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Ändringsförslag 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Tullunionen har utgjort en 
hörnsten för Europeiska unionen, som är 
ett av världens största handelsblock. 
Tullunionen är grundläggande för en 
framgångsrik integration i unionen och 
för att den inre marknaden ska fungera 
ordentligt och på ett sätt som gynnar både 
företagen och konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 33
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens internationella handel 
omfattas av både tullagstiftning och annan 
unionslagstiftning än tullagstiftning. Den 
senare är tillämplig på specifika varor inom 
politikområden som hälsa och säkerhet, 
miljö, jordbruk, fiskeri, kulturarv och 
marknadsövervakning. En av 
tullmyndigheternas viktigaste uppgifter i 
linje med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/201330 är att 
säkerställa unionens och dess invånares 
säkerhet och skydd, samt skyddet av 
miljön, vid behov i nära samarbete med 
andra myndigheter. De myndigheter som 
ansvarar för icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter (nedan kallade 
behöriga partnermyndigheter) och 
tullmyndigheter arbetar ofta isolerat, vilket 

(1) Unionens internationella handel 
omfattas av både tullagstiftning och annan 
unionslagstiftning än tullagstiftning. Den 
senare är tillämplig på specifika varor inom 
politikområden som hälsa och säkerhet, 
miljö, jordbruk, fiskeri, kulturarv och 
marknadsövervakning, dvs. 
produktsäkerhet och förfalskningar. En 
av tullmyndigheternas viktigaste uppgifter 
i linje med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/201330 är att 
säkerställa unionens och dess invånares 
säkerhet och skydd, samt skyddet av 
miljön, vid behov i nära samarbete med 
andra myndigheter. I kraft av sitt 
långtgående mandat är tullmyndigheterna 
de ledande myndigheterna för kontroll av 
varor vid unionens yttre gränser. De 
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medför komplexa och betungande 
rapporteringsskyldigheter för näringsidkare 
och ineffektiva processer för klarering av 
varor, vilket befrämjar fel och bedrägerier. 
För att komma till rätta med den splittrade 
interoperabiliteten mellan tullmyndigheter 
och behöriga partnermyndigheter när det 
gäller hanteringen av 
varuklareringsprocesser och för att 
samordna åtgärderna på detta område har 
kommissionen och medlemsstaterna under 
årens lopp gjort ett antal åtaganden för att 
utveckla initiativ till en enda kontaktpunkt 
för klarering av varor.

myndigheter som ansvarar för icke-
tullrelaterade unionsformaliteter (behöriga 
partnermyndigheter) och tullmyndigheter 
arbetar ofta isolerat, vilket medför 
komplexa och betungande 
rapporteringsskyldigheter för näringsidkare 
och ineffektiva processer för klarering av 
varor, vilket befrämjar fel och bedrägerier. 
Den splittrade interoperabiliteten mellan 
dessa myndigheter är ett stort hinder för 
att framsteg ska kunna göras på den 
digitala inre marknaden och för att uppnå 
en integrerad och samordnad tull- och 
gränsförvaltning. För att komma till rätta 
med den splittrade interoperabiliteten 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter när det gäller 
hanteringen av varuklareringsprocesser och 
för att samordna åtgärderna på detta 
område har kommissionen och 
medlemsstaterna under årens lopp gjort ett 
antal åtaganden för att utveckla initiativ till 
en enda kontaktpunkt för klarering av 
varor.

__________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen (EUT L 269, 
10.10.2013, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen (EUT L 269, 
10.10.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 34
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionens internationella handel 
omfattas av både tullagstiftning och annan 
unionslagstiftning än tullagstiftning. Den 
senare är tillämplig på specifika varor inom 
politikområden som hälsa och säkerhet, 

(1) Unionens internationella handel 
omfattas av både tullagstiftning och annan 
unionslagstiftning än tullagstiftning. Den 
senare är tillämplig på specifika varor inom 
politikområden som hälsa och säkerhet, 
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miljö, jordbruk, fiskeri, kulturarv och 
marknadsövervakning. En av 
tullmyndigheternas viktigaste uppgifter i 
linje med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/201330 är att 
säkerställa unionens och dess invånares 
säkerhet och skydd, samt skyddet av 
miljön, vid behov i nära samarbete med 
andra myndigheter. De myndigheter som 
ansvarar för icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter (nedan kallade 
behöriga partnermyndigheter) och 
tullmyndigheter arbetar ofta isolerat, vilket 
medför komplexa och betungande 
rapporteringsskyldigheter för näringsidkare 
och ineffektiva processer för klarering av 
varor, vilket befrämjar fel och bedrägerier. 
För att komma till rätta med den splittrade 
interoperabiliteten mellan tullmyndigheter 
och behöriga partnermyndigheter när det 
gäller hanteringen av 
varuklareringsprocesser och för att 
samordna åtgärderna på detta område har 
kommissionen och medlemsstaterna under 
årens lopp gjort ett antal åtaganden för att 
utveckla initiativ till en enda kontaktpunkt 
för klarering av varor.

