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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 
administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att 
säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0796),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och artiklarna 33 och 325 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0421/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-0000/2014),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 
om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 .....
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. pt

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Unionen måste bekämpa bedrägerier 
i tullärenden för att därigenom bidra till 
den inre marknadens mål om säkra 
produkter med verkliga ursprungsintyg, i 
syfte att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå.

Or. pt

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Mot bakgrund av tullbedrägeriernas 
allt större omfattning är det viktigt att 
åtgärderna för att spåra och förebygga 
ökar samtidigt både på medlemsstatsnivå 
och på EU-nivå. Upptäckt av bedrägerier, 
kartläggning av riskutveckling och 
genomförande av effektiva 
riskhanteringsförfaranden förutsätter i hög 
grad identifiering och korsanalys av 
relevanta uppgifter om verksamheten. 
Därför bör det på unionsnivå inrättas en så 
fullständig databas som möjligt med 
uppgifter om import, export och 
transitering av varor genom vägtransport, 
sjöfart och luftfart, inbegripet transitering 
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kommissionen uppgifter om transitering av 
varor inom en medlemsstat och om direkt 
export.

av varor inom medlemsstaterna och direkt 
export. I detta syfte bör medlemsstaterna 
tillåta systematisk kopiering av uppgifter 
om import, export och transitering av varor 
från de system som förvaltas av 
kommissionen och så snabbt som möjligt
tillhandahålla kommissionen uppgifter om 
transitering av varor inom en medlemsstat 
och om direkt export. Kommissionen ska 
varje år lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om de 
resultat denna databas har lett till. 

Or. pt

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 2.1 – strecksats 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

För konsekvensens skull bör det stå statliga eller privata tjänsteleverantörer såsom i resten av 
förordningens text.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska föras in:

”Artikel 16a

De upplysningar som erhålls av en 
medlemsstats tjänstemän enligt 
artiklarna 13–15 och som överlämnas till 
en annan medlemsstat får åberopas som
bevismaterial av de behöriga organen i 
den medlemsstat som erhåller 
upplysningarna

Dokument, bestyrkta kopior av 
dokument, intyg, alla handlingar eller 
beslut som härrör från de administrativa 
myndigheterna, rapporter och alla andra 
upplysningar som medlemsstaternas 
personal erhåller och överlämnar till en 
annan medlemsstat avseende bistånd 



PE527.948v02-00 10/26 PR\1019807SV.doc

SV

enligt artiklarna 13–15, får utgöra tillåtligt 
bevismaterial i administrativa och 
rättsliga förfaranden i den medlemsstat 
som erhåller upplysningarna, på samma 
sätt som om de hade erhållits i den 
medlemsstat där förfarandena äger rum.”

Or. pt

Motivering

Det finns inga skäl att begränsa denna möjlighet till de fall som avser bistånd på begäran, 
utan den bör utsträckas till bistånd på eget initiativ som avses i artikel 16 i förordning (EG) 
nr 515/97.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Motivering

Även om det för närvarande endast handlar om de containrar som förs in eller transiteras 
inom unionens tullområde med fartyg, bör vi ge kommissionen möjlighet att utsträcka sitt 
handlingsutrymme inom ramen för denna förordning till varutransporter i unionen som utförs 
med väg- eller lufttransporter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Få tillgång till eller begära utdrag av 
samt lagra uppgifterna, oavsett medel och i 
vilken form som helst, samt få använda 
uppgifterna vid administrativa eller 
rättsliga förfaranden i överensstämmelse 
med gällande immaterialrättslig 
lagstiftning. Kommissionen ska inrätta 
lämpliga säkerhetsåtgärder mot 
godtycklig inblandning från offentliga 
myndigheters sida, inbegripet tekniska 
och organisatoriska åtgärder och krav på 
insyn för de registrerade. De registrerade 
ska ha rätt till tillgång och rättelse med 
avseende på uppgifter som behandlas för 
detta ändamål.

a) Få tillgång till eller begära utdrag av 
samt lagra uppgifterna, oavsett medel och i 
vilken form som helst, samt få använda 
uppgifterna vid administrativa eller 
rättsliga förfaranden i överensstämmelse 
med gällande immaterialrättslig 
lagstiftning. De registrerade ska ha rätt till 
tillgång och rättelse med avseende på 
uppgifter som behandlas för detta ändamål.

