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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.



PR\1019807DA.doc 3/26 PE527.948v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................25



PE527.948v02-00 4/26 PR\1019807DA.doc

DA



PR\1019807DA.doc 5/26 PE527.948v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem 
medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og 
Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og 
landbrugsbestemmelserne

(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0796),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 og 325 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0421/2013),

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

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2014),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

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

                                               
1 ...
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De oplysninger, der fremgår af 
Kommissionens konsekvensanalyse af 
ændringen af forordning (EF) Nr. 515/97 
((SWD(2013)0482 final) vedrørende 
problemets omfang, viser, at svig i 
forbindelse med falsk angivelse af varers 
oprindelse alene kan beløbe sig til et årligt 
tab på 100 millioner euro for EU27. I 
2011 indberettede medlemsstaterne 1.905 
tilfælde af svig og andre 
uregelmæssigheder, der medførte tab for 
et beløb på 107, mio. euro, i forbindelse 
med falsk vareangivelse. Det drejer sig 
her alene om de tab, der er blevet opdaget 
af medlemsstaterne og Kommissionen. 
Det reelle omfang af problemet er 
væsentligt højere, idet der ikke foreligger 
oplysninger om ca. 30.000 påviste tilfælde 
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af potentiel svig.

Or. pt

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Unionen har pligt til at bekæmpe 
toldsvig og dermed bidrage til det indre 
markeds målsætning om at have sikre 
produkter med ægte 
oprindelsescertifikater med henblik på at 
sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. pt

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) I betragtning af stigningen i omfanget 
af toldsvig er det af afgørende betydning 
at øge afsløringen og forebyggelsen både 
på nationalt og europæisk niveau.
Afsløring af svig, identifikation af 
risikotendenser og gennemførelse af 
effektive risikoforvaltningsprocedurer 
beror i høj grad på identifikation og 
krydsanalyse af relevante operationelle 
datasæt. Det er derfor nødvendigt på EU-
plan at oprette en så fuldstændig database 
som muligt med oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer til lands, til 
vands eller i luften, herunder transit af 
varer i medlemsstaterne, og direkte 
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transit af varer i en medlemsstat og direkte 
udførsel.

udførsel. I den henseende bør 
medlemsstaterne tillade systematisk 
kopiering af oplysninger om indførsel, 
udførsel og transit af varer fra de systemer, 
som Kommissionen driver, og hurtigst 
muligt meddele Kommissionen 
oplysninger om transit af varer i en 
medlemsstat og direkte udførsel. 
Kommissionen bør hvert år forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet de 
resultater, der er opnået med denne 
database. 

Or. pt

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 2 – stk. 1 – led 10a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen i teksten bør der stå ”offentlige eller private tjenesteydere" som 
i resten af forordningen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 16

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2a. Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16 

Oplysninger, som indhentes af 
repræsentanterne for en medlemsstat og 
videregives til en anden medlemsstat i 
forbindelse med bistand efter artikel 13, 14 
og 15, kan gøres gældende som 
bevisligheder af de kompetente instanser i 

Dokumenter, bekræftede kopier af 
dokumenter, attester, alle instrumenter 
eller afgørelser fra administrative 
myndigheder, rapporter og alle andre
oplysninger, der indhentes af personale i en 
medlemsstat og videregives til en anden 
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den medlemsstat, som modtager de 
pågældende oplysninger.

medlemsstat i forbindelse med bistand efter 
artikel 13 til 15, kan udgøre acceptable 
bevismidler i administrative eller retlige 
procedurer i den medlemsstat, der 
modtager denne information, på samme 
måde som hvis de var blevet indhentet i 
den medlemsstat, hvor proceduren finder 
sted.”

