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

retsakt) 

 

 

 

 

 

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. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel 

støtte til toldkontroludstyr  

som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning  

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2018)0474), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, artikel 114 og artikel 207 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 

forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0273/2018), 

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

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af xxxx1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0460/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

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

til de nationale parlamenter. 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

                                                 
1 [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.] 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) De 2 140 toldsteder17, der findes 

ved Den Europæiske Unions ydre grænser, 

skal være tilstrækkelig rustet til at sikre 

driften af toldunionen. Behovet for 

tilstrækkelig og ækvivalent toldkontrol er 

ikke blot stadig mere presserende som 

følge af toldmyndighedernes traditionelle 

funktion med opkrævning af indtægter, 

men også i stigende grad, fordi det af 

sikkerhedshensyn er nødvendigt at styrke 

kontrollen væsentligt med de varer, der 

føres ind i og ud af Unionen via de ydre 

grænser. Samtidig bør denne kontrol med 

varebevægelser på tværs af de ydre 

grænser dog ikke forringe, men snarere 

fremme lovlig handel med tredjelande. 

(1) De 2 140 toldsteder17, der findes 

ved Den Europæiske Unions ydre grænser, 

skal være tilstrækkelig rustet til at sikre, at 

toldunionen fungerer på effektiv og 

virkningsfuld vis. Behovet for tilstrækkelig 

og ækvivalent toldkontrol er ikke blot 

stadig mere presserende som følge af 

toldmyndighedernes traditionelle funktion 

med opkrævning af indtægter, men også i 

stigende grad, fordi det af 

sikkerhedshensyn er nødvendigt at styrke 

kontrollen væsentligt med de varer, der 

føres ind i og ud af Unionen via de ydre 

grænser. Samtidig bør denne kontrol med 

varebevægelser på tværs af de ydre 

grænser dog ikke forringe, men snarere 

fremme lovlig handel med tredjelande i 

overensstemmelse med sikkerheds- og 

sikringshensynene. 

__________________ __________________ 

17 Bilag til den årlige aktivitetsrapport for 

2016 om toldunionens performance, der 

findes på: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_da. 

17 Bilag til den årlige aktivitetsrapport for 

2016 om toldunionens performance, der 

findes på: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_da. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Toldunionen er en hjørnesten i 

Den Europæiske Union, som er en af de 

største handelsblokke i verden, og er af 

afgørende betydning for et velfungerende 

indre marked til gavn for både 

erhvervslivet og borgerne. Europa-

Parlamentet gav i sin beslutning af 

14. marts 20181a udtryk for særlig 

bekymring over toldsvig, som har medført 

et betydeligt tab af indtægter for Unionens 
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budget. Europa-Parlamentet gentog, at et 

stærkere og mere ambitiøst Europa kun 

kan opnås, hvis det udstyres med øgede 

finansielle midler, og opfordrede derfor 

til, at der løbende ydes støtte til 

eksisterende politikker, at der afsættes 

flere ressourcer til Unionens 

flagskibsprogrammer, og at yderligere 

ansvarsområder modsvares af 

supplerende finansielle midler. 

 __________________ 

 1a P8_TA(2018)0075 : Den næste FFR: 

forberedelse af Parlamentets holdning til 

den flerårige finansielle ramme efter 2020 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 

medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 

Denne ubalance skyldes både de 

geografiske forskelle mellem 

medlemsstaterne og uligheder i deres 

respektive kapacitet og ressourcer. 

Medlemsstaternes mulighed for at reagere 

på udfordringer, der udspringer af de 

stadigt skiftende globale 

forretningsmodeller og forsyningskæder, 

afhænger ikke blot af det menneskelige 

aspekt, men også af adgangen til moderne 

og pålideligt toldkontroludstyr. 

Tilvejebringelsen af ækvivalent 

toldkontroludstyr er derfor et vigtigt 

element i afhjælpningen af den 

eksisterende ubalance. Det vil gøre 

udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 

mere ensartet, så det undgås, at 

varestrømmene omledes mod de svageste 

punkter. 

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 

medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 

Denne ubalance skyldes både de 

geografiske forskelle mellem 

medlemsstaterne og uligheder i deres 

respektive kapacitet og ressourcer samt 

mangel på harmoniseret og standardiseret 

toldkontrol. Medlemsstaternes mulighed 

for at reagere på udfordringer, der 

udspringer af de stadigt skiftende globale 

forretningsmodeller og forsyningskæder, 

afhænger ikke blot af det menneskelige 

aspekt, men også af adgangen til moderne 

og pålideligt toldkontroludstyr, som 

fungerer korrekt. Andre udfordringer 

såsom stigningen i e-handel, 

digitaliseringen af kontrol- og 

inspektionsprotokoller, 

modstandsdygtighed over for 

cyberangreb, sabotage, industrispionage 

og datamisbrug vil også øge behovet for 

mere velfungerende toldprocedurer. 
Tilvejebringelsen af ækvivalent 

toldkontroludstyr er derfor et vigtigt 

element i afhjælpningen af den 

eksisterende ubalance. Det vil gøre 
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udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 

mere ensartet, så det undgås, at 

varestrømmene omledes mod de svageste 

punkter. Alle varer, der indføres i 

Unionens toldområde, bør underkastes en 

grundig kontrol, således at toldsvindlere 

ikke anspores til opportunistisk valg af 

indførselshavn  ("havne-shopping"). Det 

er med henblik på at sikre et højnelse af 

den samlede styrke og for at øge 

konvergensen i udførelsen af 

medlemsstaternes toldkontrol nødvendigt 

med en klar definition af og strategi i 

relation til de svageste punkter. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Medlemsstaterne har gentagne 

gange givet udtryk for behovet for finansiel 

støtte og anmodet om en indgående analyse 

af det nødvendige udstyr. I sine 

konklusioner18 af 23. marts 2017 om 

finansiering af toldvæsenet opfordrede 

Rådet Kommissionen til at "evaluere 

muligheden for at finansiere behov for 

teknisk udstyr gennem fremtidige 

finansielle programmer fra Kommissionen" 

og at "forbedre koordineringen og (...) 

samarbejdet mellem toldmyndighederne og 

andre retshåndhævende myndigheder med 

henblik på finansiering". 

(3) En række af medlemsstaterne har 

gentagne gange givet udtryk for behovet 

for finansiel støtte og anmodet om en 

indgående analyse af det nødvendige 

udstyr. I sine konklusioner18 af 23. marts 

2017 om finansiering af toldvæsenet 

opfordrede Rådet Kommissionen til at 

"evaluere muligheden for at finansiere 

behov for teknisk udstyr gennem 

fremtidige finansielle programmer fra 

Kommissionen" og at "forbedre 

koordineringen og (...) samarbejdet mellem 

toldmyndighederne og andre 

retshåndhævende myndigheder med 

henblik på finansiering". 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

oprette et nyt instrument for finansiel støtte 

til toldkontroludstyr. 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

oprette et nyt instrument for finansiel støtte 

til toldkontroludstyr, der skal kunne sikre 
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afsløring af illegale handelspraksisser 

såsom varemærkeforfalskning. Allerede 

eksisterende formler for finansiel støtte 

bør overvejes. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Da medlemsstaternes 

toldmyndigheder har påtaget sig et stigende 

antal ansvarsområder ved den ydre grænse, 

som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er 

det nødvendigt at sikre ækvivalens i den 

måde, hvorpå grænsekontrollen og 

toldkontrollen ved de ydre grænser 

foretages, ved at ydre passende EU-støtte 

til medlemsstaterne. Det er lige så vigtigt at 

fremme et tværfagligt samarbejde, for så 

vidt angår vare- og personkontrol ved 

Unionens grænser, blandt de nationale 

myndigheder i hver medlemsstat, der er 

ansvarlige for grænsekontrol eller for andre 

opgaver, som udføres ved grænsen. 

(7) Da medlemsstaternes 

toldmyndigheder har påtaget sig et stigende 

antal ansvarsområder ved den ydre grænse, 

som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er 

det nødvendigt at sikre ækvivalens i den 

måde, hvorpå grænsekontrollen og 

toldkontrollen ved de ydre grænser 

foretages, ved at ydre passende EU-støtte 

til medlemsstaterne. Det er lige så vigtigt at 

fremme et tværfagligt samarbejde, under 

samtidig hensyntagen til cybersikkerhed, 
for så vidt angår vare- og personkontrol 

ved Unionens grænser, blandt de nationale 

myndigheder i hver medlemsstat, der er 

ansvarlige for grænsekontrol eller for andre 

opgaver, som udføres ved grænsen. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ved denne forordning fastsættes 

der en finansieringsramme for 

instrumentet, som skal udgøre det primære 

referencebeløb, jf. punkt 17 i den 

interinstitutionelle aftale af 2. december 

2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning21, for 

Europa-Parlamentet og Rådet under den 

årlige budgetprocedure. 

(11) Ved denne forordning fastsættes 

der en finansieringsramme for 

instrumentet, som skal udgøre det primære 

referencebeløb, jf. punkt 17 i den 

interinstitutionelle aftale af 2. december 

2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen om budgetdisciplin, om 

samarbejde på budgetområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning21, for 

Europa-Parlamentet og Rådet under den 

årlige budgetprocedure. For at sikre 

budgetdisciplin bør betingelserne for, 
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hvordan tilskuddene vil blive prioriteret, 

være klare, definerede og baseret på de 

behov, der er blevet indkredset for de 

opgaver, der udføres af toldstederne. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, bør opfylde 

optimale sikkerhedsstandarder, herunder 

cybersikkerheds-, miljø- og 

sundhedsstandarder. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13b) Data, som indsamles ved hjælp af 

toldkontroludstyr, der finansieres under 

dette instrument, bør kun kunne tilgås og 

behandles af myndighedernes behørigt 

bemyndigede personale og bør sikres 

forsvarligt mod uautoriseret adgang eller 

videregivelse. Medlemsstaterne bør have 

fuld kontrol over disse data. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13c) Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, bør bidrage til at 

yde optimal toldrisikostyring. 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13d) Ved udskiftning af gammelt 

toldkontroludstyr ved hjælp af dette 

instrument bør medlemsstaterne være 

ansvarlige for miljøvenlig bortskaffelse af 

gammelt toldkontroludstyr. 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med særskilte, men sammenhængende 

anvendelsesområder for så vidt angår køb 

af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

formål såsom grænsekontrol og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med særskilte, men sammenhængende 

anvendelsesområder for så vidt angår køb 

af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til 

andre, relaterede formål såsom 

grænsekontrol, sikring og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 
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grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

Unionens budget gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

Unionens budget gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. For at sikre, at ethvert 

instrument eller al udstyr finansieret af 

fonden er i permanent forvaring hos det 

udpegede toldsted, der ejer udstyret, bør 

fælles deling og interoperabilitet mellem 

told- og grænsemyndigheder defineres 

som ikke-systematiske og uregelmæssige. 

