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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende 
de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de 
samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste 
toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0796),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33 en 325 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C7-0421/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Rekenkamer1,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A7-0000/2014),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 …
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pt

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Het is de plicht van de Unie 
douanefraude te bestrijden en zo bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstelling van een interne markt met 
veilige producten met op waarheid 
berustende oorsprongscertificaten, zodat 
er een hoog niveau van de veiligheid voor 
de consumenten wordt gewaarborgd.

Or. pt

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De opsporing van fraude, herkenning 
van risicopatronen en tenuitvoerlegging 
van effectieve procedures van risicobeheer 
steunen in belangrijke mate op relevante 
sets van operationele gegevens en 
kruiselingse analyses ervan. Daarom is het 
noodzakelijk om op het niveau van de 
Europese Unie een bestand samen te 
stellen van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen, met 
inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten 
en rechtstreekse uitvoer. Te dien einde 

(6) Gezien de toenemende omvang van de 
douanefraude, is het van cruciaal belang 
dat de opsporing en preventie op zowel 
nationaal als Europees niveau worden 
verbeterd. De opsporing van fraude, 
herkenning van risicopatronen en 
tenuitvoerlegging van effectieve 
procedures van risicobeheer steunen in 
belangrijke mate op relevante sets van 
operationele gegevens en kruiselingse 
analyses ervan. Daarom is het noodzakelijk 
om op het niveau van de Europese Unie 
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dienen de lidstaten toe te staan dat 
gegevens over de invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen afkomstig van de 
door de Commissie beheerde systemen 
systematisch worden gereproduceerd en 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer aan de 
Commissie te leveren.

een zo volledig mogelijk bestand samen te 
stellen van gegevens over de invoer, 
uitvoer en doorvoer van goederen over 
land, over zee of door de lucht, met 
inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten 
en rechtstreekse uitvoer. Te dien einde 
dienen de lidstaten toe te staan dat 
gegevens over de invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen afkomstig van de 
door de Commissie beheerde systemen 
systematisch worden gereproduceerd en 
gegevens over goederendoorvoer binnen 
een lidstaat en rechtstreekse uitvoer
onverwijld aan de Commissie te leveren.
De Commissie moet elk jaar verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement 
en de Raad over de resultaten die dit 
bestand heeft opgeleverd. 

Or. pt

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

rechtstreeks bij de betrokken 
marktdeelnemers op te vragen. Er dient een 
verplichting voor de marktdeelnemers te 
worden ingesteld om de gevraagde stukken 
tijdig aan de Commissie over te leggen, 
nadat deze de lidstaten vooraf in kennis 
heeft gesteld.

Or. pt

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Vanwege de coherentie moet hier "publiek- of privaatrechtelijke" worden toegevoegd. Dat 
staat elders in de verordening ook overal.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 16
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Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 16 bis (nieuw)

De door ambtenaren van een lidstaat 
verkregen gegevens die aan een andere 
lidstaat worden verstrekt in de gevallen 
van administratieve bijstand als bedoeld 
in de artikelen 13, 14 en 15, kunnen als 
bewijselementen worden aangevoerd door
de bevoegde instanties van de lidstaat
waarvoor deze gegevens bestemd zijn.

Bescheiden of de voor eensluidend 
gewaarmerkte afschriften daarvan, 
certificaten, alle handelingen of besluiten 
van de administratieve autoriteiten, 
verslagen en alle overige inlichtingen die
door de ambtenaren van een lidstaat zijn
verkregen en aan een andere lidstaat zijn 
doorgegeven in het kader van de bij de 
artikelen 13 tot 15 voorziene 
bijstandsregeling kunnen toelaatbaar 
bewijsmateriaal vormen bij 
administratieve of gerechtelijke 
procedures in de lidstaat die die 
informatie ontvangt, op dezelfde wijze als 
wanneer zij zouden zijn verkregen in de 
lidstaat waarin de procedure plaatsvindt."