miljö, jordbruk, fiskeri, kulturarv och 
marknadsövervakning. En av 
tullmyndigheternas viktigaste uppgifter i 
linje med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/201330 är att 
säkerställa unionens och dess invånares 
säkerhet och skydd, samt skyddet av 
miljön, vid behov i nära samarbete med 
andra myndigheter. De myndigheter som 
ansvarar för icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter (behöriga 
partnermyndigheter) och tullmyndigheter 
arbetar ofta isolerat, vilket medför 
komplexa och betungande 
rapporteringsskyldigheter för näringsidkare 
och ineffektiva processer för klarering av 
varor, vilket befrämjar fel och bedrägerier 
samt förorsakar de ekonomiska aktörerna 
extra kostnader. För att komma till rätta 
med den splittrade interoperabiliteten 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter när det gäller 
hanteringen av varuklareringsprocesser och 
för att samordna åtgärderna på detta 
område har kommissionen och 
medlemsstaterna under årens lopp gjort ett 
antal åtaganden för att utveckla initiativ till 
en enda kontaktpunkt för klarering av 
varor.

__________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen (EUT L 269, 
10.10.2013, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen (EUT L 269, 
10.10.2013, s. 1).

Or. ro

Ändringsförslag 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Konceptet med en enda 
kontaktpunkt definieras av FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) som ”en mekanism som gör det 
möjligt för parter som är delaktiga i 
handel och transport att inge 
standardiserade uppgifter och dokument 
via en enda kontaktpunkt för att uppfylla 
alla lagstadgade krav vad gäller import, 
export och transitering”.

Or. en

Ändringsförslag 36
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 4.6 i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG31 ska medlemsstaterna och 
kommissionen sträva efter att upprätta en 
ram för tjänster med en enda kontaktpunkt 
och göra dem klara att tas i drift. Som det 
anges i slutrapporten om utvärderingen 
av genomförandet av en elektronisk 
tullmiljö i EU från den 21 januari 201532 
är vissa delar av det beslutet fortfarande 
mycket relevanta, medan andra delar 
antingen har ersatts eller inte är tillräckligt 
konkreta för att uppmuntra och ge 
incitament till ytterligare framsteg, särskilt 
när det gäller initiativet med en enda 
kontaktpunkt. Som en uppföljning av detta 
ställde sig rådet i sina slutsatser av den 17 
december 2014 om elektronisk tull och 
införandet av en gemensam kontaktpunkt i 
Europeiska unionen33 bakom 
Venedigförklaringen av den 15 oktober 
201434 och uppmanade kommissionen att 

(2) I enlighet med artikel 4.6 i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG31 ska medlemsstaterna och 
kommissionen sträva efter att upprätta en 
ram för tjänster med en enda kontaktpunkt 
och göra dem klara att tas i drift, för ett 
smidigt dataflöde mellan ekonomiska 
aktörer och tullmyndigheter, mellan 
tullmyndigheter och kommissionen, 
mellan tullmyndigheter och andra 
förvaltningar eller organ och mellan ett 
tullsystem och ett annat i hela unionen, 
som gör det möjligt för ekonomiska 
aktörer att lämna all information som 
krävs för import-, export- eller 
transitklarering till tullen, inbegripet 
information som krävs enligt annan 
lagstiftning än tullagstiftningen. Vissa 
delar av det beslutet har antingen ersatts 
eller är inte tillräckligt konkreta för att 
uppmuntra och ge incitament till ytterligare 
framsteg, särskilt när det gäller initiativet 
med en enda kontaktpunkt. Som en 
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lägga fram ett förslag till översyn av beslut 
nr 70/2008/EG.

uppföljning av detta och i linje med 
slutrapporten om utvärderingen av 
genomförandet av en elektronisk tullmiljö 
i EU från den 21 januari 201532 ställde sig 
rådet i sina slutsatser av den 17 december 
2014 om elektronisk tull och införandet av 
en gemensam kontaktpunkt i Europeiska 
unionen33 bakom Venedigförklaringen av 
den 15 oktober 201434 och uppmanade 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
översyn av beslut nr 70/2008/EG.

__________________ __________________
31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 
papperslös miljö för tullen och handeln 
(EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 
papperslös miljö för tullen och handeln 
(EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

32 Slutrapport utarbetad av Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd och Ramboll 
Management Consulting på begäran av 
kommissionen.