__________________ __________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473. 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Uanset finansforordningen bør en 

foranstaltning kunne finansieres ved hjælp 

af flere EU-programmer eller -instrumenter 

for at muliggøre og, hvis det er relevant, 

støtte samarbejde og interoperabilitet på 

tværs af områder. I sådanne tilfælde må 

bidragene dog ikke dække de samme 

omkostninger i overensstemmelse med 

princippet om forbud mod 

dobbeltfinansiering, der er fastsat i 

finansforordningen. 

(16) Uanset finansforordningen bør en 

foranstaltning kunne finansieres ved hjælp 

af flere EU-programmer eller -instrumenter 

for at muliggøre og, hvis det er relevant, 

støtte samarbejde og interoperabilitet på 

tværs af områder. I sådanne tilfælde må 

bidragene dog ikke dække de samme 

omkostninger i overensstemmelse med 

princippet om forbud mod 

dobbeltfinansiering, der er fastsat i 

finansforordningen. Hvis en medlemsstat 

allerede har fået tildelt eller har modtaget 

bidrag fra et andet EU-program eller 
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støtte fra en EU-fond til køb af det samme 

udstyr, bør dette bidrag eller denne støtte 

anføres i ansøgningen. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Kommissionen bør tilskynde til 

fælles indkøb og afprøvning af 

toldkontroludstyr mellem 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) I betragtning af den hurtige 

udvikling af prioriteter, trusler og 

teknologier på toldområdet bør 

arbejdsprogrammer ikke strække sig over 

længere tid. Samtidig øger behovet for at 

fastlægge årlige arbejdsprogrammer den 

administrative byrde for både 

Kommissionen og medlemsstaterne, uden 

at det er nødvendigt for gennemførelsen af 

instrumentet. På denne baggrund bør 

arbejdsprogrammer i princippet dække 

mere end ét regnskabsår. 

(17) I betragtning af den hurtige 

udvikling af prioriteter, trusler og 

teknologier på toldområdet bør 

arbejdsprogrammer ikke strække sig over 

længere tid. Samtidig øger behovet for at 

fastlægge årlige arbejdsprogrammer den 

administrative byrde for både 

Kommissionen og medlemsstaterne, uden 

at det er nødvendigt for gennemførelsen af 

instrumentet. På denne baggrund bør 

arbejdsprogrammer i princippet dække 

mere end ét regnskabsår. Medlemsstaterne 

tilskyndes til med henblik på at værne om 

integriteten af Unionens strategiske 

interesser til foretage nøje overvejelser om 

cybersikkerhedsforhold og risikoen for 

potentiel lækage af følsomme data uden 

for Unionen, når nyt toldkontroludstyr 

sendes i udbud. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af arbejdsprogrammet 

under denne forordning bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/201127. 

udgår 

__________________  

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Selv om gennemførelse på centralt 

plan er afgørende for at opfylde den 

specifikke målsætning om at sikre 

ækvivalent toldkontrol, er der på grund af 

den tekniske karakter af dette instrument 

behov for forberedende arbejde på teknisk 

plan. Derfor bør gennemførelsen 

understøttes af behovsvurderinger, der er 

afhængige af national ekspertise og 

erfaringer, gennem inddragelsen af 

medlemsstaternes toldadministrationer. 

Disse behovsvurderinger bør være baseret 

på en klar metode, herunder et mindste 

antal skridt til at sikre indsamlingen af de 

nødvendige oplysninger. 

(19) Selv om gennemførelse på centralt 

plan er afgørende for at opfylde den 

specifikke målsætning om at sikre 

ækvivalent toldkontrol, er der på grund af 

den tekniske karakter af dette instrument 

behov for forberedende arbejde på teknisk 

plan. Derfor bør gennemførelsen 

understøttes af individuelle 

behovsvurderinger, der er afhængige af 

national ekspertise og erfaringer, gennem 

inddragelsen af medlemsstaternes 

toldadministrationer. Disse 

behovsvurderinger bør være baseret på en 

klar metode, herunder et mindste antal 

skridt til at sikre indsamlingen af de 

nødvendige relevante oplysninger. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at sikre regelmæssig 

overvågning og rapportering bør der 

etableres en passende ramme for 

overvågning af de resultater, der er opnået 

gennem instrumentet og foranstaltningerne 

herunder. Denne overvågning og 

rapportering bør baseres på indikatorer, der 

måler virkningerne af instrumentets 

foranstaltninger. Rapporteringskravene bør 

indeholde visse oplysninger om 

toldkontroludstyr, der ligger over en vis 

omkostningstærskel. 

(20) For at sikre regelmæssig 

overvågning og rapportering bør der 

etableres en passende ramme for 

overvågning af de resultater, der er opnået 

gennem instrumentet og foranstaltningerne 

herunder. Denne overvågning og 

rapportering bør baseres på kvantitative og 

kvalitative indikatorer, der måler 

virkningerne af instrumentets 

foranstaltninger. Medlemsstaterne bør 

drage omsorg for, at udbudsproceduren er 

klar og gennemskuelig. 
Rapporteringskravene bør indeholde 

detaljerede oplysninger om 

toldkontroludstyr og udbudsprocedurer, 

der ligger over en vis omkostningstærskel, 

samt dokumentation for udgifterne. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på nye politiske 

prioriteter, trusler og teknologier bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 

ændring af toldkontrolformålene for 

foranstaltninger, der er støtteberettigede 

under instrumentet, og listen over 

indikatorer til måling af, hvorvidt de 

specifikke målsætninger er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

(22) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på nye politiske 

prioriteter, trusler og teknologier bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 

ændring af denne forordning med henblik 

på at opstille arbejdsprogrammer, ændring 

af toldkontrolformålene for 

foranstaltninger, der er støtteberettigede 

under instrumentet, og listen over 

indikatorer til måling af, hvorvidt de 

specifikke målsætninger er nået. Det er 
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forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante og fuldstændig 

gennemsigtige høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Horisontale finansielle 

bestemmelser, der vedtages af Europa-

Parlamentet og Rådet med hjemmel i 

artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, finder anvendelse 

på denne forordning. Disse regler er fastsat 

i finansforordningen, de regulerer navnlig 

proceduren for opstillingen og 

gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 

tilskud, udbud, priser og indirekte 

gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 

finansielle aktørers ansvar. Regler, der 

vedtages med hjemmel i artikel 322 i 

TEUF, vedrører også beskyttelsen af 

Unionens budget i tilfælde af 

generaliserede mangler i medlemsstaterne 

for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 

overholdelsen heraf er en væsentlig 

forudsætning for forsvarlig økonomisk 

forvaltning og effektiv EU-finansiering. 

(24) Horisontale finansielle 

bestemmelser, der vedtages af Europa-

Parlamentet og Rådet med hjemmel i 

artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, finder anvendelse 

på denne forordning. Disse regler er fastsat 

i finansforordningen, de regulerer navnlig 

proceduren for opstillingen og 

gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 

tilskud, udbud, priser og indirekte 

gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 

finansielle aktørers ansvar. Regler, der 

vedtages med hjemmel i artikel 322 i 

TEUF, vedrører også beskyttelsen af 

Unionens budget i tilfælde af 

generaliserede mangler i medlemsstaterne 

for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 

overholdelsen heraf er en væsentlig 

forudsætning for forsvarlig økonomisk 

forvaltning og effektiv EU-finansiering. 

Finansiering under dette instrument bør 

ske under overholdelse af principperne 

om gennemsigtighed, proportionalitet, 
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ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Finansieringstyper og 

gennemførelsesmetoder i medfør af denne 

forordning bør vælges på grundlag af, om 

de giver mulighed for at nå den specifikke 

målsætning for foranstaltningerne og give 

resultater, idet der navnlig tages hensyn til 

kontrolomkostningerne, den administrative 

byrde og den forventede risiko for 

manglende overholdelse. Dette bør omfatte 

overvejelser vedrørende anvendelsen af 

faste beløb, faste satser og 

enhedsomkostninger samt finansiering, der 

ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 

som omhandlet i finansforordningens 

artikel 125, stk. 1. 

(25) Finansieringstyper og 

gennemførelsesmetoder i medfør af denne 

forordning bør vælges på grundlag af, om 

de giver mulighed for at nå den specifikke 

målsætning for foranstaltningerne og give 

resultater, idet der navnlig tages hensyn til 

kontrolomkostningerne, den administrative 

byrde og den forventede risiko for 

manglende overholdelse. Dette bør omfatte 

overvejelser vedrørende anvendelsen af 

faste beløb, faste satser og 

enhedsomkostninger samt finansiering, der 

ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 

som omhandlet i finansforordningens 

artikel 125, stk. 1. En forbedring af 

gennemførelsen og kvaliteten af støtten 

bør være de styrende principper for 

opfyldelsen af instrumentets 

målsætninger, samtidig med at der sikres 

optimal udnyttelse af finansielle 

ressourcer. 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Som en del af Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er instrumentets 

overordnede målsætning at støtte 

toldunionen og toldmyndighederne for at 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser, for at 

skabe sikkerhed internt i Unionen og for at 

beskytte Unionen mod unfair og ulovlig 

1. Som en del af Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning og med henblik på det 

langsigtede mål om, at alle 

toldmyndigheder i Unionen 

standardiseres, er instrumentets 

overordnede målsætning at støtte 

toldunionen og toldmyndighederne for at 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 
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handel, samtidig med at det gøres lettere at 

udføre lovlige handelsaktiviteter. 

finansielle og økonomiske interesser for at 

fremme grænsesamarbejde mellem 

agenturer for så vidt angår kontrol af 

varer og personer, for at skabe sikkerhed 

internt i Unionen og for at beskytte 

Unionen mod ulovlig handel, samtidig med 

at det gøres lettere at udføre lovlige 

handelsaktiviteter. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den specifikke målsætning for 

instrumentet er at bidrage til 

hensigtsmæssig og ækvivalent toldkontrol 

ved indkøb, vedligeholdelse og 

opgradering af relevant, højmoderne og 

pålideligt toldkontroludstyr. 