Or. pt

Motivering

Er is geen enkele reden om deze mogelijkheid te beperken tot gevallen van bijstand op 
verzoek. Deze mogelijkheid moet ook gelden voor spontane bijstand als bedoeld in artikel 16 
van Verordening (EG) nr. 515/97.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten en om, voor de beheersing van de 
in artikel 4, punten 25 en 26, en artikel 13, 
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
vermelde risico's, de in artikel 29 bedoelde 
bevoegde autoriteiten te helpen bij het 

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

opsporen van goederenzendingen die 
vatbaar zijn voor inbreuken op de douane-
of landbouwvoorschriften en van de
middelen van vervoer over land, over zee 
of door de lucht, met inbegrip van 
containers, die daarbij worden gebruikt, 
zorgt de Commissie voor de inrichting en 
het beheer van een bestand van gegevens 
die afkomstig zijn van publiek- of 
privaatrechtelijke dienstenaanbieders 
waarvan de activiteiten verband houden 
met de internationale toeleveringsketen.
Dat bestand is rechtstreeks toegankelijk 
voor deze autoriteiten.

Or. pt

Motivering

De huidige voorschriften hebben alleen betrekking op containers die over zee in de Europese 
douaneruimte binnenkomen of doorgevoerd worden. We moeten de mogelijkheid openlaten 
dat de Commissie de reikwijdte van haar optreden in het kader van deze verordening uitbreidt 
tot het verkeer van goederen over land en door de lucht.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zich toegang te verschaffen tot de 
gegevens en de inhoud ervan op eender 
welke wijze en in eender welke vorm op te 
slaan en deze te gebruiken ten behoeve van 
administratieve of gerechtelijke 
procedures, met inachtneming van de 
rechtsregels inzake intellectuele eigendom. 
De Commissie bouwt voldoende 
waarborgen in tegen willekeur van de 
overheid, onder andere via technische en 
organisatorische regelingen, en 
voorschriften om transparantie ten 
aanzien van de betrokkenen te 

a) zich toegang te verschaffen tot de 
gegevens en de inhoud ervan op eender 
welke wijze en in eender welke vorm op te 
slaan en deze te gebruiken ten behoeve van 
administratieve of gerechtelijke 
procedures, met inachtneming van de 
rechtsregels inzake intellectuele eigendom. 
De betrokkenen hebben met betrekking tot 
de voor dit doel verwerkte gegevens een 
recht van inzage en het recht om gegevens 
te verbeteren;
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garanderen. De betrokkenen hebben met 
betrekking tot de voor dit doel verwerkte 
gegevens een recht van inzage en het recht 
om gegevens te verbeteren;

Or. pt

Motivering

Het doel moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is. 

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De volgende leden 5 en 6 worden 
toegevoegd: 

(c) Het volgende punt 6 wordt toegevoegd:

"5. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming ziet erop toe dat dit 
bestand voldoet aan Verordening (EG) nr. 
45/2001.

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

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is. 
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie mag de in artikel 18 bis, 
lid 3, bedoelde gegevens doorgeven aan 
internationale organisaties en/of EU-
instellingen/-organen die bijdragen tot een 
betere bescherming van de financiële 
belangen van de Unie en een correctere 
naleving van de douanevoorschriften, en 
waarmee de Commissie een overeenkomst 
of een memorandum of understanding 
heeft gesloten

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 bis – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gegevens worden op grond van het 
bepaalde in dit lid enkel doorgegeven voor 
de doelstellingen van deze verordening, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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met inbegrip van de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie, en/of 
voor het risicobeheer in de zin van artikel 
4, punten 25 en 26, en artikel 13, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De doorgifte van gegevens volgens het 
bepaalde in dit lid geschiedt met 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingsbeginselen en 
voorziet in de mogelijkheid voor 
betrokkenen om hun recht van inzage en 
verbetering uit te oefenen en administratief 
of gerechtelijk beroep in te stellen, alsmede 
in onafhankelijk toezicht op de 
inachtneming van de 
gegevensbeschermingswaarborgen.

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen

"3. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming ziet erop toe dat alle 
op grond van dit artikel opgezette 
technische systemen voldoen aan 
Verordening (EG) nr. 45/2001."

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie legt een bestand aan van 
de meegedeelde CSM's (het CSM-bestand) 
en zorgt voor het beheer ervan. Het CSM-
bestand is een onderdeel van het in artikel 
18 bis bedoelde bestand en bevat geen 
persoonsgegevens.

Or. pt
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Aangezien er geen termijnen zijn vastgesteld, moeten de lidstaten het beginsel van goede 
samenwerking toepassen en dus op een redelijke termijn antwoorden.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd Verordening (EG) nr. 
45/2001 mag de Commissie, mits de 

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

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

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is. 

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomstig artikel 51 bis 
brengt de Commissie elk jaar verslag uit 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over de resultaten die dit bestand heeft 
opgeleverd.