32 Slutrapport utarbetad av Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd och Ramboll 
Management Consulting på begäran av 
kommissionen.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Bilaga till rådets slutsatser av den 17 
december 2014.

34 Bilaga till rådets slutsatser av den 17 
december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 37
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med artikel 4.6 i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG31 ska medlemsstaterna och 
kommissionen sträva efter att upprätta en 
ram för tjänster med en enda kontaktpunkt 
och göra dem klara att tas i drift. Som det 
anges i slutrapporten om utvärderingen av 
genomförandet av en elektronisk tullmiljö i 
EU från den 21 januari 201532 är vissa 

(2) I enlighet med artikel 4.6 i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG31 ska medlemsstaterna och 
kommissionen sträva efter att upprätta en 
ram för tjänster med en enda kontaktpunkt 
och göra dem klara att tas i drift och att i 
enlighet med artikel 9.1 i den 
förordningen säkerställa lämpliga 
resurser för detta ändamål. Som det anges 
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delar av det beslutet fortfarande mycket 
relevanta, medan andra delar antingen har 
ersatts eller inte är tillräckligt konkreta för 
att uppmuntra och ge incitament till 
ytterligare framsteg, särskilt när det gäller 
initiativet med en enda kontaktpunkt. Som 
en uppföljning av detta ställde sig rådet i 
sina slutsatser av den 17 december 2014 
om elektronisk tull och införandet av en 
gemensam kontaktpunkt i Europeiska 
unionen33 bakom Venedigförklaringen av 
den 15 oktober 201434 och uppmanade 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
översyn av beslut nr 70/2008/EG.

i slutrapporten om utvärderingen av 
genomförandet av en elektronisk tullmiljö i 
EU från den 21 januari 201532 är vissa 
delar av det beslutet fortfarande mycket 
relevanta, medan andra delar antingen har 
ersatts eller inte är tillräckligt konkreta för 
att uppmuntra och ge incitament till 
ytterligare framsteg, särskilt när det gäller 
initiativet med en enda kontaktpunkt. Som 
en uppföljning av detta ställde sig rådet i 
sina slutsatser av den 17 december 2014 
om elektronisk tull och införandet av en 
gemensam kontaktpunkt i Europeiska 
unionen33 bakom Venedigförklaringen av 
den 15 oktober 201434 och uppmanade 
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
översyn av beslut nr 70/2008/EG.

__________________ __________________
31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 
papperslös miljö för tullen och handeln 
(EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 
papperslös miljö för tullen och handeln 
(EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

32 Slutrapport utarbetad av Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd och Ramboll 
Management Consulting på begäran av 
kommissionen.

32 Slutrapport utarbetad av Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd och Ramboll 
Management Consulting på begäran av 
kommissionen.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Bilaga till rådets slutsatser av den 17 
december 2014.

34 Bilaga till rådets slutsatser av den 17 
december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 38
Jordi Cañas, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förenklade handelsprocedurer samt 
skydd och säkerhet berör alla myndigheter 
som är involverade i processen för 
varuklarering vid unionens gränser. Den 

(4) Förenklade handelsprocedurer samt 
skydd och säkerhet berör alla myndigheter 
som är involverade i processen för 
varuklarering vid unionens gränser. Den 
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snabba ökningen av den internationella 
handeln har ökat behovet av bättre 
samarbete och samordning mellan dessa 
myndigheter. Den pågående 
digitaliseringen gör det möjligt att hantera 
denna situation på ett effektivare sätt 
genom att koppla samman 
tullmyndigheters och behöriga 
partnermyndigheters system och 
möjliggöra ett systematiskt automatiskt 
informationsutbyte mellan dem. Den 
nuvarande ramen för regelefterlevnad är 
otillräcklig för att stödja en ändamålsenlig 
samverkan mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter, vars system 
och förfaranden kännetecknas av 
fragmentering och redundans. En 
fullständigt samordnad och effektiv 
process för klarering av varor kräver ett 
rationaliserat EU-regelverk för 
internationell handel som ger långsiktiga 
fördelar för unionen och dess invånare på 
alla politikområden.