Or. pt

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse denne mulighed til tilfælde, hvor der anmodes om bistand, 
og den spontane bistand, der er omtalt i artikel 16 i forordning (EF) nr. 515/97 bør udvides.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Begrundelse

Selv om de nuværende bestemmelser kun dækker containere, der ankommer til eller er i 
transit på europæisk toldområde pr. skib, bør der lades en mulighed åben for, at 
Kommissionen kan udvide anvendelsesområdet for sine foranstaltninger inden for rammerne 
af denne forordning til at omfatte transport af varer inden for EU til lands eller med fly.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at få adgang til eller udtage og lagre 
indholdet af oplysningerne med et hvilket 
som helst middel og i en hvilken som helst 
form og anvende oplysningerne med 
henblik på en administrativ eller retlig 
procedure under overholdelse af den 
gældende lovgivning vedrørende 
intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Kommissionen indfører de fornødne 
garantier mod offentlige myndigheders 
arbitrære indblanding, herunder tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger og 
gennemsigtighed over for de registrerede.
Registrerede skal have ret til aktindsigt i og 
berigtigelse af de oplysninger, der 
behandles i den henseende

a) at få adgang til eller udtage og lagre 
indholdet af oplysningerne med et hvilket 
som helst middel og i en hvilken som helst 
form og anvende oplysningerne med 
henblik på en administrativ eller retlig 
procedure under overholdelse af den 
gældende lovgivning vedrørende 
intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Registrerede skal have ret til aktindsigt i og 
berigtigelse af de oplysninger, der 
behandles i den henseende

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende. 

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Følgende tilføjes som stk. 5 og 6: (c) Følgende tilføjes som stk. 6:

'5. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse fører tilsyn med, at denne 
database er i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001.

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

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende. 

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uden at det berører forordning (EF) 
nr. 45/2001, kan Kommissionen med 
forbehold af samtykke fra de offentlige og 
private tjenesteydere, som er aktive inden 
for den internationale forsyningskæde,
overføre de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 18a, stk. 3, til internationale 
organisationer og/eller EU-
institutioner/EU-agenturer, som bidrager til 

6. Kommissionen kan overføre de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 18a, stk. 
3, til internationale organisationer og/eller 
EU-institutioner/EU-agenturer, som 
bidrager til beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser og korrekt anvendelse 
af toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
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beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser og korrekt anvendelse af 
toldbestemmelserne, med hvilke 
Kommissionen har indgået en relevant 
aftale eller et aftalememorandum.

aftale eller et aftalememorandum

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18a – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den overførsel af data, der skal ske i 
henhold til dette stykke, skal respektere 
principperne for databeskyttelse, 
registreredes mulighed for at udøve deres 
ret til adgang og berigtigelse og til 
administrativ klageadgang og adgang til 
domstolsprøvelse, samt en uafhængig 
tilsynsmekanisme, der sikrer overholdelse 
af databeskyttelsesreglerne.

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende tilføjes som stk. 3: udgår

‘3. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse fører tilsyn med, at alle 
tekniske systemer i henhold til denne 
artikel er i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001."

Or. pt
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Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen opretter og forvalter en 
database med indberettede CSM, den 
såkaldte "CSM-database." CSM-databasen 
skal udgøre en del af den i artikel 18a 
nævnte database og må ikke indeholde 
personoplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Medlemsstaterne meddeler hurtigst muligt
Kommissionen oplysninger om transit af 
varer i en medlemsstat og direkte udførsel. 

Or. pt

Begrundelse

Da der ikke er fastsat frister i medlemsstaterne, finder principperne om godt samarbejde 
anvendelse med henblik på at levere et svar inden for en rimelig frist.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende.
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet de 
resultater, der er opnået med denne 
database, jf. artikel 51a.

