundelse

Da formuleringen af samme bestemmelse i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
624/2007/EF om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 
2013) er klarere, bør den bevares. Denne mulighed indbefatter også den tekniske ændring.



PR\914837DA.doc 23/30 PE496.681v01-00

DA

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalgsprocedure Udøvelse af delegation
1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastsatte betingelser.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

2. De delegerede beføjelser i artikel 14 
tillægges Kommissionen for en periode 
fra den …* til den 31. december 2020.
2a. Delegationen af beføjelser i artikel 14 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er gældende.
2b. Så snart Kommissionen har vedtaget 
en delegeret retsakt, underretter den 
samtidig Europa-Parlamentet og Rådet 
herom.
2c. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 14 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 
to måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en
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Begrundelse

Da det årlige arbejdsprogram indeholder elementer, som er vigtige politiske valg (f.eks. 
prioriteringer, justeringer af budgettets fordeling, indikatorer til at måle effektiviteten), som 
har til formål at supplere eller ændre de primære politikskabende elementer i denne 
forordning, vil det være passende at give Kommissionen beføjelse i henhold til artikel 290 
TEUF med hensyn til at vedtage det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indikatorerne i henhold til artikel 6, stk. 
2, anvendes bl.a. til at måle programmets 
resultater og indvirkninger. De måles op 
mod foruddefinerede basisscenarier, der 
afspejler situationen inden 
gennemførelsen.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag henvises der flere steder til indikatorerne, og det er derfor vigtigt at 
fastsætte proceduren for udviklingen af disse indikatorer, så værdien og indvirkningen af 
foranstaltninger under programmet kan overvåges og evalueres. For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i denne proces bør Kommissionen have beføjelse til at udføre denne aktivitet i 
forbindelse med det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
midtvejsevalueringsrapport senest den 31. 
december 2018 og den endelige 
evalueringsrapport senest den 30. juni 
2022.
Disse rapporter sendes til Det Europæiske 
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Økonomiske og Sociale Udvalg og til 
Regionsudvalget til orientering.

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemsigtigheden og for at sikre kontinuitet i forhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF om fastlæggelse af et handlingsprogram for 
toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) bør midtvejsrapporten og den endelige 
evalueringsrapport sendes til medlovgiverne.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Hvis midtvejsevalueringsrapporten 
afslører større mangler i programmet, 
overvejer Kommissionen at forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
til ændring af programmet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indbygge en mulighed for at ændre programmet for at sikre, at programmets 
mål ikke bringes i fare.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – del -I (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-I. Vejledende fordeling af midler mellem 
de berettigede aktioner i artikel 6

Interventionsfor
mer

Budgettets 
fordeling i %

it-
kapacitetsopbygn

mindst 75 %
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ing:
Fælles aktioner højst 15 %.
Teknisk 
kapacitetsopbygn
ing

højst 5 %.

Personale-
kapacitets-
opbygning

højst 5 %.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af budgettet med henblik på at støtte berettigede aktioner er et vigtigt politisk 
valg, og medlovgiverne bør derfor have ret til at udstikke politiske retningslinjer for 
fordelingen af midlerne. Desuden giver den vejledende formel for fordelingen af budgettet 
mulighed for at afsætte yderligere midler til tekniske og administrative udgifter som fastsat i 
artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – del I – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De europæiske informationssystemer og 
disses EU-komponenter

I. De europæiske informationssystemer og 
disses EU-komponenter

Or. en

Begrundelse
Skal ses sammen med ændringsforslag 34 vedrørende bilag - del I (ny).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) ikke-EU-komponenterne, dvs. alle 
komponenter, som ikke er identificeret 
som EU-komponenter i henhold til punkt 
2.
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at definere ikke-EU-komponenter.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Den 9. oktober 2011 fremsatte Kommissionen et forslag til forordning om told og beskatning 
(Fiscus), som samlede de nuværende to separate programmer for beskatning (Fiscalis 2013) 
og told (Told 2013) til ét med det mål at forenkle og reducere omkostningerne til 
Kommissionens målsætninger.

Medlemmer af Udvalget om det Indre Marked (IMCO) og Økonomi- og Valutaudvalget 
(ECON) havde dog en række indvendinger mod sammenlægningen af disse to programmer og 
rejste tvivl om, hvorvidt der faktisk var nogen væsentlige og håndgribelige fordele ved 
sammenlægningen. Den 29. februar 2012 besluttede IMCO's koordinatorer at opdele 
Kommissionens forslag i henholdsvis et told- og et skatteprogram (ECON's koordinatorer 
havde truffet samme beslutning den 13. februar 2012). 

Efter Formandskonferencens beslutning af 16. maj 2012 om at opretholde IMCO's og ECON's 
anmodning om opdeling tilpassede Kommissionen sin holdning for at tage højde for 
Parlamentets og Rådets holdning og vedtog den 29. august 2012 et ændret forslag om Told 
2020 og Fiscalis 2020.

Kommissionens forslag om Told 2020 er baseret på artikel 33 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) med hensyn til toldsamarbejdet og EU-toldunionen.