snabba ökningen av den internationella 
handeln har ökat behovet av bättre 
samarbete och samordning mellan dessa 
myndigheter. Den pågående 
digitaliseringen gör det möjligt att hantera 
denna situation på ett effektivare sätt 
genom att koppla samman 
tullmyndigheters och behöriga 
partnermyndigheters system och 
möjliggöra ett integrerat, tillgängligt och 
systematiskt automatiskt 
informationsutbyte mellan dem, med syftet 
att stärka kontrollen av intyg och inrätta 
ett regelbundet samarbete om 
tullförfaranden. Den nuvarande ramen för 
regelefterlevnad är otillräcklig för att stödja 
en ändamålsenlig samverkan mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter, vars system och 
förfaranden kännetecknas av fragmentering 
och redundans. En fullständigt samordnad 
och effektiv process för klarering av varor 
kräver ett rationaliserat EU-regelverk för 
internationell handel som ger långsiktiga 
fördelar för unionen och dess invånare på 
alla politikområden, främjar en effektiv 
och välfungerande inre marknad och 
garanterar konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 39
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förenklade handelsprocedurer samt 
skydd och säkerhet berör alla myndigheter 
som är involverade i processen för 
varuklarering vid unionens gränser. Den 
snabba ökningen av den internationella 
handeln har ökat behovet av bättre 
samarbete och samordning mellan dessa 
myndigheter. Den pågående 

(4) Förenklade handelsprocedurer samt 
skydd och säkerhet berör alla myndigheter 
som är involverade i processen för 
varuklarering vid unionens gränser. Den 
snabba ökningen av den internationella 
handeln och e-handeln har ökat behovet av 
bättre samarbete och samordning mellan 
dessa myndigheter. Den pågående 
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digitaliseringen gör det möjligt att hantera 
denna situation på ett effektivare sätt 
genom att koppla samman 
tullmyndigheters och behöriga 
partnermyndigheters system och 
möjliggöra ett systematiskt automatiskt 
informationsutbyte mellan dem. Den 
nuvarande ramen för regelefterlevnad är 
otillräcklig för att stödja en ändamålsenlig 
samverkan mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter, vars system 
och förfaranden kännetecknas av 
fragmentering och redundans. En 
fullständigt samordnad och effektiv 
process för klarering av varor kräver ett 
rationaliserat EU-regelverk för 
internationell handel som ger långsiktiga 
fördelar för unionen och dess invånare på 
alla politikområden.

digitaliseringen gör det möjligt att hantera 
denna situation på ett effektivare sätt 
genom att koppla samman 
tullmyndigheters och behöriga 
partnermyndigheters system och 
möjliggöra ett systematiskt automatiskt 
informationsutbyte mellan dem. Den 
nuvarande ramen för regelefterlevnad är 
otillräcklig för att stödja en ändamålsenlig 
samverkan mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter, vars system 
och förfaranden kännetecknas av 
fragmentering och redundans. För att 
möjliggöra en anpassning till dessa nya 
utmaningar behöver tullkontoren i hela 
unionen medel för att se över sitt 
territoriella nätverk, särskilt med 
avseende på förvaringsplatser för varor 
som säljs via e-handeln. En fullständigt 
samordnad och effektiv process för 
klarering av varor kräver ett rationaliserat 
EU-regelverk för internationell handel som 
ger långsiktiga fördelar för unionen och 
dess invånare på alla politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 40
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) EU:s handlingsplan för e-
förvaltning för 2016–2020, som beskrivs i 
kommissionens meddelande av den 19 
april 201636, syftar till att effektivisera de 
offentliga tjänsterna genom att undanröja 
befintliga digitala hinder, minska de 
administrativa bördorna och förbättra 
kvaliteten på interaktionen mellan 
nationella förvaltningar. I linje med denna 
vision och de bredare insatserna för att 
förenkla och digitalisera 

(5) EU:s handlingsplan för e-
förvaltning för 2016–2020, som beskrivs i 
kommissionens meddelande av den 19 
april 201636, syftar till att effektivisera de 
offentliga tjänsterna genom att undanröja 
befintliga digitala hinder, minska de 
administrativa bördorna och förbättra 
kvaliteten på interaktionen mellan 
nationella förvaltningar. I synnerhet 
omfattar planen sådana principer som 
digitalt som standard för tjänster, 
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rapporteringsprocesserna för 
internationell varuhandel har 
kommissionen utvecklat ett frivilligt 
pilotprojekt kallat En enda kontaktpunkt 
hos tullen i EU för utbyte av intyg. Detta 
projekt gör det möjligt för 
tullmyndigheterna att automatiskt 
kontrollera efterlevnaden av ett begränsat 
antal icke-tullrelaterade formaliteter, och 
möjliggör informationsutbyte mellan de 
deltagande medlemsstaternas tullsystem 
och respektive icke-tullrelaterade 
unionssystem som hanterar icke-
tullrelaterade formaliteter. Projektet har 
visserligen förbättrat 
klareringsförfarandena, men dess 
frivilliga karaktär begränsar tydligt dess 
potential att skapa betydande fördelar för 
tullmyndigheter, behöriga 
partnermyndigheter och ekonomiska 
aktörer.

rapportering endast en gång, 
gränsöverskridande verksamhet som 
standard för att underlätta rörligheten på 
den digitala inre marknaden, 
interoperabilitet som standard för en 
smidigt fungerande inre marknad liksom 
säkerhet för personuppgifter och 
trovärdighet vad gäller it-säkerhet.