Or. pt

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Begrundelse

Et krav om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal foretage en
forudgående kontrol, vil skabe forsinkelser og mere bureaukrati i forvaltningen og 
anvendelsen af databasen i de undersøgelser, der skal foretages. Databasen bør under alle 
omstændigheder være i overensstemmelse med databeskyttelsesordningen og er altid 
underlagt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse’s kontrol. Herudover må målet 
være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der er ikke 
behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende. 
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 18g – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Begrundelse

Et krav om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal foretage en 
forudgående kontrol, vil skabe forsinkelser og mere bureaukrati i forvaltningen og 
anvendelsen af databasen i de undersøgelser, der skal foretages. Databasen bør under alle 
omstændigheder være i overensstemmelse med databeskyttelsesordningen og er altid 
underlagt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse’s kontrol. Herudover må målet 
være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der er ikke 
behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/2001, som det er obligatorisk at 
anvende.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. pt

Begrundelse

Målet må være en forenkling for at sikre, at forordningen er lettere at læse og fortolke, og der 
er ikke behov for gentagne gange at henvise til forordning 45/200, som det er obligatorisk at 
anvende.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Det sker, at medlemsstaterne ikke svarer rettidigt på Kommissionens anmodning på grund af 
manglende midler, hvilket umuliggør eller forsinker undersøgelserne. Derfor bør 
Kommissionen ved hjælp af en forudgående meddelelse til medlemsstaterne og efter en frist 
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på to uger uden svar fra den pågældende medlemsstat kunne henvende sig direkte til de 
økonomiske operatører for at få den pågældende dokumentation med henblik på at gøre 
kontrollen med svig effektiv. Hvis der ikke modtages noget svar fra medlemsstaten, tages det 
som udtryk for, at medlemsstaten stiltiende accepterer, at Kommissionen retter direkte 
henvendelse til de økonomiske operatører.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter en anmodning fra 
Kommissionen har medlemsstaten to uger 
til at svare på anmodningen og levere den 
ønskede dokumentation. Såfremt 
medlemsstaten ikke gør det inden for 
denne frist, tages det som udtryk for, at 
medlemsstaten stiltiende giver 
Kommissionen tilladelse til at rette direkte 
henvendelse til de økonomiske operatører.

Or. pt

Begrundelse

Det sker, at medlemsstaterne ikke svarer rettidigt på Kommissionens anmodning på grund af 
manglende midler, hvilket umuliggør eller forsinker undersøgelserne. Derfor bør 
Kommissionen ved hjælp af en forudgående meddelelse til medlemsstaterne og efter en frist 
på to uger uden svar fra den pågældende medlemsstat kunne henvende sig direkte til de 
økonomiske operatører for at få den pågældende dokumentation med henblik på at gøre 
kontrollen med svig effektiv. Hvis der ikke modtages noget svar fra medlemsstaten, tages det 
som udtryk for, at medlemsstaten stiltiende accepterer, at Kommissionen retter direkte 
henvendelse til de økonomiske operatører.

Ændringsforslag 24

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

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

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

Or. pt

Begrundelse

Da der ikke er fastsat frister i medlemsstaterne, finder principperne om godt samarbejde 
anvendelse med henblik på at levere et svar inden for en rimelig frist. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 21 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a. Artikel 21, stk. 1, affattes således:

1. De påvisninger, der foretages, og de 
oplysninger, der opnås under 
tjenesterejserne efter artikel 20 bl.a. i form 
af dokumenter, der stilles til rådighed af de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
tredjelande, behandles i overensstemmelse 
med artikel 45.

‘1. De påvisninger, der foretages, og de 
oplysninger, der opnås under 
tjenesterejserne efter artikel 20 bl.a. i form 
af dokumenter, der stilles til rådighed af de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
tredjelande, samt de oplysninger, der 
indhentes i forbindelse med en 
administrativ undersøgelse, herunder 
undersøgelser, der foretages af 
Kommissionens tjenestegrene, behandles i 
overensstemmelse med artikel 45.