2. Den specifikke målsætning for 

instrumentet er at bidrage til 

hensigtsmæssig og ækvivalent toldkontrol 

ved fuldstændigt gennemsigtige indkøb, 

vedligeholdelse og opgradering af relevant, 

højmoderne, sikkert, cyberrobust, ufarligt, 

miljøvenligt og pålideligt 

toldkontroludstyr. Et yderligere formål er 

at forbedre kvaliteten af toldkontrollen 

overalt i medlemsstaterne for at undgå, at 

varer med vilje søges indført ved svagere 

kontrolsteder i Unionen. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Instrumentet skal bidrage til 

gennemførelsen af den europæiske 

integrerede grænseforvaltning ved at 

støtte samarbejde mellem agenturer og 

fælles deling af og interoperabilitet for nyt 

udstyr, der købes gennem instrumentet. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 
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Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af instrumentet for 

perioden 2021-2027 fastsættes til 1 300 

000 000 EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af instrumentet for 

perioden 2021-2027 fastsættes til 

1 149 175 000 EUR i 2018-priser 

(1 300 000 000 EUR i løbende priser). 

Begrundelse 

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

beslutninger af 14. marts og 30. maj om den næste flerårige finansielle ramme baseret på en 

foreløbig teknisk fordeling pr. program, som kan underkastes yderligere tilpasninger, 

samtidig med at den respekterer Europa-Parlamentets overordnede holdning som fastsat i 

disse beslutninger og det samlede niveau på 1,3 % af BNI for EU-27. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte udgifter til forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

evaluering af opfyldelsen af dets 

målsætninger. Det kan desuden omfatte 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets målsætninger, og 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte legitime og verificerede 

udgifter til forberedelses-, overvågnings-, 

kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

evaluering af dets performance og 

opfyldelsen af dets målsætninger. Det kan 

desuden omfatte tilsvarende legitime og 

verificerede udgifter til undersøgelser, 

møder mellem eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, dataudveksling 

mellem de involverede medlemsstater for 

så vidt som de vedrører instrumentets 

specifikke målsætninger til støtte af den 

generelle målsætning, og udgifter i 

forbindelse med informationsteknologinet 

med henblik på behandling og udveksling 

af oplysninger, eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 
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instrumentet. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen passende 

sikkerheds- og 

beredskabsforanstaltninger til at sikre, at 

alt udstyr, der er indkøbt med støtte fra 

Unionens programmer og instrumenter, 

anvendes af de relevante toldmyndigheder 

i alle relevante tilfælde. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen en 

koordineringsmekanisme til sikring af 

effektiviteten af og interoperabiliteten 

mellem alt udstyr, der er indkøbt med 

støtte fra Unionens programmer og 

instrumenter. 

3. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen en 

koordineringsmekanisme til sikring af 

effektiviteten af og interoperabiliteten 

mellem alt udstyr, der er indkøbt med 

støtte fra Unionens programmer og 

instrumenter, og som giver mulighed for 

høring og deltagelse af relevante EU-

agenturer, navnlig Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. I 

koordineringsmekanismen indgår 

deltagelse og høring af Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

for at maksimere EU-merværdien inden 

for grænseforvaltning. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 
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Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen passende 

sikkerheds- og 

beredskabsforanstaltninger til at sikre, at 

alt udstyr, der er indkøbt med støtte fra 

Unionens programmer og instrumenter, 

opfylder aftalte standarder for 

regelmæssig vedligeholdelse. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 kan foranstaltninger i 

behørigt begrundede tilfælde også dække 

indkøb, vedligeholdelse og opgradering af 

toldkontroludstyr til afprøvning af nyt 

udstyr eller nye funktioner under 

driftsmæssige betingelser. 

2. Uanset stk. 1 kan foranstaltninger i 

behørigt begrundede tilfælde også dække 

fuldt gennemsigtige indkøb, 

vedligeholdelse og opgradering af 

toldkontroludstyr til afprøvning af nyt 

udstyr eller nye funktioner under 

driftsmæssige betingelser. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i henhold 

til artikel 14 med henblik på at ændre de 

toldkontrolformål, der er fastsat i stk. 1, 

litra b), og bilag 1, hvis en sådan revision 

anses for nødvendig. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i henhold 

til artikel 14 med henblik på at ændre de 

toldkontrolformål, der er fastsat i stk. 1, 

litra b), og bilag 1, hvis en sådan revision 

anses for nødvendig, for at holde sig ajour 

med den teknologiske udvikling, ændrede 

mønstre inden for smugling af varer og 

med nye, intelligente og innovative 

løsninger til toldkontrolformål. 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, kan anvendes til 

formål ud over toldkontrol, herunder til 

kontrol af personer til støtte for de 

nationale grænseforvaltningsmyndigheder 

og efterforskning. 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, bør primært 

anvendes til toldkontrol, men kan 

anvendes til formål ud over toldkontrol, 

herunder til kontrol af personer til støtte for 

de nationale 

grænseforvaltningsmyndigheder og 

efterforskning, hvis det er nødvendigt for 

at opfylde instrumentets overordnede og 

specifikke målsætninger som fastsat i 

artikel 3. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Kommissionen tilskynder til fælles 

indkøb og afprøvning af toldkontroludstyr 

mellem medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Der kan ydes finansiering ud over 

dette loft i forbindelse med fælles indkøb 

og afprøvning af toldkontroludstyr 

mellem medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. De særlige tilfælde, der er 

omhandlet i stk. 2, kan omfatte indkøb af 

nyt toldkontroludstyr og overdragelse 

heraf til den europæiske grænse- og 

kystvagts pulje af teknisk udstyr. 

Godkendelse af tilføjelse af 

toldkontroludstyret til puljen af teknisk 

udstyr fastslås i overensstemmelse med 

artikel 5, stk. 3. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Følgende omkostninger er ikke berettigede 

til finansiering i henhold til instrumentet: 

Alle omkostninger i forbindelse med de 

foranstaltninger, der er omhandlet i 

artikel 6, er berettigede til finansiering i 

henhold til instrumentet, med undtagelse 

af: 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) omkostninger i forbindelse med 

oplæring eller opgradering af 

færdigheder, der er nødvendige for at 

kunne bruge udstyret 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) omkostninger i forbindelse med 

elektroniske systemer, undtagen software, 

der er direkte nødvendig for at anvende 

c) omkostninger i forbindelse med 

elektroniske systemer, undtagen software 

og softwareopdateringer, der er direkte 
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toldkontroludstyret nødvendig for at anvende 

toldkontroludstyret og med undtagelse af 

elektronisk software og programmering, 

som er nødvendig for at forbinde 

eksisterende software med 

toldmyndighedernes kontroludstyr 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) omkostninger i forbindelse med 

netværk, f.eks. sikre og usikre 

kommunikationskanaler, eller 

abonnementer 

d) omkostninger i forbindelse med 

netværk, f.eks. sikre og usikre 

kommunikationskanaler, eller 

abonnementer, med undtagelse af netværk 

eller abonnementer, som er direkte 

nødvendige for at bruge 

toldmyndighedernes kontroludstyr 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsprogrammerne vedtages af 

Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages efter den 

undersøgelsesprocedure, der er 

omhandlet i artikel 15. 

2. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14 om 

ændring af bilag 2a for at opstille 

arbejdsprogrammer. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede 

arbejdsprogrammer understøttes af en 

behovsvurdering, der mindst består af 

Udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede 

arbejdsprogrammer understøttes af en 

individuel behovsvurdering, der består af 
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følgende: følgende: 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en udtømmende opgørelse over det 

disponible toldkontroludstyr 

b) en udtømmende opgørelse over det 

disponible og funktionsdygtige 

toldkontroludstyr 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en fælles definition af en 

minimumsstandard og en optimal standard 

for toldkontroludstyr ved henvisning til 

kategorien af grænseovergangssteder 

c) en fælles definition af en teknisk 

minimumsstandard for toldkontroludstyr 

ved henvisning til kategorien af 

grænseovergangssteder 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) en vurdering af et optimalt niveau for 

toldkontroludstyr ved henvisning til 

kategorien af grænseovergangssteder og 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) et detaljeret overslag over de d) et detaljeret overslag over de 

finansielle behov afhængigt af 
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finansielle behov. toldtransaktionernes størrelse og den 

relative arbejdsbyrde. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende instrumentets udvikling hen 

imod opfyldelsen af de generelle og 

specifikke målsætninger i artikel 3, findes 

i bilag 2. 

1. I overensstemmelse med 

rapporteringskravene i henhold til 

artikel 38, stk. 3, litra e), nr. i), i 

finansforordningen forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet og 

Rådet oplysninger om programmets 

resultatopnåelse. Rapporteringen om 

performance omfatter oplysninger om 

både fremskridt og mangler. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

instrumentets fremskridt med hensyn til at 

opfylde målsætningerne tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 14 

med henblik på at ændre bilag 2 for om 

nødvendigt at gennemgå eller supplere 

indikatorerne og med henblik på at 

supplere denne forordning med 

bestemmelser vedrørende oprettelsen af en 

overvågnings- og evalueringsramme. 

2. Indikatorer for rapportering om 

instrumentets udvikling hen imod 

opfyldelsen af de generelle og specifikke 

målsætninger i artikel 3, er opstillet i 

bilag 2. For at sikre en effektiv vurdering 

af instrumentets fremskridt med hensyn til 

at opfylde målsætningerne tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 14 

med henblik på at ændre bilag 2 for om 

nødvendigt at gennemgå eller supplere 

indikatorerne og med henblik på at 

supplere denne forordning med 

bestemmelser vedrørende oprettelsen af en 

overvågnings- og evalueringsramme med 

henblik på at forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet ajourførte 

kvalitative og kvantitative oplysninger om 

programmets resultatopnåelse. 
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Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

instrumentets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

forholdsmæssige rapporteringskrav. 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

instrumentets gennemførelse og resultater 

er sammenlignelige og fuldstændige og 
indsamles effektivt, produktivt og rettidigt. 

Til dette formål pålægges modtagere af 

EU-midler forholdsmæssige 

rapporteringskrav. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

pålidelige oplysninger om kvaliteten af de 

anvendte performancedata. 

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) forekomst og tilstand fem år efter 

ibrugtagningen af udstyret, der er 

finansieret over Unionens budget 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) oplysninger om tilfælde af 

vedligeholdelse af toldkontroludstyret 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 
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Artikel 12 – stk. 4 – litra c c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) oplysninger om udbudsproceduren 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c d (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cd) dokumentation for udgifterne. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. 

1. Evalueringer af foranstaltninger, 

der finansieres inden for rammerne af 

instrumentet, og som er omhandlet i 

artikel 6, omhandler resultater, 

indvirkning og virkningskraft og 
gennemføres så betids, at det sikres, at de 

kan tages effektivt i brug i resultaterne kan 

indgå i beslutningsprocessen. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Midtvejsevalueringen af 

instrumentet foretages, når der foreligger 

tilstrækkelige oplysninger om 

instrumentets gennemførelse, dog senest 

fire år efter at gennemførelsen af 

instrumentet er påbegyndt. 