__________________ __________________
36 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: EU:s handlingsplan för 
e-förvaltning för 2016–2020 – Snabbare 
digital omvandling av förvaltningar 
(COM(2016) 179 final, av den 19 april 
2016).

36 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: EU:s handlingsplan för 
e-förvaltning för 2016–2020 – Snabbare 
digital omvandling av förvaltningar 
(COM(2016) 179 final, av den 19 april 
2016).

Or. en

Ändringsförslag 41
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I linje med visionen i EU:s 
handlingsplan för e-förvaltning för 2016–
2020 och de bredare insatserna för att 
förenkla och digitalisera 
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rapporteringsprocesserna för den 
internationella varuhandeln har 
kommissionen utvecklat ett frivilligt 
pilotprojekt kallat En enda kontaktpunkt 
hos tullen i EU för utbyte av intyg. Detta 
projekt gör det möjligt för 
tullmyndigheterna att automatiskt 
kontrollera efterlevnaden av ett begränsat 
antal icke-tullrelaterade formaliteter, och 
möjliggör informationsutbyte mellan de 
deltagande medlemsstaternas tullsystem 
och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem som hanterar icke-
tullrelaterade formaliteter. Projektet har 
visserligen förbättrat 
klareringsförfarandena, men dess 
frivilliga karaktär begränsar påtagligt 
dess potential att skapa betydande 
fördelar för tullmyndigheter, behöriga 
partnermyndigheter och ekonomiska 
aktörer, eftersom det saknar en 
omfattande överblick över all import och 
export i EU och bara i begränsad 
utsträckning bidrar till att minska de 
administrativa bördorna för de 
ekonomiska aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Den europeiska kontaktpunkten 
för sjöfart som inrättas genom förordning 
(EU) 2019/1239, som håller på att 
genomföras, gör det också möjligt för 
företag att inlämna tulldeklarationer. I de 
fall då företagen skulle kunna fullgöra 
tullformaliteter genom både 
kontaktpunkten för sjöfart och 
kontaktpunkten för tullen bör 
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kommissionens avdelningar ha ett nära 
samarbete för att anpassa påverkan av 
den europeiska kontaktpunkten för sjöfart 
på tullsystemen och förbättra 
interoperabiliteten mellan sjöfarts- och 
tullmiljöerna.

Or. en

Ändringsförslag 43
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Den enda kontaktpunkten för 
tullen i EU bör i så stor utsträckning som 
möjligt vara anpassad till och 
driftskompatibel med andra befintliga och 
framtida tullrelaterade system, såsom 
centraliserad klarering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 
oktober 2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) Man bör beakta resultaten i 
revisionsrättens särskilda rapport 04/2021 
Tullkontroller: otillräcklig harmonisering 
skadar EU:s ekonomiska intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Jordi Cañas, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en helt digital miljö 
och ett effektivt förfarande för klarering av 
varor för alla parter som är involverade i 
internationell handel är det nödvändigt att 
fastställa gemensamma regler för en 
harmoniserad och integrerad miljö med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU (nedan 
kallad en enda kontaktpunkt för tullen i 
EU). Denna miljö bör omfatta en 
uppsättning helt integrerade elektroniska 
tjänster som tillhandahålls på unionsnivå 
och nationell nivå för att underlätta 
informationsutbyte och digitalt samarbete 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter och för att rationalisera 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer. Miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU bör utvecklas i 
överensstämmelse med de möjligheter till 
tillförlitlig identifiering och autentisering 
som eIDA-förordningen erbjuder37 och 
principen ”endast en gång” där så är 
lämpligt, som det också sägs i förordningen 
om en gemensam digital ingång38. För att 
genomföra en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU är det nödvändigt att på grundval av 
pilotprojektet inrätta ett system för utbyte 
av intyg, systemet med en enda 
kontaktpunkt hos tullen i EU för utbyte av 
intyg (EU CSW-CERTEX), vilket kopplar 
samman nationella enda kontaktpunkter för 
tullen och icke-tullrelaterade unionssystem 
som hanterar särskilda icke-tullrelaterade 
formaliteter. Det är också nödvändigt att 
harmonisera de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen, integrera dessa 
i miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU och fastställa en uppsättning 
regler för digitalt administrativt samarbete 