Or. pt

Begrundelse

Kommissionen kan modtage dokumenter fra de pågældende tredjelande, der bør behandles 
som officiel dokumentation, der er opnået i forbindelse med kontrollen, uden at det 
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nødvendigvis har været som led i en tjenesterejse. Der er ingen grund til at kræve en officiel 
tjenesterejse, som medfører yderligere udgifter, til det pågældende sted, når disse samme 
dokumenter kan tilvejebringes på en anden, hurtigere og mere økonomisk og effektiv måde.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Adgang til oplysninger i 
toldinformationssystemet er forbeholdt de 
nationale myndigheder, der udpeges af 
hver medlemsstat, samt de tjenestegrene, 
Kommissionen har udpeget. Disse 
nationale myndigheder omfatter 
toldadministrationerne, men kan tillige 
omfatte andre myndigheder, der ifølge den 
pågældende medlemsstats love, 
administrative bestemmelser og procedurer 
ligeledes har beføjelse til at arbejde for 
virkeliggørelsen af det i artikel 23, stk. 2, 
fastsatte formål.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. pt

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Oplysninger, der er registreret i 
toldinformationssystemet, opbevares kun i 
det tidsrum, der er nødvendigt for at tjene 
det formål, til hvilket de er registreret, og 
kan højst lagres i ti år. 
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Tilsynsførende for Databeskyttelse 
informeres herom.

Or. pt

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 – litra c
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kontrollerer, at der var 
givet tilladelse til de søgninger, der er 
foretaget, samt om de er foretaget af 
autoriserede brugere. Mindst 1 % af alle 
søgninger skal kontrolleres. Disse 
søgninger og denne kontrol registreres i 
systemet og anvendes udelukkende til de 
nævnte kontrolundersøgelser. De slettes 
efter seks måneder."

3. Kommissionen kontrollerer, at der var 
givet tilladelse til de søgninger, der er 
foretaget, samt om de er foretaget af 
autoriserede brugere. Omfanget af 
kontrollen afhænger af størrelsen af det 
område, der skal kontrolleres, 
overtrædelsens alvor og det forventede 
beløb af den pågældende indtægt, men 
skal altid dække 1 % eller mere af 
søgningerne. Disse søgninger og denne 
kontrol registreres i systemet og anvendes 
udelukkende til de nævnte 
kontrolundersøgelser. De slettes efter seks 
måneder."

Or. pt

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger vedrørende igangværende 
sager kan højst lagres i en periode på tre år, 
hvis der ikke konstateres nogen operation, 

a) oplysninger vedrørende igangværende 
sager kan højst lagres i en periode på fem
år, hvis der ikke konstateres nogen 
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som er i strid med told- og 
landbrugsbestemmelserne; oplysningerne 
skal gøres anonyme inden denne frist, hvis 
der er gået et år siden sidste observation

operation, som er i strid med told- og 
landbrugsbestemmelserne; oplysningerne 
skal gøres anonyme inden denne frist, hvis 
der er gået et år siden sidste observation

Or. pt

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14 – litra a
Forordning (EF) nr. 515/97
Artikel 41d – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger vedrørende administrative 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger, hvor der er konstateret en 
operation, som er i strid med told- eller 
landbrugsbestemmelserne, men som ikke 
har givet anledning til en administrativ 
afgørelse, domfældelse eller pålæggelse af 
en bødestraf eller en administrativ 
sanktion, kan højst lagres i en periode på 
seks år

b) oplysninger vedrørende administrative 
undersøgelser og strafferetlige 
efterforskninger, hvor der er konstateret en 
operation, som er i strid med told- eller 
landbrugsbestemmelserne, men som ikke 
har givet anledning til en administrativ 
afgørelse, domfældelse eller pålæggelse af 
en bødestraf eller en administrativ 
sanktion, kan højst lagres i en periode på 
syv år

Or. pt

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne eller de økonomiske operatører er længe om at svare, kan det skabe 
væsentlige forsinkelser i undersøgelsen, som det er umuligt at gennemføre med så korte 
frister. Forslaget om at forlænge perioden fra seks til syv år har til formål at sikre, at 
undersøgelsen faktisk kan gennemføres og afsluttes.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem 
medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og 
Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og 
landbrugsbestemmelserne

Den gældende forordning har adskillige mangler, som kulminerer med et problem af 
betydeligt omfang, sådan som det fremgår af den konsekvensanalyse, der er foretaget af 
Kommissionen (SWD(2013)0482). 