2. Midtvejsevalueringen af 

instrumentet foretages, når der foreligger 

tilstrækkelige oplysninger om 

instrumentets gennemførelse, dog senest 

tre år efter at gennemførelsen af 

instrumentet er påbegyndt. 
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Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Midtvejsevalueringen indeholder de 

resultater, der er nødvendige for at træffe 

afgørelse om en opfølgning af 

programmet efter 2027 og dets mål. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af instrumentets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

udgangen af den periode, der er omhandlet 

i artikel 1, foretager Kommissionen en 

endelig evaluering af instrumentet. 

3. Ved afslutningen af instrumentets 

gennemførelse, dog senest tre år efter 

udgangen af den periode, der er omhandlet 

i artikel 1, foretager Kommissionen en 

endelig evaluering af instrumentet. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget konklusionen på 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger hertil 

samt de opnåede erfaringer. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Kommissionen vedlægger årlige 

delevalueringer til sin rapport 

"Beskyttelse af Den Europæiske Unions 

finansielle interesser – Bekæmpelse af 

svig". 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 12, 

stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 

31. december 2028. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, artikel 11, stk. 

2, og artikel 12, stk. 2, tillægges 

Kommissionen indtil den 31. december 

2028. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 6, stk. 3, og artikel 12, 

stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 6, stk. 3, artikel 11, 

stk. 2, og artikel 12, stk. 2, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 
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Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 12, stk. 

2, træder i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen af den pågældende retsakt til 

Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 11, stk. 

2, og artikel 12, stk. 2, træder i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 15 udgår 

Udvalgsprocedure  

1. Kommissionen bistås af det 

toldprogramudvalg, der er omhandlet i 

artikel 18 i forordning (EU) 

[2018/XXX]38. 

 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

 

__________________  

38 COM(2018) 442.  

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden. 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) ved hjælp af sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden, hvilket viser 

EU-merværdien og hjælper 

Kommissionen med at indsamle data med 

henblik på at øge den budgetmæssige 

gennemsigtighed. 

 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende instrumentet og dets 

foranstaltninger og resultater. De 

finansielle midler, der er afsat til 

instrumentet, skal også bidrage til den 

institutionelle formidling af EU's politiske 

prioriteter, for så vidt som de vedrører 

målene i artikel 3. 

2. Kommissionen fremlægger med 

henblik på at sikre gennemsigtighed 

regelmæssigt oplysninger for 

offentligheden vedrørende instrumentet, 

dets foranstaltninger og resultater, 

herunder med henvisning til de 

arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 

artikel 11. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Bilag I – kolonne 3 – række 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Containere, lastbiler, jernbanevogne Containere, lastbiler, jernbanevogne og 

køretøjer 
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Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Bilag 1 – kolonne 3 – række 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Køretøjer 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Bilag I – kolonne 2 – række 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Portal, der anvender backscatter-røntgen Portal baseret på anvendelse af 

backscatter-røntgen 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Bilag 2 – kolonne 2 – række 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Millimeterbølgebaseret sikkerhedsscanner 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Bilag 2 – punkt 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Sikkerhed og sikring 

 a) Grad af overholdelse af 

sikkerhedsstandarder for 

toldkontroludstyr ved alle 

grænseovergangssteder, herunder 

cybersikkerhed 

 b) Grad af overholdelse af 

sikringsstandarder for toldkontroludstyr 

ved alle grænseovergangssteder 
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Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Bilag 2 – punkt 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Sundhed og miljø 

 a) Grad af overholdelse af 

sundhedsstandarder for toldkontroludstyr 

ved alle grænseovergangssteder 

 b) Grad af overholdelse af 

miljøstandarder for toldkontroludstyr ved 

alle grænseovergangssteder 

 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Bilag 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag 2a 

 Arbejdsprogrammer 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Bilag 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag 2b 

 Ekstraordinære omstændigheder for 

overstigende finansiering 
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BEGRUNDELSE 

 

Det foreslåede instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr, som en del af en ny 

integreret grænseforvaltningsfond (IBMF) i den flerårige finansielle ramme for perioden 

2021-2027, har til formål at styrke kontrollen med varer, der føres ind og ud over EU's 

grænser, ved at yde støtte til indkøb, vedligeholdelse og opgradering af toldkontroludstyr 

såsom nye scannere, automatiske nummerpladedetektionssystemer og mobile laboratorier til 

analyse af prøver. Instrumentet er et nyt finansielt redskab, der er udviklet på baggrund af 

anmodninger fra medlemsstaterne og derfor baseret på deres behov for så vidt angår bedre 

forvaltning af både ydre og indre grænser. Efter Kommissionens fremlæggelse af forslaget 

den 3. oktober 2018 har ordføreren behandlet forslaget indgående og anser det generelt for at 

være nyttigt og veludformet. Ikke desto mindre har han nogle bemærkninger og anbefalinger 

med henblik på at gøre ordlyden af forslaget mere klar og sammenhængende. 

 

I artikel 3, 9, 12 og 13 bør en mere specifik formulering kunne forebygge en misforståelse af 

den tilsigtede mening. Ud over disse mindre ændringer foreslås der to mere væsentligt 

ændringer. 

 

For det første bør det med tilpasninger til betragtning 15 præciseres, hvordan andre parter må 

anvende toldkontroludstyr til andre formål. Ordføreren anerkender og støtter mulige synergier 

fuldt ud, men mener, at en sådan anvendelse hverken bør være systematisk eller regelmæssig, 

for dermed at forhindre misbrug og underminering af instrumentets mål. 

 

For det andet foreslås der i artikel 16 forenklede regler for offentliggørelse af oplysninger om 

instrumentet med det formål ikke at pålægge Kommissionen en for stor forpligtelse til 

publikations- og informationsopgaver. Derfor skal det være op til Kommissionens eget skøn 

at vurdere en passende metode til offentliggørelse af oplysninger om instrumentet, uden at der 

fastsættes strenge regler herom. 
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5.11.2018 

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Georgios Kyrtsos 

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:  

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Toldunionen er en hjørnesten i 

Den Europæiske Union, som er en af de 

største handelsblokke i verden, og er af 

afgørende betydning for et velfungerende 

indre marked til gavn for både 

erhvervslivet og borgerne i EU. I sin 

beslutning af 14. marts 2018 gav Europa-

Parlamentet udtryk for særlig bekymring 

over toldsvig, som har medført et 

betydeligt tab af indtægter for Unionens 

budget. Europa-Parlamentet gentog, at et 

stærkere og mere ambitiøst Europa kun 

kan opnås, hvis det udstyres med øgede 
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finansielle midler, og opfordrede derfor 

til, at der løbende ydes støtte til 

eksisterende politikker, at der afsættes 

flere ressourcer til Unionens 

flagskibsprogrammer, og at yderligere 

ansvarsområder modsvares af 

supplerende finansielle midler. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af arbejdsprogrammet 

under denne forordning bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/201127. 

udgår 

__________________  

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på nye politiske 

prioriteter, trusler og teknologier bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 

(22) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på nye politiske 

prioriteter, trusler og teknologier bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 
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ændring af toldkontrolformålene for 

foranstaltninger, der er støtteberettigede 

under instrumentet, og listen over 

indikatorer til måling af, hvorvidt de 

specifikke målsætninger er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

vedtagelse af arbejdsprogrammer, 

ændring af toldkontrolformålene for 

foranstaltninger, der er støtteberettigede 

under instrumentet, og listen over 

indikatorer til måling af, hvorvidt de 

specifikke målsætninger er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Horisontale finansielle 

bestemmelser, der vedtages af Europa-

Parlamentet og Rådet med hjemmel i 

artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, finder anvendelse 

på denne forordning. Disse regler er fastsat 

i finansforordningen, de regulerer navnlig 

proceduren for opstillingen og 

gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 

tilskud, udbud, priser og indirekte 

gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 

finansielle aktørers ansvar. Regler, der 

vedtages med hjemmel i artikel 322 i 

TEUF, vedrører også beskyttelsen af 

Unionens budget i tilfælde af 

generaliserede mangler i medlemsstaterne 

for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 

overholdelsen heraf er en væsentlig 

(24) Horisontale finansielle 

bestemmelser, der vedtages af Europa-

Parlamentet og Rådet med hjemmel i 

artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, finder anvendelse 

på denne forordning. Disse regler er fastsat 

i finansforordningen, de regulerer navnlig 

proceduren for opstillingen og 

gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 

tilskud, udbud, priser og indirekte 

gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 

finansielle aktørers ansvar. Regler, der 

vedtages med hjemmel i artikel 322 i 

TEUF, vedrører også beskyttelsen af 

Unionens budget i tilfælde af 

generaliserede mangler i medlemsstaterne 

for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 

overholdelsen heraf er en væsentlig 
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forudsætning for forsvarlig økonomisk 

forvaltning og effektiv EU-finansiering. 

forudsætning for forsvarlig økonomisk 

forvaltning og effektiv EU-finansiering. 

Finansiering under dette instrument bør 

ske under overholdelse af principperne 

om gennemsigtighed, proportionalitet, 

ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Finansieringstyper og 

gennemførelsesmetoder i medfør af denne 

forordning bør vælges på grundlag af, om 

de giver mulighed for at nå den specifikke 

målsætning for foranstaltningerne og give 

resultater, idet der navnlig tages hensyn til 

kontrolomkostningerne, den administrative 

byrde og den forventede risiko for 

manglende overholdelse. Dette bør omfatte 

overvejelser vedrørende anvendelsen af 

faste beløb, faste satser og 

enhedsomkostninger samt finansiering, der 

ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 

som omhandlet i finansforordningens 

artikel 125, stk. 1. 

(25) Finansieringstyper og 

gennemførelsesmetoder i medfør af denne 

forordning bør vælges på grundlag af, om 

de giver mulighed for at nå den specifikke 

målsætning for foranstaltningerne og give 

resultater, idet der navnlig tages hensyn til 

kontrolomkostningerne, den administrative 

byrde og den forventede risiko for 

manglende overholdelse. Dette bør omfatte 

overvejelser vedrørende anvendelsen af 

faste beløb, faste satser og 

enhedsomkostninger samt finansiering, der 

ikke er direkte knyttet til omkostningerne, 

som omhandlet i finansforordningens 

artikel 125, stk. 1. En forbedring af 

gennemførelsen og kvaliteten af støtten 

bør være de styrende principper for 

opfyldelsen af instrumentets 

målsætninger, samtidig med at der sikres 

optimal udnyttelse af finansielle 

ressourcer. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) For at afspejle, hvor presserende 

det er at tage hånd om klimaændringer i 
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overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre 

Parisaftalen, og for at spille en førende 

rolle med hensyn til at gennemføre FN's 

mål for bæredygtig udvikling, herunder 

ligestilling mellem kønnene, vil dette 

program bidrage til at integrere 

klimaindsatsen og til at nå det 

overordnede mål om, at mindst 25 % af 

udgifterne i EU-budgettet skal gå til 

finansiering af støtte til klimamål i FFR-

perioden 2021-2027 og 30 % så hurtigt 

som muligt og senest i 2027. De relevante 

foranstaltninger vil blive indkredset under 

forberedelsen og gennemførelsen af 

programmet og revurderet som led i de 

relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af instrumentet for 

perioden 2021-2027 fastsættes til 1 300 

000 000 EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af instrumentet for 

perioden 2021-2027 fastsættes til 

1 149 175 000 EUR i 2018-priser 

(1 300 000 000 EUR i løbende priser). 