(6) För att uppnå en helt digital miljö 
och ett effektivt förfarande för klarering av 
varor för alla parter som är involverade i 
internationell handel är det nödvändigt att 
fastställa gemensamma regler för en 
harmoniserad och integrerad miljö med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU (nedan 
kallad en enda kontaktpunkt för tullen i 
EU). Denna miljö bör omfatta en 
uppsättning helt integrerade elektroniska 
tjänster som tillhandahålls på unionsnivå 
och nationell nivå för att underlätta 
informationsutbyte och digitalt samarbete 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter och för att rationalisera 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer. Miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU bör utvecklas i 
överensstämmelse med de möjligheter till 
tillförlitlig identifiering och autentisering 
som eIDA-förordningen erbjuder37 och 
principen ”endast en gång” där så är 
lämpligt, som det också sägs i förordningen 
om en gemensam digital ingång38. För att 
genomföra en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU är det nödvändigt att på grundval av 
pilotprojektet inrätta ett system för utbyte 
av intyg, systemet med en enda 
kontaktpunkt hos tullen i EU för utbyte av 
intyg (EU CSW-CERTEX), vilket kopplar 
samman nationella enda kontaktpunkter för 
tullen och icke-tullrelaterade unionssystem 
som hanterar särskilda icke-tullrelaterade 
formaliteter. Det är också nödvändigt att 
harmonisera de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen, integrera dessa 
i miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU och fastställa en uppsättning 
regler för digitalt administrativt samarbete 
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inom miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU.

inom miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Denna förordning bör 
säkerställa att gränssnitten mellan 
handelssystemen och de olika nationella 
enda kontaktpunkterna liksom mellan de 
nationella enda kontaktpunkterna själva 
harmoniseras, så att det råder teknisk 
neutralitet som underlättar det digitala 
samarbetet.

__________________ __________________
37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 
oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för 
tillhandahållande av information, 
förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT 
L 295, 21.11.2018, s. 1).

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 
oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för 
tillhandahållande av information, 
förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT 
L 295, 21.11.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 46
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att uppnå en helt digital miljö 
och ett effektivt förfarande för klarering av 
varor för alla parter som är involverade i 
internationell handel är det nödvändigt att 
fastställa gemensamma regler för en 
harmoniserad och integrerad miljö med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU (nedan 
kallad en enda kontaktpunkt för tullen i 

(6) För att uppnå en helt digital miljö 
och ett effektivt förfarande för klarering av 
varor för alla parter som är involverade i 
internationell handel är det nödvändigt att 
fastställa gemensamma regler för en 
harmoniserad och integrerad miljö med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU (nedan 
kallad en enda kontaktpunkt för tullen i 
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EU). Denna miljö bör omfatta en 
uppsättning helt integrerade elektroniska 
tjänster som tillhandahålls på unionsnivå 
och nationell nivå för att underlätta 
informationsutbyte och digitalt samarbete 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter och för att rationalisera 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer. Miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU bör utvecklas i 
överensstämmelse med de möjligheter till 
tillförlitlig identifiering och autentisering 
som eIDA-förordningen erbjuder37 och 
principen ”endast en gång” där så är 
lämpligt, som det också sägs i förordningen 
om en gemensam digital ingång38. För att 
genomföra en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU är det nödvändigt att på grundval av 
pilotprojektet inrätta ett system för utbyte 
av intyg, systemet med en enda 
kontaktpunkt hos tullen i EU för utbyte av 
intyg (EU CSW-CERTEX), vilket kopplar 
samman nationella enda kontaktpunkter för 
tullen och icke-tullrelaterade unionssystem 
som hanterar särskilda icke-tullrelaterade 
formaliteter. Det är också nödvändigt att 
harmonisera de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen, integrera dessa 
i miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU och fastställa en uppsättning 
regler för digitalt administrativt samarbete 
inom miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU.

EU). Denna miljö bör omfatta en 
uppsättning helt integrerade elektroniska 
tjänster som tillhandahålls på unionsnivå 
och nationell nivå för att underlätta 
effektivt informationsutbyte och digitalt 
samarbete mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter och för att 
rationalisera förfarandena för klarering av 
varor för ekonomiska aktörer. Miljön med 
en enda kontaktpunkt för tullen i EU bör 
utvecklas i överensstämmelse med de 
möjligheter till tillförlitlig identifiering och 
autentisering som eIDA-förordningen 
erbjuder37 och principen ”endast en gång” 
där så är lämpligt, som det också sägs i 
förordningen om en gemensam digital 
ingång38. För att genomföra en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU är det 
nödvändigt att på grundval av 
pilotprojektet inrätta ett system för utbyte 
av intyg, systemet med en enda 
kontaktpunkt hos tullen i EU för utbyte av 
intyg (EU CSW-CERTEX), vilket kopplar 
samman nationella enda kontaktpunkter för 
tullen och icke-tullrelaterade unionssystem 
som hanterar särskilda icke-tullrelaterade 
formaliteter. Det är också nödvändigt att 
harmonisera de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen, integrera dessa 
i miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU och fastställa en uppsättning 
regler för digitalt administrativt samarbete 
inom miljön med en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU.