Or. pt

Amendement 19

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

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

Schrappen

Or. pt

Motivering

De bepaling dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming vooraf moet 
controleren tot vertraging en meer bureaucratie bij het beheer en het gebruik van het bestand 
bij de in te stellen onderzoeken leiden. Het bestand moet hoe dan ook conform zijn aan de 
gegevensbeschermingsregels en moet steeds worden gecontroleerd door de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien moet het streven zijn de tekst te 
vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en makkelijker interpreteerbaar wordt. Het 
is nergens voor nodig om steeds weer naar Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de 
toepassing verplicht is. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 18 octies – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. pt

Motivering

De bepaling dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming vooraf moet 
controleren tot vertraging en meer bureaucratie bij het beheer en het gebruik van het bestand 
bij de in te stellen onderzoeken leiden. Het bestand moet hoe dan ook conform zijn aan de 
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gegevensbeschermingsregels en moet steeds worden gecontroleerd door de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien moet het streven zijn de tekst te 
vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en makkelijker interpreteerbaar wordt. Het 
is nergens voor nodig om steeds weer naar Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de 
toepassing verplicht is.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. pt

Motivering

Het streven moet zijn de tekst te vereenvoudigen zodat de verordening leesbaarder en 
makkelijker interpreteerbaar wordt. Het is nergens voor nodig om steeds weer naar 
Verordening 45/2001 te verwijzen, waarvan de toepassing verplicht is. 

Amendement 22

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

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

1. Na het voorafgaand verzoek van de
lidstaat overeenkomstig lid 1 bis kan de
Commissie stukken tot staving van invoer-
en uitvoeraangiften rechtstreeks bij de 
marktdeelnemers opvragen in het kader 
van onderzoeken betreffende de naleving 
van de douanevoorschriften in de zin van 
artikel 2, lid 1. Zij stelt de lidstaten die bij 
een eventueel onderzoek betrokken 
zouden kunnen worden van dat verzoek in 
kennis. 

Or. pt

Motivering

Het is mogelijk dat lidstaten door gebrek aan middelen de Commissie niet onmiddellijk 
kunnen antwoorden, waardoor onderzoeken vertraging oplopen of onuitvoerbaar worden. 
Daarom moet de Commissie, na de lidstaten vooraf in kennis te hebben gesteld, indien zij de 
Commissie niet binnen een termijn van twee weken hebben geantwoord, de marktdeelnemers 
rechtstreeks om de bewijsstukken kunnen vragen, zodat de fraudecontrole effectief en snel 
wordt. Het uitblijven van een antwoord van een lidstaat moet worden beschouwd als een 
stilzwijgende instemming met een rechtstreeks verzoek van de Commissie aan de economische 
actoren.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. pt

Motivering

Het is mogelijk dat lidstaten door gebrek aan middelen de Commissie niet onmiddellijk 
kunnen antwoorden, waardoor onderzoeken vertraging oplopen of onuitvoerbaar worden. 
Daarom moet de Commissie, na de lidstaten vooraf in kennis te hebben gesteld, indien zij de 
Commissie niet binnen een termijn van twee weken hebben geantwoord, de marktdeelnemers 
rechtstreeks om de bewijsstukken kunnen vragen, zodat de fraudecontrole effectief en snel 
wordt. Het uitblijven van een antwoord van een lidstaat moet worden beschouwd als een 
stilzwijgende instemming met een rechtstreeks verzoek van de Commissie aan de economische 
actoren.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Aangezien er geen termijnen zijn vastgesteld, moeten de lidstaten het beginsel van goede 
samenwerking toepassen en dus op een redelijke termijn antwoorden. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 21 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

5 bis. Artikel 21, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De bevindingen en gegevens die 
voortvloeien uit de in artikel 20 van deze 
verordening bedoelde communautaire 
missies, met name in de vorm van door de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
derde landen ter beschikking gestelde 
documenten, worden overeenkomstig 
artikel 45 behandeld.

"1. De bevindingen en gegevens die 
voortvloeien uit de in artikel 20 van deze 
verordening bedoelde communautaire 
missies, met name in de vorm van door de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
derde landen ter beschikking gestelde 
documenten, alsook de informatie die in 
de loop van een administratief onderzoek 
wordt verkregen, ook door de diensten van 
de Commissie, worden overeenkomstig 
artikel 45 behandeld".