Begrundelse 

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

beslutninger af 14. marts og 30. maj om den næste flerårige finansielle ramme baseret på en 

foreløbig teknisk fordeling pr. program, som kan underkastes yderligere tilpasninger, 

samtidig med at den respekterer Europa-Parlamentets overordnede holdning som fastsat i 

disse beslutninger og det samlede niveau på 1,3 % af BNI for EU-27. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Arbejdsprogrammerne vedtages af 

Kommissionen ved en 

gennemførelsesretsakt. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages efter den 

undersøgelsesprocedure, der er 

omhandlet i artikel 15. 

2. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14 om 

ændring af bilag IIa for at fastlægge 

arbejdsprogrammer. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Midtvejsevalueringen af 

instrumentet foretages, når der foreligger 

tilstrækkelige oplysninger om 

instrumentets gennemførelse, dog senest 

fire år efter at gennemførelsen af 

instrumentet er påbegyndt. 

2. Midtvejsevalueringen af 

instrumentet foretages, når der foreligger 

tilstrækkelige oplysninger om 

instrumentets gennemførelse, dog senest to 

år efter at gennemførelsen af instrumentet 

er påbegyndt. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af instrumentets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

udgangen af den periode, der er omhandlet 

i artikel 1, foretager Kommissionen en 

endelig evaluering af instrumentet. 

3. Ved afslutningen af instrumentets 

gennemførelse, dog senest to år efter 

udgangen af den periode, der er omhandlet 

i artikel 1, foretager Kommissionen en 

endelig evaluering af instrumentet. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 12, 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, artikel 11, stk. 
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stk. 2, tillægges Kommissionen indtil den 

31. december 2028. 

2, og artikel 12, stk. 2, tillægges 

Kommissionen indtil den 31. december 

2028. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 6, stk. 3, og artikel 12, 

stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 6, stk. 3, artikel 11, 

stk. 2, og artikel 12, stk. 2, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 14 b – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 12, stk. 

2, træder i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen af den pågældende retsakt til 

Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

6. En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 11, stk. 

2, artikel 12, stk. 2, træder i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 15 udgår 

Udvalgsprocedure  

1. Kommissionen bistås af det 

toldprogramudvalg, der er omhandlet i 

artikel 18 i forordning (EU) 

[2018/XXX]38. 

 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

 

__________________  

38 COM(2018) 442.  

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden. 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden, hvilket viser 

EU-merværdien og hjælper 

Kommissionen med at indsamle data med 

henblik på at øge den budgetmæssige 

gennemsigtighed. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Bilag II a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag IIa 

 Arbejdsprogrammer 
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som 

en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning 

Referencer COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) 

Korresponderende udvalg 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

IMCO 

2.7.2018 
   

Udtalelse fra 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

BUDG 

2.7.2018 

Ordfører for udtalelse 

       Dato for valg 

Georgios Kyrtsos 

28.6.2018 

Behandling i udvalg 26.9.2018    

Dato for vedtagelse 5.11.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

25 

2 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, 

André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 

Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, 

Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, 

Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, 

Andrey Novakov, Marco Valli 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Michael Detjen 
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

25 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk 

EFDD Marco Valli 

PPE Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, 

Paul Rübig, Inese Vaidere 

S&D Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, 

Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Indrek Tarand 

 

2 - 

ENF André Elissen 

NI Eleftherios Synadinos 

 

1 0 

ENF Marco Zanni 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 
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21.11.2018 

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte 

til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Nedzhmi Ali 

 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Told bidrager til at beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser. Da det er en 

af Unionens vigtige traditionelle egne indtægter, er det fortsat et af Budgetkontroludvalgets 

vigtigste interesseområder. 

Det nye foreslåede instrument for toldkontroludstyr skal forbedre ensartetheden i udførelsen 

af toldkontrollen i medlemsstaterne, så det undgås, at varestrømmene omledes mod de 

svageste punkter. En særlig EU-intervention for toldkontroludstyr vil give mulighed for støtte 

til køb, vedligeholdelse og opgradering af det støtteberettigede detektionsudstyr til toldkontrol 

i bred forstand. Instrumentet bør også dække detektionsudstyr, som anvendes til andre 

kontrolformål end toldkontrol, så længe det sidste er hovedformålet. 

Det nye instrument for toldkontroludstyr skal være i overensstemmelse med og udnytte 

enhver synergi med andre EU-handlingsprogrammer og -fonde med lignende målsætninger på 

beslægtede områder, navnlig toldprogrammet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) De 2 140 toldsteder17, der findes 

ved Den Europæiske Unions ydre grænser, 

skal være tilstrækkelig rustet til at sikre 

driften af toldunionen. Behovet for 

tilstrækkelig og ækvivalent toldkontrol er 

ikke blot stadig mere presserende som 

følge af toldmyndighedernes traditionelle 

funktion med opkrævning af indtægter, 

men også i stigende grad, fordi det af 

sikkerhedshensyn er nødvendigt at styrke 

kontrollen væsentligt med de varer, der 

føres ind i og ud af Unionen via de ydre 

grænser. Samtidig bør denne kontrol med 

varebevægelser på tværs af de ydre 

grænser dog ikke forringe, men snarere 

fremme lovlig handel med tredjelande. 

(1) Alle toldsteder17, der findes ved 

Den Europæiske Unions ydre grænser 

(land-, sø- og luftgrænser samt 

postknudepunkter), skal være tilstrækkelig 

rustet til at sikre en gnidningsløs og 

effektiv drift af toldunionen. Behovet for 

tilstrækkelig og ækvivalent toldkontrol er 

ikke blot stadig mere presserende som 

følge af toldmyndighedernes traditionelle 

funktion med opkrævning af indtægter, 

men også i stigende grad, fordi det af 

sikkerhedshensyn og med henblik på at 

beskytte Unionens finansielle interesser er 

nødvendigt at styrke kontrollen væsentligt 

med de varer, der føres ind i og ud af 

Unionen via de ydre grænser. Samtidig bør 

denne kontrol med varebevægelser på 

tværs af de ydre grænser dog ikke forringe, 

men snarere fremme lovlig handel med 

tredjelande. 

_________________ _________________ 

17 Bilag til den årlige aktivitetsrapport for 

2016 om toldunionens performance, der 

findes på: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_da. 

17 Bilag til den årlige aktivitetsrapport for 

2016 om toldunionens performance, der 

findes på: 

https://ec.europa.eu/info/publications/annu

al-activity-report-2016-taxation-and-

customs-union_da. 

Begrundelse 

Præcisering af tallet giver ikke mening — hvad hvis dette stiger eller endog falder? 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Toldunionen er en hjørnesten i 

Den Europæiske Union, som er en af de 

største handelsblokke i verden, og er af 

afgørende betydning for et velfungerende 

indre marked til gavn for både 

erhvervslivet og borgerne. I sin beslutning 

af 14. marts 201817a gav Europa-
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Parlamentet udtryk for særlig bekymring 

over toldsvig, som har medført et 

betydeligt tab af indtægter for Unionens 

budget. Europa-Parlamentet gentog, at et 

stærkere og mere ambitiøst Europa kun 

kan opnås, hvis det udstyres med øgede 

finansielle midler, og opfordrede derfor 

til, at der løbende ydes støtte til 

eksisterende politikker, at der afsættes 

flere ressourcer til Unionens 

flagskibsprogrammer, og at yderligere 

ansvarsområder modsvares af 

supplerende finansielle midler. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 

medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 

Denne ubalance skyldes både de 

geografiske forskelle mellem 

medlemsstaterne og uligheder i deres 

respektive kapacitet og ressourcer. 

Medlemsstaternes mulighed for at reagere 

på udfordringer, der udspringer af de 

stadigt skiftende globale 

forretningsmodeller og forsyningskæder, 

afhænger ikke blot af det menneskelige 

aspekt, men også af adgangen til moderne 

og pålideligt toldkontroludstyr. 

Tilvejebringelsen af ækvivalent 

toldkontroludstyr er derfor et vigtigt 

element i afhjælpningen af den 

eksisterende ubalance. Det vil gøre 

udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 

mere ensartet, så det undgås, at 

varestrømmene omledes mod de svageste 

punkter. 

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 

medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 

Denne ubalance skyldes både de 

geografiske forskelle mellem 

medlemsstaterne og uligheder i deres 

respektive kapacitet og ressourcer samt 

manglen på harmoniserede og 

standardiserede toldkontroller. 

Medlemsstaternes mulighed for at reagere 

på udfordringer, der udspringer af de 

stadigt skiftende globale 

forretningsmodeller og forsyningskæder, 

afhænger ikke blot af det menneskelige 

aspekt, men også af adgangen til moderne 

og pålideligt toldkontroludstyr, som 

fungerer korrekt. Andre udfordringer, 

såsom stigningen i e-handel, den 

generelle digitalisering og potentielle 

svagheder med hensyn til cyberangreb, 

sabotage, manipulation af data eller 

industrispionage, vil også øge 

efterspørgslen efter mere velfungerende 

toldprocedurer. Tilvejebringelsen af 

ækvivalent toldkontroludstyr er derfor et 

vigtigt element i afhjælpningen af den 

eksisterende ubalance. Det vil gøre 

udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 
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mere ensartet, så det undgås, at 

varestrømmene omledes mod de svageste 

punkter. I betragtning af forskellene i 

tilgængeligheden af toldmyndighedernes 

kontroludstyr medlemsstaterne imellem 

bør der træffes foranstaltninger, navnlig 

for at sikre, at varer er omfattet af 

ensartet kontrol, når de indføres i 

Unionens toldområde, for at undgå, at 

toldsvindlere "shopper rundt" mellem 

havnene. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Ved at støtte etableringen af et 

tilstrækkeligt og ækvivalent 

toldkontrolniveau ved Unionens ydre 

grænser er det muligt at maksimere 

fordelene ved toldunionen. En særlig EU-

intervention for toldkontroludstyr, der har 

til formål at korrigere de nuværende 

ubalancer, vil desuden bidrage til den 

overordnede samhørighed mellem 

medlemsstaterne. I betragtning af de 

udfordringer, som verden står over for, 

navnlig det fortsatte behov for at beskytte 

Unionens og medlemsstaternes finansielle 

og økonomiske interesser og samtidig 

fremme den lovlige samhandel, er 

adgangen til moderne og pålideligt 

kontroludstyr ved de ydre grænser en 

absolut nødvendighed. 