__________________ __________________
37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 
oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för 
tillhandahållande av information, 

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 
oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för 
tillhandahållande av information, 
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förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT 
L 295, 21.11.2018, s. 1).

förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av 
förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT 
L 295, 21.11.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 47
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den fullständiga digitalisering 
som uppnås genom en enda kontaktpunkt 
för tullen i EU kräver att de föreslagna 
lösningarna håller en hög 
cybersäkerhetsnivå liksom att det skapas 
reservkapacitet för att säkerställa en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU som är 
idiotsäker. En väl genomförd attack mot 
miljön med enda kontaktpunkt för tullen i 
EU skulle sannolikt leda till avbrott i de 
tullrelaterade- och icke-tullrelaterade 
formaliteterna i EU och skada handeln 
och EU:s ekonomi. Således måste en hög 
cybersäkerhetsstandard i nätverken och 
informationssystemen säkerställas, såsom 
den som kommer att inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets framtida 
direktiv om åtgärder för en hög 
gemensam cybersäkerhetsnivå i hela 
unionen, som upphäver direktiv (EU) 
2016/1148 (NIS2-direktivet). Både 
kommissionen och medlemsstaterna ska 
när så är möjligt följa 
rekommendationerna från Enisa 
avseende cybersäkerheten för EU CSW-
CERTEX och de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utbytet av digital information via 
EU CSW-CERTEX bör omfatta icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som anges 
i unionslagstiftning och vars efterlevnad 
tullmyndigheterna har i uppdrag att 
kontrollera. Dessa formaliteter inför olika 
skyldigheter vid import, export eller 
transitering av vissa varor, och verifiering 
av dessa genom tullkontroller är av 
grundläggande betydelse för att en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU ska fungera 
ändamålsenligt. EU CSW-CERTEX bör 
täcka digitaliserade formaliteter som 
fastställs i unionslagstiftningen och 
hanteras av behöriga partnermyndigheter i 
elektroniska icke-tullrelaterade 
unionssystem där den relevanta 
information från alla medlemsstater som 
krävs för klarering av varor lagras. Det är 
därför lämpligt att identifiera de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som bör 
omfattas av digitalt samarbete via EU 
CSW-CERTEX. Inledningsvis bör EU 
CSW-CERTEX särskilt omfatta sanitära 
och fytosanitära krav, regler för import av 
ekologiska produkter, miljökrav avseende 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen samt formaliteter i 
samband med import av kulturföremål.

(7) Utbytet av digital information via 
EU CSW-CERTEX bör omfatta icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som anges 
i unionslagstiftning och vars efterlevnad 
tullmyndigheterna har i uppdrag att 
kontrollera. Dessa formaliteter inför olika 
skyldigheter vid import, export eller 
transitering av vissa varor, och verifiering 
av dessa genom tullkontroller är av 
grundläggande betydelse för att en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU ska fungera 
ändamålsenligt. EU CSW-CERTEX bör 
täcka digitaliserade formaliteter som 
fastställs i unionslagstiftningen och 
hanteras av behöriga partnermyndigheter i 
elektroniska icke-tullrelaterade 
unionssystem där den relevanta 
information från alla medlemsstater som 
krävs för klarering av varor lagras. Det är 
därför lämpligt att identifiera de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som bör 
omfattas av digitalt samarbete via EU 
CSW-CERTEX, och på lång sikt bör alla 
icke-tullrelaterade system inkluderas. 
Inledningsvis bör EU CSW-CERTEX 
särskilt omfatta sanitära och fytosanitära 
krav, regler för import av ekologiska 
produkter, miljökrav avseende fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
samt formaliteter i samband med import av 
kulturföremål, regler för produktsäkerhet, 
regler avseende skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog och regler avseende 
registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utbytet av digital information via 
EU CSW-CERTEX bör omfatta icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som anges 
i unionslagstiftning och vars efterlevnad 
tullmyndigheterna har i uppdrag att 
kontrollera. Dessa formaliteter inför olika 
skyldigheter vid import, export eller 
transitering av vissa varor, och verifiering 
av dessa genom tullkontroller är av 
grundläggande betydelse för att en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU ska fungera 
ändamålsenligt. EU CSW-CERTEX bör 
täcka digitaliserade formaliteter som 
fastställs i unionslagstiftningen och 
hanteras av behöriga partnermyndigheter i 
elektroniska icke-tullrelaterade 
unionssystem där den relevanta 
information från alla medlemsstater som 
krävs för klarering av varor lagras. Det är 
därför lämpligt att identifiera de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som bör 
omfattas av digitalt samarbete via EU 
CSW-CERTEX. Inledningsvis bör EU 
CSW-CERTEX särskilt omfatta sanitära 
och fytosanitära krav, regler för import av 
ekologiska produkter, miljökrav avseende 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen samt formaliteter i 
samband med import av kulturföremål.