Or. pt

Motivering

Het kan gebeuren dat de Europese Commissie documenten ontvangt van betrokken derde 
landen. Die documenten moeten worden beschouwd als officiële documenten die in het kader 
van het onderzoek zijn verkregen, zonder dat dat noodzakelijk in het kader van een EU-missie 
hoeft te zijn gebeurd. Een onderzoek ter plaatse in het kader van een officiële missie brengt 
extra kosten mee en is dus niet gerechtvaardigd als dezelfde documenten ook langs een 
snellere, goedkopere en efficiëntere weg kunnen worden verkregen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot gegevens in het DIS is
uitsluitend voorbehouden aan de nationale 
autoriteiten die elke lidstaat heeft 
aangewezen, en aan de door de Commissie 
aangewezen diensten. Die nationale 
autoriteiten zijn de douaneadministraties, 
maar kunnen ook andere autoriteiten 
omvatten die uit hoofde van de wetten, 
regelingen en procedures van de betrokken 

Toegang tot gegevens in het DIS is 
voorbehouden aan de nationale autoriteiten 
die elke lidstaat heeft aangewezen, en aan 
de door de Commissie aangewezen 
diensten. Die nationale autoriteiten zijn de 
douaneadministraties, maar kunnen ook 
andere autoriteiten omvatten die uit hoofde 
van de wetten, regelingen en procedures 
van de betrokken lidstaat eveneens 
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lidstaat eveneens bevoegd zijn op te treden 
teneinde het in artikel 23, lid 2, 
omschreven doel te bereiken.

bevoegd zijn op te treden teneinde het in 
artikel 23, lid 2, omschreven doel te 
bereiken.

Or. pt

Motivering

Linguïstisch amendement, van toepassing op de Portugese versie met betrekking tot directe 
toegang.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De gegevens in het DIS worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor zij zijn opgeslagen en in geen 
geval langer dan tien jaar.

Or. pt

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 – letter c
Verordening (EG) nr. 515/97
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie controleert of de 
bevragingen op geoorloofde wijze en door 
bevoegde gebruikers zijn verricht. Ten 
minste 1 % van alle bevragingen wordt 
gecontroleerd. Een overzicht van deze 

3. De Commissie controleert of de 
bevragingen op geoorloofde wijze en door 
bevoegde gebruikers zijn verricht. Het 
aantal controles hangt af van de omvang 
van het te controleren gebied, de ernst van 
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bevragingen en controles wordt in het 
systeem ingevoerd en dient uitsluitend voor 
genoemde controle door het comité. Het 
overzicht wordt na zes maanden 
verwijderd."

de inbreuk en het verwachte bedrag van 
de betrokken inkomsten, maar is in alle 
gevallen gelijk aan of groter dan 1% van 
de bevragingen. Een overzicht van deze 
bevragingen en controles wordt in het 
systeem ingevoerd en dient uitsluitend voor 
genoemde controle door het comité. Het 
overzicht wordt na zes maanden 
verwijderd."

Or. pt

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens over lopende 
onderzoeksdossiers worden niet langer dan 
drie jaar bewaard, als er binnen die termijn 
geen handeling geconstateerd is die in 
strijd is met de douane- en de 
landbouwvoorschriften; de gegevens 
worden eerder anoniem gemaakt als er een 
jaar verstreken is sedert de laatste 
constatering; 

(a) gegevens over lopende 
onderzoeksdossiers worden niet langer dan 
vijf jaar bewaard, als er binnen die termijn 
geen handeling geconstateerd is die in 
strijd is met de douane- en de 
landbouwvoorschriften; de gegevens 
worden eerder anoniem gemaakt als er een 
jaar verstreken is sedert de laatste 
constatering;

Or. pt

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegevens over administratieve of 
strafrechtelijke onderzoeken die de 

(b) gegevens over administratieve of 
strafrechtelijke onderzoeken die de 
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vaststelling van een handeling behelzen die 
in strijd is met de douane- en de 
landbouwvoorschriften, maar die niet 
geleid hebben tot een administratief 
besluit, een veroordeling, een 
strafrechtelijke boete of een 
administratieve sanctie, worden niet langer 
dan zes jaar bewaard;

vaststelling van een handeling behelzen die 
in strijd is met de douane- en de 
landbouwvoorschriften, maar die niet 
geleid hebben tot een administratief 
besluit, een veroordeling, een 
strafrechtelijke boete of een 
administratieve sanctie, worden niet langer 
dan zeven jaar bewaard;

Or. pt

Motivering

Als het antwoord van de lidstaten of de marktdeelnemers op zich laat wachten, kan dat tot 
aanzienlijke vertragingen bij het onderzoek leiden. Met de voorgestelde zo korte termijnen 
wordt het onderzoek onmogelijk. Het voorstel om de termijn van vijf tot zeven jaar te 
verlengen moet ervoor zorgen dat het onderzoek doeltreffend wordt verricht en afgerond.
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TOELICHTING

De rapporteur staat positief tegenover het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 
maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de 
lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de 
juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften.