(5) Ved at støtte etableringen af et 

ensartet, tilstrækkeligt og ækvivalent 

toldkontrolniveau ved Unionens ydre 

grænser er det muligt at maksimere 

fordelene ved toldunionen med henblik på 

det langsigtede mål, at alle 

toldmyndigheder i Unionen arbejder 

sammen som én myndighed. En særlig 

EU-intervention for toldkontroludstyr, der 

har til formål at korrigere de nuværende 

ubalancer, vil desuden bidrage til den 

overordnede samhørighed mellem 

medlemsstaterne. I betragtning af de 

udfordringer, som verden står over for, 

navnlig det fortsatte behov for at beskytte 

Unionens og medlemsstaternes finansielle 

og økonomiske interesser og samtidig 

fremme den lovlige samhandel, er 

adgangen til velfungerende moderne, 

avanceret, sikkert, cyberrobust, 

miljøvenligt og pålideligt kontroludstyr 

ved de ydre grænser en absolut 

nødvendighed. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, bør opfylde de 

højeste standarder for sikkerhed, 

cybersikkerhed, miljø og sundhed. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13b) Data, som indsamles ved hjælp af 

toldkontroludstyr, der finansieres under 

dette instrument, bør kun kunne tilgås og 

behandles af myndighedernes behørigt 

bemyndigede personale og bør sikres 

forsvarligt mod uautoriseret adgang eller 

videregivelse. Medlemsstaterne bør have 

fuld kontrol over disse data. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13c) Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, bør bidrage til at 

yde optimal toldrisikostyring. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 d (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13d) Ved udskiftning af gammelt 

toldkontroludstyr ved hjælp af dette 

instrument er medlemsstaterne ansvarlige 

for miljøvenlig bortskaffelse af gammelt 
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toldkontroludstyr. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med særskilte, men sammenhængende 

anvendelsesområder for så vidt angår køb 

af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

formål såsom grænsekontrol og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

Unionens budget gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med særskilte, men sammenhængende 

anvendelsesområder for så vidt angår køb 

af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

opgaver, som udføres ved grænsen, og til 

andre relaterede formål såsom 

grænsekontrol og sikkerhed. Denne 

fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

Unionens budget gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473. 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 26 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Europa-Kommissionen bør 

tilskynde til fælles indkøb og afprøvning 

af toldkontroludstyr mellem 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Selv om gennemførelse på centralt 

plan er afgørende for at opfylde den 

specifikke målsætning om at sikre 

ækvivalent toldkontrol, er der på grund af 

den tekniske karakter af dette instrument 

behov for forberedende arbejde på teknisk 

plan. Derfor bør gennemførelsen 

understøttes af behovsvurderinger, der er 

afhængige af national ekspertise og 

erfaringer, gennem inddragelsen af 

medlemsstaternes toldadministrationer. 

Disse behovsvurderinger bør være baseret 

på en klar metode, herunder et mindste 

antal skridt til at sikre indsamlingen af de 

nødvendige oplysninger. 

(19) Selv om gennemførelse på centralt 

plan er afgørende for at opfylde den 

specifikke målsætning om at sikre 

ækvivalent toldkontrol, er der på grund af 

den tekniske karakter af dette instrument 

behov for forberedende arbejde på teknisk 

plan. Derfor bør gennemførelsen 

understøttes af individuelle 

behovsvurderinger, der er afhængige af 

national ekspertise og erfaringer, gennem 

inddragelsen af medlemsstaternes 

toldadministrationer. Disse 

behovsvurderinger bør være baseret på en 

klar metode, herunder et mindste antal 

skridt til at sikre indsamlingen af de 

nødvendige oplysninger. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at sikre regelmæssig 

overvågning og rapportering bør der 

etableres en passende ramme for 

overvågning af de resultater, der er opnået 

gennem instrumentet og foranstaltningerne 

herunder. Denne overvågning og 

rapportering bør baseres på indikatorer, der 

måler virkningerne af instrumentets 

foranstaltninger. Rapporteringskravene bør 

indeholde oplysninger om 

toldkontroludstyr, der ligger over en vis 

omkostningstærskel. 

(20) For at sikre regelmæssig 

overvågning og rapportering bør der 

etableres en passende ramme for 

overvågning af de resultater, der er opnået 

gennem instrumentet og foranstaltningerne 

herunder. Denne overvågning og 

rapportering bør baseres på kvantitative og 

kvalitative indikatorer, der måler 

virkningerne af instrumentets 

foranstaltninger. Medlemsstaterne bør 

sikre en gennemsigtig og klar 

udbudsprocedure. Rapporteringskravene 

bør indeholde detaljerede oplysninger om 

toldkontroludstyr og udbudsprocedurer, 

der ligger over en vis omkostningstærskel, 

samt dokumentation for udgifterne. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på nye politiske 

prioriteter, trusler og teknologier bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 

ændring af toldkontrolformålene for 

foranstaltninger, der er støtteberettigede 

under instrumentet, og listen over 

indikatorer til måling af, hvorvidt de 

specifikke målsætninger er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

(22) For at kunne reagere 

hensigtsmæssigt på nye politiske 

prioriteter, trusler og teknologier bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, for så vidt angår 

ændring af toldkontrolformålene for 

foranstaltninger, der er støtteberettigede 

under instrumentet, og listen over 

indikatorer til måling af, hvorvidt de 

specifikke målsætninger er nået. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante og fuldstændig 

gennemsigtige høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 
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principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale 

af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 

at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle 

dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til møder 

i Kommissionens ekspertgrupper, der 

beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Horisontale finansielle 

bestemmelser, der vedtages af Europa-

Parlamentet og Rådet med hjemmel i 

artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, finder anvendelse 

på denne forordning. Disse regler er fastsat 

i finansforordningen, de regulerer navnlig 

proceduren for opstillingen og 

gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 

tilskud, udbud, priser og indirekte 

gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 

finansielle aktørers ansvar. Regler, der 

vedtages med hjemmel i artikel 322 i 

TEUF, vedrører også beskyttelsen af 

Unionens budget i tilfælde af 

generaliserede mangler i medlemsstaterne 

for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 

overholdelsen heraf er en væsentlig 

forudsætning for forsvarlig økonomisk 

forvaltning og effektiv EU-finansiering. 

(24) Horisontale finansielle 

bestemmelser, der vedtages af Europa-

Parlamentet og Rådet med hjemmel i 

artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, finder anvendelse 

på denne forordning. Disse regler er fastsat 

i finansforordningen, de regulerer navnlig 

proceduren for opstillingen og 

gennemførelsen af budgettet ved hjælp af 

tilskud, udbud, priser og indirekte 

gennemførelse, og de sikrer kontrol med de 

finansielle aktørers ansvar. Regler, der 

vedtages med hjemmel i artikel 322 i 

TEUF, vedrører også beskyttelsen af 

Unionens budget i tilfælde af 

generaliserede mangler i medlemsstaterne 

for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 

overholdelsen heraf er en væsentlig 

forudsætning for forsvarlig økonomisk 

forvaltning og effektiv EU-finansiering. 

Finansiering under dette instrument bør 

ske under overholdelse af principperne 

om gennemsigtighed, proportionalitet, 

ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Som en del af Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er instrumentets 

overordnede målsætning at støtte 

toldunionen og toldmyndighederne for at 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

finansielle og økonomiske interesser, for at 

skabe sikkerhed internt i Unionen og for at 

beskytte Unionen mod unfair og ulovlig 

handel, samtidig med at det gøres lettere at 

udføre lovlige handelsaktiviteter. 

1. Som en del af Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning og med henblik på det 

langsigtede mål om, at alle 

toldmyndigheder i Unionen arbejder 

sammen som én myndighed, er 

instrumentets overordnede målsætning at 

støtte toldunionen og toldmyndighederne 

for at beskytte Unionens og 

medlemsstaternes finansielle og 

økonomiske interesser, for at skabe 

sikkerhed internt i Unionen og for at 

beskytte Unionen mod unfair og ulovlig 

handel, samtidig med at det gøres lettere at 

udføre lovlige handelsaktiviteter. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den specifikke målsætning for 

instrumentet er at bidrage til 

hensigtsmæssig og ækvivalent toldkontrol 

ved indkøb, vedligeholdelse og 

opgradering af relevant, højmoderne og 

pålideligt toldkontroludstyr. 

2. Den specifikke målsætning for 

instrumentet er at bidrage til 

hensigtsmæssig og ækvivalent toldkontrol 

ved fuldt gennemsigtige indkøb, 

vedligeholdelse og opgradering af relevant, 

højmoderne, sikkert, cyberrobust, 

miljøvenligt og pålideligt toldkontroludstyr 

samt teknisk uddannelse af det personale, 

der skal betjene udstyret. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 1. Finansieringsrammen for 
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gennemførelsen af instrumentet for 

perioden 2021-2027 fastsættes til 1 300 

000 000 EUR i løbende priser. 

gennemførelsen af instrumentet for 

perioden 2021-2027 fastsættes til 

1 149 175 000 EUR i 2018-priser 

(1 300 000 000 EUR i løbende priser). 

Begrundelse 

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

beslutninger af 14. marts og 30. maj om den næste flerårige finansielle ramme baseret på en 

foreløbig teknisk fordeling pr. program, som kan underkastes yderligere tilpasninger, 

samtidig med at den respekterer Europa-Parlamentets overordnede holdning som fastsat i 

disse beslutninger og det samlede niveau på 1,3 % af BNI for EU-27. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte udgifter til forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

evaluering af opfyldelsen af dets 

målsætninger. Det kan desuden omfatte 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets målsætninger, og 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte legitime og verificerede 

udgifter til forberedelses-, overvågnings-, 

kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

evaluering af dets performance og 

opfyldelsen af dets målsætninger. Det kan 

desuden omfatte legitime og verificerede 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets målsætninger, og 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen passende 

sikkerheds- og 

beredskabsforanstaltninger til at sikre, at 

alt udstyr, der er indkøbt med støtte fra 

Unionens programmer og instrumenter, 

anvendes af de relevante toldmyndigheder 

i alle relevante tilfælde.  