I overensstemmelse med forslaget til en ny flerårig finansiel ramme som ændret den 6. juli 
2012 indeholder forordningen om Told 2020-programmet en budgetramme på 548 080 000 
EUR (i løbende priser) for perioden 2014-2020.

Ordførerens holdning

Raffaele Baldassarre, som er ordfører for sagen, er yderst tilfreds med, at Kommissionen 
allerede har taget hensyn til Parlamentets anmodning om at opdele det tidligere forslag i et 
Told- og et Fiscalis-program. 

Ordføreren har dog alligevel stillet følgende centrale ændringsforslag til Kommissionens 
forslag af 29. august 2012:

Specifikke og operationelle mål

For at øge synligheden og retsklarheden er det hensigtsmæssigt at fastsætte generelle, 
specifikke og operationelle mål i forordningens artikler.

Formål: kontrol og bekæmpelse af svig

I betragtning af dynamikken mellem nye udfordringer på toldområdet og behovet for at 
beskytte borgerne mod sikkerhedsrisici som følge af den internationale handel med varer bør 
der lægges særlig vægt på harmonisering og standardisering af procedurerne for toldkontrol 
og på bekæmpelse af svig.



PR\914837DA.doc 29/30 PE496.681v01-00

DA

Budgettets fordeling 

I overensstemmelse med den horisontale model har ordføreren ladet størrelsen på 
finansieringsrammen stå åben, mens man afventer resultatet af forhandlingerne om den 
flerårige finansielle ramme.

Fordelingen af budgettet med henblik på at støtte berettigede aktioner er et vigtigt politisk 
valg, og medlovgiverne bør derfor have ret til at udstikke politiske retningslinjer for 
fordelingen af midlerne.

Da it-systemer desuden udgør en væsentlig post på budgettet (se det tidligere program Told 
2013, hvor ca. 75-80 % af det samlede budget er afsat til it), bør et vist minimum være 
reserveret til udvikling og vedligeholdelse af it-systemer.

De procentsatser, der er foreslået, er skønnet på grundlag af finansieringsoversigten for 
toldafsnittet.

Der bør desuden sikres en vis fleksibilitet, så der kan reageres på ændrede politiske 
prioriteringer (dvs. muligheden for at tilpasse fordelingen af budgettet i det årlige 
arbejdsprogram).

Da fordelingen af budgettet er formuleret som vejledende: "mindst xx %" og "højst … %", er 
der mulighed for at afsætte ekstra midler til tekniske og administrative udgifter.

Indikatorer

I Kommissionens forslag henvises der flere steder til indikatorerne, og det er derfor vigtigt at 
fastsætte proceduren for udviklingen af disse indikatorer, så værdien og indvirkningen af 
foranstaltninger under programmet kan overvåges og evalueres. For at sikre den nødvendige 
fleksibilitet i denne proces bør Kommissionen have beføjelse til at udføre denne opgave i 
forbindelse med det årlige arbejdsprogram.

Det årlige arbejdsprogram - delegerede retsakter

Da det årlige arbejdsprogram indeholder elementer, som er vigtige politiske valg (f.eks. 
prioriteringer, justeringer af budgettets fordeling, indikatorer til at måle effektiviteten), som 
har til formål at supplere eller ændre de primære politikskabende elementer i denne 
forordning, vil det være passende at give Kommissionen beføjelse i henhold til artikel 290 
TEUF med hensyn til at vedtage det årlige arbejdsprogram.

Anvendelse af delegerede retsakter beskytter Europa-Parlamentets beføjelser. Det vil give 
Europa-Parlamentet mulighed for at nedlægge veto mod en foreslået retsakt eller for at 
tilbagekalde Kommissionens beføjelser.

Rapportering

For at sikre gennemsigtigheden og for at sikre kontinuitet i forhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 624/2007/EF om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i 
Fællesskabet (Told 2013) bør midtvejsrapporten og den endelige evalueringsrapport sendes til 
medlovgiverne.
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Støtte til teknisk kapacitet

For at sikre støtte til toldmyndighedernes mange forskellige arbejdsområder bør programmet 
ikke kun omfatte fælles aktioner, opbygning af it-kapacitet og menneskelige kompetencer, 
men også opbygning af teknisk kapacitet.

Teknisk kapacitetsopbygning vil sige støtte til de deltagende lande til anskaffelse og 
vedligeholdelse af udstyr (f.eks. scannere, laboratorieudstyr).

Dette er især vigtigt for at sikre en effektiv beskyttelse af EU's ydre grænser.

Komponenter i de europæiske informationssystemer

Det bør ikke kun gøres helt klart, hvilke komponenter der betragtes som EU-komponenter, 
men også hvad ikke-EU-komponenter er.

Det bør desuden gøres klart, at EU afholder udgifterne i forbindelse med udvikling og 
vedligeholdelse af EU-komponenter, mens de deltagende lande afholder udgifterne i 
forbindelse med ikke-EU-komponenter.