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Följande punkter ska läggas till som
punkterna 5 och 6: 

(c) Följande punkt ska läggas till som
punkt 6:

"5. Europeiska datatillsynsmannen ska 
övervaka att denna databas 
överensstämmer med förordning (EG) nr 
45/2001.

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

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär. 

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Kommissionen får överföra uppgifter 
som avses i artikel 18a.3 till internationella 
organisationer och/eller unionens 
institutioner/organ vilka bidrar till skyddet 
av unionens ekonomiska intressen och till 
en korrekt tillämpning av tullagstiftningen 
och med vilka kommissionen har ingått ett 
relevant avtal eller samförståndsavtal.
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eller samförståndsavtal.

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18a – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det avtal eller det samförståndsavtal som 
ligger till grund för överföringen av 
uppgifter enligt denna punkt ska bland 

Överföringen av uppgifter enligt denna 
punkt ska respektera principer om 
dataskydd, möjlighet för de registrerade att 
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annat innehålla principer om dataskydd, 
såsom möjlighet för de registrerade att 
utöva sin rätt till tillgång och rättelse och 
till administrativ och rättslig prövning, 
samt en oberoende övervakningsmekanism 
för att garantera överensstämmelse med 
säkerhetsåtgärderna avseende dataskyddet.

utöva sin rätt till tillgång och rättelse och 
till administrativ och rättslig prövning, 
samt en oberoende övervakningsmekanism 
för att garantera överensstämmelse med 
säkerhetsåtgärderna avseende dataskyddet.

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3:

utgår

”3. Europeiska datatillsynsmannen ska 
övervaka att alla tekniska system som 
inrättas enligt denna artikel 
överensstämmer med förordning (EG) 
nr 45/2001.”

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
en databas för rapporterade CSM, 
”CSM-databasen”. CSM-databasen ska 
utgöra en del av den databas som avses i 
artikel 18a och ska inte innehålla 
personuppgifter.

Or. pt

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Motivering

Eftersom det inte finns några fastställda tidsfrister bör medlemsstaterna ta hänsyn till 
principen om samarbete för att ge ett svar inom rimlig tid.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär. 

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska varje år lägga fram 
en rapport till Europaparlamentet och
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rådet om de resultat denna databas har 
lett till i enlighet med artikel 51a.

Or. pt

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pt

Motivering

Kravet på förhandskontroll från Europeiska datatillsynsmannens sida kommer att leda till 
förseningar och skapa mer byråkrati i förvaltningen och användningen av databasen i de 
utredningar som ska genomföras. Databasen bör hur som helst följa systemet för dataskydd 
och den står alltid under Europeiska datatillsynsmannens tillsyn. Dessutom bör målet vara att 
förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det onödigt med en 
hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 18g – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Databasen för import, export och 
transitering ska omfattas av 
förhandskontroll av Europeiska 
datatillsynsmannen i enlighet med 

utgår
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artikel 27 i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. pt

Motivering

Kravet på förhandskontroll från Europeiska datatillsynsmannens sida kommer att leda till 
förseningar och skapa mer byråkrati i förvaltningen och användningen av databasen i de 
utredningar som ska genomföras. Databasen bör hur som helst följa systemet för dataskydd 
och den står alltid under Europeiska datatillsynsmannens tillsyn. Dessutom bör målet vara att 
förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det onödigt med en 
hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. pt

Motivering

Målet bör vara att förenkla för att bättre kunna tolka och förstå förordningen. Därför är det 
onödigt med en hänvisning till förordning (EG) nr 45/2001 som är av bindande karaktär. 

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Efter begäran till medlemsstaten enligt 
punkt 1a kan kommissionen direkt från de 
ekonomiska aktörerna erhålla handlingar 
som styrker import- och 
exportdeklarationer i samband med 
utredningar som avser tillämpningen av 
tullagstiftningen enligt definitionen i 
artikel 2.1. Denna begäran måste anmälas 
till de medlemsstater som kan komma att 
beröras av en eventuell utredning.