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen passende 

sikkerheds- og 

beredskabsforanstaltninger til at sikre, at 

alt udstyr, der er indkøbt med støtte fra 

Unionens programmer og instrumenter, 

opfylder aftalte standarder for 

regelmæssig vedligeholdelse. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) støtte til indkøb, vedligeholdelse og 

opgradering af toldkontroludstyr, der 

opfylder de højeste standarder for 

sikkerhed, cybersikkerhed, miljø og 

sundhed 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 
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Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Data, som indsamles ved hjælp af 

toldkontroludstyr, der finansieres under 

dette instrument, må kun tilgås og 

behandles af myndighedernes behørigt 

bemyndigede personale og skal sikres 

forsvarligt mod uautoriseret adgang eller 

videregivelse. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 kan foranstaltninger i 

behørigt begrundede tilfælde også dække 

indkøb, vedligeholdelse og opgradering af 

toldkontroludstyr til afprøvning af nyt 

udstyr eller nye funktioner under 

driftsmæssige betingelser. 

2. Uanset stk. 1 kan foranstaltninger i 

behørigt begrundede tilfælde også dække 

fuldt gennemsigtige indkøb, 

vedligeholdelse og opgradering af 

toldkontroludstyr til afprøvning af nyt 

udstyr eller nye funktioner under 

driftsmæssige betingelser. 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i henhold 

til artikel 14 med henblik på at ændre de 

toldkontrolformål, der er fastsat i stk. 1, 

litra b), og bilag 1, hvis en sådan revision 

anses for nødvendig. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i henhold 

til artikel 14 med henblik på at ændre de 

toldkontrolformål, der er fastsat i stk. 1, 

litra b), og bilag 1, hvis en sådan revision 

anses for nødvendig, og med henblik på at 

holde sig ajour med den teknologiske 

udvikling og med nye, intelligente og 

innovative løsninger til toldkontrol. 

 

Ændringsforslag  25 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, kan anvendes til 

formål ud over toldkontrol, herunder til 

kontrol af personer til støtte for de 

nationale grænseforvaltningsmyndigheder 

og efterforskning. 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, kan anvendes til 

formål ud over toldkontrol, herunder til 

kontrol af personer til støtte for de 

nationale grænseforvaltningsmyndigheder 

og efterforskning, hvis det er nødvendigt 

for at opfylde instrumentets overordnede 

og specifikke målsætninger som fastsat i 

artikel 3. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Kommissionen tilskynder til fælles 

indkøb og afprøvning af toldkontroludstyr 

mellem medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Finansiering ud over dette loft kan 

kun ydes i behørigt begrundede 

undtagelsestilfælde. 

2. Finansiering ud over dette loft 

ydes kun i behørigt begrundede særlige 

tilfælde, jf. bilag 3. Kommissionen 

vedtager og ajourfører om nødvendigt 

listen over særlige tilfælde ved en 

delegeret retsakt. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Der kan ydes finansiering ud over 

dette loft i forbindelse med fælles indkøb 

og afprøvning af toldkontroludstyr 

mellem medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) omkostninger i forbindelse med 

elektroniske systemer, undtagen software, 

der er direkte nødvendig for at anvende 

toldkontroludstyret 

c) omkostninger i forbindelse med 

elektroniske systemer, undtagen software 

og softwareopdateringer, der er direkte 

nødvendige for at anvende 

toldkontroludstyret 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede 

arbejdsprogrammer understøttes af en 

behovsvurdering, der mindst består af 

følgende: 

Udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede 

arbejdsprogrammer understøttes af en 

individuel behovsvurdering, der mindst 

består af følgende: 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) et detaljeret overslag over de 

finansielle behov. 

d) et detaljeret overslag over de 

finansielle behov afhængigt af 

toldtransaktionernes størrelse og den 

relative arbejdsbyrde. 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende instrumentets udvikling hen 

imod opfyldelsen af de generelle og 

specifikke målsætninger i artikel 3, findes 

i bilag 2. 

1. I overensstemmelse med 

rapporteringskravet i henhold til artikel 

38, stk. 3, litra e), nr. 1), i 

finansforordningen forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet og 

Rådet performanceoplysninger 

vedrørende programmet. Rapportering om 

performance skal omfatte oplysninger om 

både fremskridt og mangler. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

instrumentets fremskridt med hensyn til at 

opfylde målsætningerne tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 14 

med henblik på at ændre bilag 2 for om 

nødvendigt at gennemgå eller supplere 

indikatorerne og med henblik på at 

supplere denne forordning med 

bestemmelser vedrørende oprettelsen af en 

overvågnings- og evalueringsramme. 

2. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende instrumentets udvikling hen 

imod opfyldelsen af de generelle og 

specifikke målsætninger i artikel 3, findes 

i bilag 2. For at sikre en effektiv vurdering 

af instrumentets fremskridt med hensyn til 

at opfylde målsætningerne tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 14 

med henblik på at ændre bilag 2 for om 

nødvendigt at gennemgå eller supplere 

indikatorerne og med henblik på at 

supplere denne forordning med 

bestemmelser vedrørende oprettelsen af en 

overvågnings- og evalueringsramme med 

henblik på at forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet ajourførte 

kvalitative og kvantitative oplysninger om 

programmets performance. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 
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Artikel 12 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

instrumentets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

forholdsmæssige rapporteringskrav. 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

instrumentets gennemførelse og resultater 

er sammenlignelige og fuldstændige og 

indsamles effektivt, produktivt og rettidigt. 

Til dette formål pålægges modtagere af 

EU-midler forholdsmæssige 

rapporteringskrav. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

pålidelige oplysninger om kvaliteten af de 

anvendte performancedata. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) forekomst og tilstand fem år efter 

ibrugtagningen af udstyret, der er 

finansieret over Unionens budget 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) oplysninger om vedligeholdelse af 

toldkontroludstyret 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) oplysninger om udbudsproceduren 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – litra c d (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cd) dokumentation for udgifterne 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4 a. I tilfælde af, at det udstyr, der er 

indkøbt med støtte fra Unionens 

programmer og instrumenter, ikke 

anvendes af én eller flere medlemsstater, 

udarbejder Kommissionen et udkast til en 

samlet vurdering af situationen og 

underretter Europa-Parlamentet, Rådet, 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget samt Den 

Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). 

Vurderingen skal omfatte, men ikke være 

begrænset til, et skøn over risikoen for 

Unionens finansielle interesser samt 

afhjælpende foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. 

1. Evalueringer indeholder en 

vurdering af programmets resultater, 

virkninger, effektivitet og produktivitet, og 

de gennemføres så betids, at resultaterne 

kan indgå i beslutningsprocessen. 

 

Ændringsforslag  41 
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Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Midtvejsevalueringen af 

instrumentet foretages, når der foreligger 

tilstrækkelige oplysninger om 

instrumentets gennemførelse, dog senest 

fire år efter at gennemførelsen af 

instrumentet er påbegyndt. 

2. Midtvejsevalueringen af 

instrumentet foretages, når der foreligger 

tilstrækkelige oplysninger om 

instrumentets gennemførelse, dog senest 

tre år efter at gennemførelsen af 

instrumentet er påbegyndt. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Midtvejsevalueringen indeholder de 

resultater, der er nødvendige for at træffe 

afgørelse om en opfølgning af 

programmet efter 2027, og målene herfor. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af instrumentets 

gennemførelse, dog senest fire år efter 

udgangen af den periode, der er omhandlet 

i artikel 1, foretager Kommissionen en 

endelig evaluering af instrumentet. 

3. Ved afslutningen af instrumentets 

gennemførelse, dog senest tre år efter 

udgangen af den periode, der er omhandlet 

i artikel 1, foretager Kommissionen en 

endelig evaluering af instrumentet. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
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Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget konklusionen på 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget konklusionen på 

evalueringerne og sine bemærkninger hertil 

samt de opnåede erfaringer. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Årlige delevalueringer vil blive 

medtaget i Kommissionens rapport 

"Beskyttelse af Den Europæiske Unions 

finansielle interesser – Bekæmpelse af 

svig". 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

som er afpasset forholdsmæssigt efter 

forskellige modtagergrupper, herunder 

medierne og offentligheden. 

1. Modtagere af EU-midler 

anerkender inden for rimelighedens 

grænser EU-midlernes oprindelse og sikrer 

størst mulig synlighed af disse (navnlig 

ved fremstød for foranstaltningerne og 

disses resultater) gennem 

sammenhængende, virkningsfulde og 

målrettede oplysninger, som er afpasset 

forholdsmæssigt efter forskellige 

modtagergrupper, herunder medierne og 

offentligheden, men de udgifter, der 

anvendes til anerkendelse af 

finansieringen, bør stå i et rimeligt 

forhold til de samlede omkostninger. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende instrumentet og dets 

foranstaltninger og resultater. De 

finansielle midler, der er afsat til 

instrumentet, skal også bidrage til den 

institutionelle formidling af EU's politiske 

prioriteter, for så vidt som de vedrører 

målene i artikel 3. 

2. Kommissionen gennemfører 

regelmæssigt informations- og 

kommunikationstiltag vedrørende 

instrumentet og dets foranstaltninger og 

resultater som led i arbejdsprogrammerne, 

jf. artikel 11. De finansielle midler, der er 

afsat til instrumentet, skal også bidrage til 

den institutionelle formidling af EU's 

politiske prioriteter, for så vidt som de 

vedrører målene i artikel 3. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Bilag II – nr. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Sikkerhed og sikring 

 a) Grad af overholdelse af 

sikkerhedsstandarder for 

toldkontroludstyr ved alle 

grænseovergangssteder, herunder 

cybersikkerhed 

 b) Grad af overholdelse af 

sikringsstandarder for toldkontroludstyr 

ved alle grænseovergangssteder 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Bilag II – nr. 1 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 b. Sundhed og miljø 

 a) Grad af overholdelse af 

sundhedsstandarder for toldkontroludstyr 

ved alle grænseovergangssteder 

 b) Grad af overholdelse af 

miljøstandarder for toldkontroludstyr ved 

alle grænseovergangssteder 

 



 

PE628.634v02-00 68/81 RR\1172053DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Bilag II a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag IIa 

Særlige tilfælde, hvor der kan ydes 

finansiering ud over det fastsatte loft 
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som 

en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning 

Referencer COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) 

Korresponderende udvalg 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

IMCO 

2.7.2018 
   

Udtalelse fra 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

CONT 
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22.11.2018 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER 

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte 

til toldkontroludstyr  

som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning 

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Jeroen Lenaers 

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn 

til følgende ændringsforslag:  

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 

medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 

Denne ubalance skyldes både de 

geografiske forskelle mellem 

medlemsstaterne og uligheder i deres 

respektive kapacitet og ressourcer. 

Medlemsstaternes mulighed for at reagere 

på udfordringer, der udspringer af de 

stadigt skiftende globale 

forretningsmodeller og forsyningskæder, 

afhænger ikke blot af det menneskelige 

aspekt, men også af adgangen til moderne 

(2) Der er i øjeblikket en ubalance i 

medlemsstaternes udførelse af toldkontrol. 