Toldembedsmændene har i øjeblikket ikke midler til at kontrollere, om den 
oprindelsesangivelse, der anføres, er i overensstemmelse med ruten for den pågældende 
container. Der finder misbrug sted af transitordningen, som overvågens ved hjælp af 
dokumentkontrol og fysisk kontrol, som er af begrænset omfang.

Svig i forbindelse med falsk angivelse af oprindelse medfører et årligt tab på 100 millioner 
euro for EU27, og dette gælder kun for den svig, der opdages. For så vidt angår svig i 
forbindelse med falsk angivelse af transporterede varers oprindelse, beløber de tab, som 
medlemsstaterne har indberettet for 2011, sig til næsten 107,7 mio. euro, hvilket fører til den 
konklusion, at det samlede indtægtstab for Unionen er meget højere end dette beløb.

Forslaget fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse går ud på at smidiggøre 
mekanismerne til bekæmpelse af svig på toldområdet og at undgå unødvendigt og gentaget 
bureaukrati med henblik på at styrke sikkerheden på det indre marked og af de produkter, der 
cirkulerer i det, samtidig med at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Den stigende forekomst af svig kræver effektive forebyggelses- og afsløringsmekanismer på 
nationalt og EU-niveau samt et tæt samarbejde mellem disse to niveauer, for at der kan opnås 
konkrete resultater.

Af hensyn til retssikkerheden bør beviser, der indsamles under administrative processer, 
anerkendes retligt i medlemsstaterne, hvad enten de stammer fra bistand, der er anmodet om, 
eller spontan bistand, idet der ikke er grund til at behandle de to typer af omstændigheder 
forskelligt med hensyn til retsgyldighed.

De myndigheder i Kommissionen, der er ansvarlige for undersøgelsen, bør have mulighed for 
at få adgang til de nødvendige dokumenter ved hjælp af en direkte anmodning til de 
økonomiske operatører. Som følge af indførelsen for nylig af e-toldsystemet opbevares 
dokumentation vedrørende indførsel og udførsel ikke længere af den nationale 
toldadministration, men af de økonomiske operatører, hvilket har skabt forsinkelser og 
unødigt tidsspilde i undersøgelsesfasen, fordi Kommissionens anmodning om dokumentation 
skal rettes til de nationale myndigheder, der ofte på grund af manglende tid eller personale 
ikke har kapacitet til at svare rettidigt. Vi foreslår derfor, at Kommissionen får ret til at 
henvende sig direkte til de økonomiske operatører, med forudgående underretning af de 
nationale myndigheder, som har to uger til at svare. Denne frist på to uger gør det muligt at 
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undgå en overlapning af anmodninger til de økonomiske operatører, hvis medlemsstaten 
allerede har taget eller ønsker at tage initiativ til selv at anmode den økonomiske operatør om 
at fremsende dokumenterne. Den har også til formål at forhindre lovovertrædere i at udnytte 
de enkelte medlemsstaters specifikke forældelsesregler i forbindelse med retsforfølgning.

Dette forslag til ændring af den foreliggende forordning medfører desuden, at den tilpasses 
Lissabontraktaten, for så vidt angår databeskyttelse, navnlig for så vidt angår procedurer og 
frister. Af hensyn til god lovgivning og forenkling mener vi, at en simpel henvisning til den 
nødvendige lovgivning på dette område gør teksten lettere at læse og anvende, og derfor har 
vi foretaget en forenkling af de fremsatte forslag.