Or. pt

Motivering
Bristen på medel gör att medlemsstaterna inte kan svara kommissionen i tid, vilket stoppar 
eller bromsar utredningarna. Kommissionen ska förhandsanmäla till medlemsstaterna och 
sedan ge dem två veckor på sig att svara. Därefter bör kommissionen kunna vända sig direkt 
till de ekonomiska aktörerna för att begära handlingarna, så att bedrägerikontrollerna blir 
effektiva. Ett uteblivet svar från medlemsstaterna bör betraktas som ett tyst medgivande till att 
kommissionen får vända sig direkt till de ekonomiska aktörerna.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter en begäran från kommissionen 
har medlemsstaten två veckor på sig att 
besvara denna och överlämna de begärda 
handlingarna. Om detta inte sker inom 
utsatt tid innebär det ett underförstått 
godkännande till kommissionen att vända 
sig direkt till de ekonomiska aktörerna.
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Or. pt

Motivering

Bristen på medel gör att medlemsstaterna inte kan svara kommissionen i tid, vilket stoppar 
eller bromsar utredningarna. Kommissionen ska förhandsanmäla till medlemsstaterna och 
sedan ge dem två veckor på sig att svara. Därefter bör kommissionen kunna vända sig direkt 
till de ekonomiska aktörerna för att begära handlingarna, så att bedrägerikontrollerna blir 
effektiva. Ett uteblivet svar från medlemsstaterna bör betraktas som ett tyst medgivande till att 
kommissionen får vända sig direkt till de ekonomiska aktörerna.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Eftersom det inte finns några fastställda tidsfrister bör medlemsstaterna ta hänsyn till 
principen om samarbete för att ge ett svar inom rimlig tid. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 21 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5a. Artikel 21.1 ska ändras på följande 
sätt:
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1. De utredningsresultat och uppgifter som 
erhålls inom ramen för de tjänsteresor som 
avses i artikel 20, särskilt de dokument 
som överlämnats av de behöriga 
myndigheterna i de berörda tredje 
länderna, ska behandlas i enlighet med 
artikel 45.

”1. De utredningsresultat och uppgifter 
som erhålls inom ramen för de tjänsteresor 
som avses i artikel 20, särskilt de 
dokument som överlämnats av de behöriga 
myndigheterna i de berörda tredje 
länderna, samt de upplysningar som 
kommit fram i en administrativ utredning, 
även genom kommissionens avdelningar,
ska behandlas i enlighet med artikel 45.”

Or. pt

Motivering

Kommissionen kan ta emot handlingar från berörda tredjeländer, vilka ska ges beteckningen 
officiell handling erhållen vid kontroll, utan att det nödvändigtvis hör till ett kontrollbesök till 
ett tredjeland. Kommissionen kan ta emot handlingar från berörda tredjeländer, vilka ska ges 
beteckningen officiell handling erhållen vid kontroll, utan att det nödvändigtvis hör till ett 
kontrollbesök till ett tredjeland.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgången till uppgifter i TIS ska vara 
förbehållen uteslutande de nationella 
myndigheter som anges av varje 
medlemsstat och de avdelningar som anges 
av kommissionen. Dessa nationella 
myndigheter ska vara tullmyndigheter, men 
kan också inbegripa andra myndigheter 
som enligt den berörda medlemsstatens 
lagar, förordningar och förfaranden är 
behöriga att agera för att uppnå det 
ändamål som anges i artikel 23.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De uppgifter som införts i TIS ska bevaras 
endast under den tid som behövs för att 
uppnå det syfte för vilket de infördes och 
får lagras i högst tio år.

Or. pt

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 13 – led c
Förordning (EG) nr 515/97
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska kontrollera att de 
genomförda sökningarna var godkända och 
har gjorts av godkända användare. Minst 
1 % av alla sökningar som görs ska 
kontrolleras. En förteckning över dessa 
sökningar och kontroller ska införas i 
systemet och ska endast användas för de 
ovannämnda kontrollerna. Förteckningen 
ska raderas efter sex månader.

3. Kommissionen ska kontrollera att de 
genomförda sökningarna var godkända och 
har gjorts av godkända användare. Antalet 
kontroller beror på storleken på det 
kontrollerade, brottets allvar och det 
förväntade beloppet på berörd intäkt, men 
ska alltid uppgå till minst 1 % av alla 
sökningar. En förteckning över dessa 
sökningar och kontroller ska införas i 
systemet och ska endast användas för de 
ovannämnda kontrollerna. Förteckningen 
ska raderas efter sex månader.



PR\1019807SV.doc 23/26 PE527.948v02-00

SV

Or. pt

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter om pågående utredningar får 
sparas i högst tre år, om ingen aktivitet 
som strider mot tull- och 
jordbrukslagstiftningen har konstaterats 
under den tiden; uppgifterna ska 
anonymiseras tidigare om ett år har 
förflutit sedan den sista överträdelsen 
fastställts. 