Denne ubalance skyldes både de 

geografiske forskelle mellem 

medlemsstaterne og uligheder i deres 

respektive kapacitet og ressourcer. 

Medlemsstaternes mulighed for at reagere 

på udfordringer, der udspringer af de 

stadigt skiftende globale 

forretningsmodeller og forsyningskæder, 

afhænger ikke blot af det menneskelige 

aspekt, men også af adgangen til moderne 



 

PE628.634v02-00 72/81 RR\1172053DA.docx 

DA 

og pålideligt toldkontroludstyr. 

Tilvejebringelsen af ækvivalent 

toldkontroludstyr er derfor et vigtigt 

element i afhjælpningen af den 

eksisterende ubalance. Det vil gøre 

udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 

mere ensartet, så det undgås, at 

varestrømmene omledes mod de svageste 

punkter. 

og pålideligt toldkontroludstyr, der kan 

sikre digitaliseringen af kontrol og 

inspektioner. Tilvejebringelsen af 

ækvivalent toldkontroludstyr er derfor et 

vigtigt element i afhjælpningen af den 

eksisterende ubalance. Det vil gøre 

udførelsen af toldkontrol i medlemsstaterne 

mere ensartet, så det undgås, at 

varestrømmene omledes mod de svageste 

punkter. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Da medlemsstaternes 

toldmyndigheder har påtaget sig et stigende 

antal ansvarsområder ved den ydre grænse, 

som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er 

det nødvendigt at sikre ækvivalens i den 

måde, hvorpå grænsekontrollen og 

toldkontrollen ved de ydre grænser 

foretages, ved at ydre passende EU-støtte 

til medlemsstaterne. Det er lige så vigtigt at 

fremme et tværfagligt samarbejde, for så 

vidt angår vare- og personkontrol ved 

Unionens grænser, blandt de nationale 

myndigheder i hver medlemsstat, der er 

ansvarlige for grænsekontrol eller for 

andre opgaver, som udføres ved grænsen. 

(7) Da medlemsstaternes 

toldmyndigheder har påtaget sig et stigende 

antal ansvarsområder ved den ydre grænse, 

som ofte går ind på sikkerhedsområdet, er 

det nødvendigt at sikre ækvivalens i den 

måde, hvorpå grænsekontrollen og 

toldkontrollen ved de ydre grænser 

foretages, ved at ydre passende EU-støtte 

til medlemsstaterne. Det er lige så vigtigt at 

fremme et tværfagligt samarbejde ved 

Unionens grænser for så vidt angår 

varekontrol blandt de nationale 

myndigheder i hver medlemsstat. 

Begrundelse 

Formålet med dette instrument er toldkontrol. Det mere generelle instrument om integreret 

grænseforvaltning er blevet foreslået til at behandle spørgsmål vedrørende personkontrol ved 

grænserne. De fornødne garantier vil blive fastlagt i dette instrument til indkøb og brug af 

grænsekontroludstyr ved hjælp af fonden. Formålet med de to instrumenter bør ikke 

sammenblandes på denne måde. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) [2018/XXX]23 

fastsættes "toldprogrammet" for 

samarbejde på toldområdet med det formål 

at støtte toldunionen og 

toldmyndighederne. For at sikre 

sammenhæng mellem 

samarbejdsforanstaltninger og horisontal 

koordinering heraf er det hensigtsmæssigt 

at gennemføre alle foranstaltninger i 

henhold til en enkelt retsakt og et enkelt 

sæt regler. Derfor bør kun indkøb, 

vedligeholdelse og opgradering af det 

støtteberettigede toldkontroludstyr støttes 

under dette instrument, mens 

toldprogrammet for samarbejde på 

toldområdet bør støtte lignende 

foranstaltninger såsom 

samarbejdsforanstaltninger til vurdering af 

behov eller uddannelse i forbindelse med 

det pågældende udstyr. 

(13) Ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) [2018/XXX]23 

fastsættes "toldprogrammet" for 

samarbejde på toldområdet med det formål 

at støtte toldunionen og 

toldmyndighederne. For at sikre 

sammenhæng mellem 

samarbejdsforanstaltninger og horisontal 

koordinering heraf er det hensigtsmæssigt 

at gennemføre alle foranstaltninger i 

henhold til en enkelt retsakt og et enkelt 

sæt regler. Derfor bør kun indkøb, 

vedligeholdelse og opgradering af det 

støtteberettigede toldkontroludstyr støttes 

under dette instrument, mens 

toldprogrammet for samarbejde på 

toldområdet bør støtte lignende 

foranstaltninger såsom 

samarbejdsforanstaltninger til vurdering af 

behov eller uddannelse i forbindelse med 

det pågældende udstyr og indførelse af 

fælles kontrolprocedurer. 

_________________ _________________ 

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med særskilte, men sammenhængende 

anvendelsesområder for så vidt angår køb 

af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

(15) Det meste toldkontroludstyr kan på 

samme måde eller tilfældigvis anvendes til 

kontrol af overholdelsen af anden 

lovgivning såsom bestemmelser om 

grænseforvaltning, visa eller 

politisamarbejde. Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er derfor udformet som 

to indbyrdes komplementære instrumenter 

med sammenhængende generelle 

målsætninger, men særskilte og separate 

specifikke målsætninger for så vidt angår 

køb af udstyr. På den ene side omfatter 

instrumentet for grænseforvaltning og visa, 
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ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

formål såsom grænsekontrol og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

EU-budgettet gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 

der oprettes ved forordning [2018/XXX]25, 

ikke udstyr, der kan anvendes til både 

grænseforvaltning og toldkontrol. På den 

anden side vil der via instrumentet for 

finansiel støtte til toldkontroludstyr, der 

oprettes ved nærværende forordning, ikke 

blot blive ydet finansiel støtte til udstyr, 

hvis hovedformål er toldkontrol, men også 

til udstyr, som vil kunne anvendes til andre 

formål såsom grænsekontrol og sikkerhed. 

Denne fordeling af rollerne vil fremme et 

tværfagligt samarbejde som en del af 

tilgangen for europæisk integreret 

grænseforvaltning som omhandlet i artikel 

4, litra e), i forordning (EU) 2016/162426, 

hvilket sætter toldmyndighederne og 

grænsemyndighederne i stand til at arbejde 

sammen og maksimere virkningerne af 

EU-budgettet gennem deling af 

kontroludstyr og sikring af dette udstyrs 

interoperabilitet. 

__________________ __________________ 

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473. 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 14. 

september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/399 og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 

2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Som en del af Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er instrumentets 

overordnede målsætning at støtte 

toldunionen og toldmyndighederne for at 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 

1. Som en del af Fonden for Integreret 

Grænseforvaltning er instrumentets 

overordnede målsætning at støtte 

toldunionen og toldmyndighederne for at 

beskytte Unionens og medlemsstaternes 
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finansielle og økonomiske interesser, for at 

skabe sikkerhed internt i Unionen og for 

at beskytte Unionen mod unfair og ulovlig 

handel, samtidig med at det gøres lettere at 

udføre lovlige handelsaktiviteter. 

finansielle og økonomiske interesser, 

fremme samarbejdet mellem agenturer 

ved Unionens grænser om vare- og 

personkontrol og beskytte Unionen mod 

unfair og ulovlig handel, samtidig med at 

det gøres lettere at udføre lovlige 

handelsaktiviteter. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Instrumentet skal bidrage til 

gennemførelsen af den europæiske 

integrerede grænseforvaltning ved at 

støtte samarbejde mellem agenturer og 

fælles deling af og interoperabilitet for nyt 

udstyr, der købes gennem instrumentet. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte udgifter til forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

evaluering af opfyldelsen af dets 

målsætninger. Det kan desuden omfatte 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets målsætninger, og 

udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også omfatte udgifter til forberedelses-

, overvågnings-, kontrol-, revisions- og 

evalueringsaktiviteter samt til andre 

aktiviteter til forvaltning af instrumentet og 

evaluering af opfyldelsen af dets 

målsætninger. Det kan desuden omfatte 

udgifter til undersøgelser, møder mellem 

eksperter, informations- og 

kommunikationstiltag, for så vidt som de 

vedrører instrumentets specifikke 

målsætninger til støtte af den generelle 

målsætning, og udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 
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administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

instrumentet. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen en 

koordineringsmekanisme til sikring af 

effektiviteten af og interoperabiliteten 

mellem alt udstyr, der er indkøbt med 

støtte fra Unionens programmer og 

instrumenter. 

3. Hvis den støttede foranstaltning 

indebærer indkøb eller opgradering af 

udstyr, etablerer Kommissionen en 

koordineringsmekanisme til sikring af 

effektiviteten af og interoperabiliteten 

mellem alt udstyr, der er indkøbt med 

støtte fra Unionens programmer og 

instrumenter, og som giver mulighed for 

høring og deltagelse af relevante EU-

agenturer, navnlig Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. I 

koordineringsmekanismen indgår 

deltagelse og høring af Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

for at maksimere EU-merværdien inden 

for grænseforvaltning. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Toldkontroludstyr, der finansieres 

under dette instrument, kan anvendes til 

formål ud over toldkontrol, herunder til 

kontrol af personer til støtte for de 

nationale 

grænseforvaltningsmyndigheder og 

efterforskning. 

udgår 

Begrundelse 

Formålet med dette instrument ville blive betydeligt udvidet, hvis toldkontroludstyr faktisk 
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blev til grænsekontroludstyr. Det mere generelle instrument om integreret grænseforvaltning 

er blevet foreslået til dette formål. De fornødne garantier vil blive fastlagt i dette instrument 

til indkøb og brug af grænsekontroludstyr ved hjælp af fonden. Formålet med de to 

instrumenter bør ikke sammenblandes på denne måde. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I de særlige tilfælde, der er 

omhandlet i stk. 2, kan indgå indkøb af 

nyt toldkontroludstyr og overdragelse af 

det til den europæiske grænse- og 

kystvagts pulje af teknisk udstyr. Om 

toldkontroludstyret kan godkendes i 

puljen af teknisk udstyr skal fastslås i 

overensstemmelse med artikel 5, stk. 3. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende instrumentet og dets 

foranstaltninger og resultater. De 

finansielle midler, der er afsat til 

instrumentet, skal også bidrage til den 

institutionelle formidling af EU's politiske 

prioriteter, for så vidt som de vedrører 

målene i artikel 3. 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende instrumentet og dets 

foranstaltninger og resultater for at sikre 

gennemsigtighed. De finansielle midler, 

der er afsat til instrumentet, skal også 

bidrage til den institutionelle formidling af 

EU's politiske prioriteter, for så vidt som 

de vedrører målene i artikel 3. 
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