De huidige verordening kent diverse tekortkomingen die, zoals uit de effectbeoordeling van 
de Commissie (SWD(2013)482 definitief) blijkt, tot een probleem van een enorme omvang 
hebben geleid.

De douanebeambten beschikken momenteel niet over middelen om te controleren of de 
verklaarde oorsprong van goederen overeenkomt met de route van de desbetreffende 
container. Er wordt misbruik gemaakt van het doorvoerstelsel, dat gecontroleerd wordt door 
middel van documentencontrole en visuele inspecties van beperkte omvang. 

Met de fraude als gevolg van valse verklaringen inzake de oorsprong is jaarlijks in de EU27 
een verlies van 100 000 miljoen euro gemoeid – en dat is alleen nog maar de fraude die 
ontdekt wordt. In 2011 meldden de lidstaten circa 107,7 miljoen euro verliezen als gevolg van 
valse beschrijving van getransporteerde goederen, wat tot de conclusie leidt dat het totale 
inkomstenverlies van de Unie veel hoger ligt dan die cijfers.

Het voorstel van de Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft tot doel de 
mechanismen voor de bestrijding van douanefraude te versnellen en onnodige bureaucratie te 
vermijden, de veiligheid van de interne markt en de goederen die op die markt circuleren, te 
vergroten en zo ook voor een hoog niveau van consumentenbescherming te zorgen. 

De toegenomen omvang van de fraude vraagt om doeltreffende preventie- en 
opsporingsmechanismen op nationaal en Europees niveau, alsook om nauwe samenwerking 
tussen deze twee niveaus, zodat er tastbare resultaten kunnen worden bereikt.

Omwille van de rechtszekerheid moet bewijs dat bij administratieve procedures wordt 
vergaard rechtsgeldig zijn in de lidstaten, niet alleen bij bijstand op verzoek, maar ook in 
geval van spontane bijstand, aangezien er geen enkele reden is waarom de rechtsgeldigheid 
van bewijsmateriaal in het ene geval anders zou zijn dan in het andere.

De instanties van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek moeten toegang 
kunnen krijgen tot relevante bescheiden door middel van een rechtstreeks tot de 
marktdeelnemers gericht verzoek. Als gevolg van het onlangs ingevoerde e-Customs zijn 
documenten ter staving van de oorsprong van goederen nu in handen van de marktdeelnemers 
en niet van de nationale autoriteiten. Dat heeft tot onnodige vertragingen en tijdverlies geleid 
in de onderzoeksfase, aangezien de Commissie haar verzoeken om documenten tot de 
nationale autoriteiten moet richten, die vanwege tijdgebrek of gebrek aan voldoende 
mankracht vaak niet in staat zijn om tijdig te reageren. Daarom wordt voorgesteld dat de 
Commissie zich voortaan rechtstreeks tot de marktdeelnemers kan richten, na een 
kennisgeving te hebben toegestuurd aan de nationale autoriteiten, die twee weken de tijd 
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hebben om te antwoorden. Met deze termijn van twee weken kan elke overlapping van 
verzoeken aan marktdeelnemers worden voorkomen als de lidstaat al zelf het initiatief heeft 
genomen of wil nemen om de marktdeelnemers te verzoeken om documenten toe te sturen. 
Ook moet zo worden voorkomen dat plegers van inbreuken kunnen profiteren van het feit dat 
de regels inzake verjaring van lidstaat tot lidstaat verschillen.

Dit voorstel tot wijziging van de huidige verordening zorgt er ook voor dat de handeling 
wordt aangepast aan het Verdrag van Lissabon wat de bescherming van persoonsgegevens 
betreft, met name op het gebied van procedures en termijnen. Omwille van de goede 
regelgeving en de vereenvoudiging meent de rapporteur dat een eenvoudige verwijzing naar 
de desbetreffende wetgeving de tekst leesbaarder en makkelijker toepasbaar maakt en heeft 
hij de voorgestelde tekst in die zin vereenvoudigd.