(a) Uppgifter om pågående utredningar får 
sparas i högst fem år, om ingen aktivitet 
som strider mot tull- och 
jordbrukslagstiftningen har konstaterats 
under den tiden; uppgifterna ska 
anonymiseras tidigare om ett år har 
förflutit sedan den sista överträdelsen 
fastställts.

Or. pt

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppgifter om administrativa 
utredningar eller brottsutredningar som har 
lett till att en aktivitet som strider mot tull-
och jordbrukslagstiftningen konstaterats 
och som inte resulterat i ett administrativt 
beslut, en fällande dom eller ett beslut om 
straffrättsliga eller administrativa böter får 
bevaras i högst sex år.

(b) Uppgifter om administrativa 
utredningar eller brottsutredningar som har 
lett till att en aktivitet som strider mot tull-
och jordbrukslagstiftningen konstaterats 
och som inte resulterat i ett administrativt 
beslut, en fällande dom eller ett beslut om 
straffrättsliga eller administrativa böter får 
bevaras i högst sju år.

Or. pt
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Motivering

Långsamma svar från medlemsstaterna eller de ekonomiska aktörerna kan förorsaka 
betydande förseningar i utredningarna, som hindras genom dessa korta tidsfrister. Förslaget 
om att förlänga perioden till fem och till sju år syftar till att garantera undersökningarnas 
effektivitet och att kunna avsluta utredningarna.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 
av förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan 
medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och 
kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

I gällande förordning finns flera luckor som har lett till betydande problem så som framgår av 
kommissionens konsekvensbedömning (SWD(2013)0482).

Tulltjänstemännen har inte medel för att kontrollera om det deklarerade ursprunget för varor 
är förenligt med färdvägen för containern i fråga. Det förekommer också missbruk av 
transiteringssystemet som övervakas genom kontroll av handlingar och fysiska kontroller med 
begränsad räckvidd. 

Bedrägerier genom falska ursprungsdeklarationer, som upptäcks, innebär årliga förluster om 
100 miljoner euro för EU27. När det gäller felaktiga beskrivningar av de varor som förs in är 
de förluster som medlemsstaterna har uppgivit för 2011 omkring 107,7 miljoner euro, och vi 
kan sluta oss till att den totala skadan i förlorade intäkter i unionen är betydligt högre än dessa 
belopp.

Förslaget från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd är inriktat på att göra 
mekanismerna för bedrägeribekämpning smidigare när det gäller tullfrågor och att undvika 
onödig och återkommande byråkrati, för att förstärka säkerheten för den inre marknaden och 
de varor som kommer in här, och samtidigt garantera en hög konsumentskyddsnivå. 

Det ökade bedrägeriet kräver mekanismer för att effektivt förebygga och upptäcka detta, både 
på nationell nivå och på unionsnivå, liksom ett tätt samarbete mellan dessa nivåer för att 
uppnå påtagliga resultat.

För rättssäkerhetens skull bör insamlat bevismaterial inom ramen för de administrativa 
förfarandena erkännas rättsligt i medlemsstaterna, inte bara för bistånd på begäran, utan också 
för bistånd på eget initiativ, då det inte finns några skäl till att skilja på den rättsliga 
giltigheten i bevisen i de två olika situationerna.

Kommissionens myndigheter som ansvarar för undersökningen bör ha möjlighet att begära in 
relevanta handlingar direkt från de berörda ekonomiska aktörerna. Kommissionens 
myndigheter som ansvarar för undersökningen bör ha möjlighet att begära in relevanta 
handlingar direkt från de berörda ekonomiska aktörerna. Vi föreslår därför att kommissionen 
ska få direkt tillgång till de ekonomiska aktörerna efter anmälan till de nationella 
myndigheterna, som ska yttra sig inom två veckor. Tidsfristen på två veckor gör det möjligt 
att undvika att begäran inkommer flera gånger till de ekonomiska aktörerna, om 
medlemsstaten redan har tagit eller vill ta initiativ till att begära handlingarna hos den 
ekonomiska aktören. Syftet är också att förhindra lagöverträdarens möjligheter att utnyttja de 
specifika preskriptionsreglerna i varje medlemsstats rättsförfaranden.
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Förslaget till ändring av förordning som här behandlas, bör även anpassas till 
Lissabonfördraget i fråga om skyddet av personuppgifter, framför allt när det gäller 
förfaranden och tidsfrister. Vi anser, för den goda lagstiftningens och förenklingens skull, att 
en enkel hänvisning till relevant lagstiftning i frågan gör det lättare att läsa texten och tillämpa 
den och har därför infört förenklingar i de framlagda förslagen.