(7) Utbytet av digital information via 
EU CSW-CERTEX bör omfatta icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som anges 
i unionslagstiftning och vars efterlevnad 
tullmyndigheterna har i uppdrag att 
kontrollera. Dessa formaliteter inför olika 
skyldigheter vid import, export eller 
transitering av vissa varor, och verifiering 
av dessa genom tullkontroller är av 
grundläggande betydelse för att en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU ska fungera 
ändamålsenligt. EU CSW-CERTEX bör 
täcka digitaliserade formaliteter som 
fastställs i unionslagstiftningen och 
hanteras av behöriga partnermyndigheter i 
elektroniska icke-tullrelaterade 
unionssystem där den relevanta 
information från alla medlemsstater som 
krävs för klarering av varor lagras. Det är 
därför lämpligt att identifiera de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som bör 
omfattas av digitalt samarbete via EU 
CSW-CERTEX. Inledningsvis bör EU 
CSW-CERTEX särskilt omfatta sanitära 
och fytosanitära krav, regler för import av 
ekologiska produkter, miljökrav avseende 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen samt formaliteter i 
samband med import av kulturföremål. EU 
CSW-CERTEX bör så snart lämpliga 
tekniska och funktionella specifikationer 
fastställts omfatta andra icke-
tullrelaterade formaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 50
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Utbytet av digital information via 
EU CSW-CERTEX bör omfatta icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som anges 
i unionslagstiftning och vars efterlevnad 
tullmyndigheterna har i uppdrag att 
kontrollera. Dessa formaliteter inför olika 
skyldigheter vid import, export eller 
transitering av vissa varor, och verifiering 
av dessa genom tullkontroller är av 
grundläggande betydelse för att en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU ska fungera 
ändamålsenligt. EU CSW-CERTEX bör 
täcka digitaliserade formaliteter som 
fastställs i unionslagstiftningen och 
hanteras av behöriga partnermyndigheter i 
elektroniska icke-tullrelaterade 
unionssystem där den relevanta 
information från alla medlemsstater som 
krävs för klarering av varor lagras. Det är 
därför lämpligt att identifiera de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som bör 
omfattas av digitalt samarbete via EU 
CSW-CERTEX. Inledningsvis bör EU 
CSW-CERTEX särskilt omfatta sanitära 
och fytosanitära krav, regler för import av 
ekologiska produkter, miljökrav avseende 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen samt formaliteter i 
samband med import av kulturföremål.

(7) Utbytet av digital information via 
EU CSW-CERTEX bör omfatta icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som anges 
i unionslagstiftning och vars efterlevnad 
tullmyndigheterna har i uppdrag att 
kontrollera. Dessa formaliteter inför olika 
skyldigheter vid import, export eller 
transitering av vissa varor, och verifiering 
av dessa genom tullkontroller är av 
grundläggande betydelse för att en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU ska fungera 
ändamålsenligt. EU CSW-CERTEX bör 
täcka digitaliserade formaliteter som 
fastställs i unionslagstiftningen och 
hanteras av behöriga partnermyndigheter i 
elektroniska icke-tullrelaterade 
unionssystem där den relevanta 
information från alla medlemsstater som 
krävs för klarering av varor lagras. Det är 
därför lämpligt att identifiera de relevanta 
icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
bör omfattas av digitalt samarbete via EU 
CSW-CERTEX. Inledningsvis bör EU 
CSW-CERTEX särskilt omfatta sanitära 
och fytosanitära krav, regler för import av 
ekologiska produkter, miljökrav avseende 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen samt formaliteter i 
samband med import av kulturföremål.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jordi Cañas, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Skäl 8



AM\1234183SV.docx 21/88 PE693.883v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbytet mellan de nationella 
enda kontaktpunkterna för tullen och de 
icke-tullrelaterade unionssystemen. Detta 
innebär att när en ekonomisk aktör lämnar 
in en tulldeklaration där det krävs att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs, 
får tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter automatiskt och 
ändamålsenligt utbyta och kontrollera de 
uppgifter som krävs för 
tullklareringsprocessen. Ett bättre digitalt 
samarbete och en bättre digital samordning 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter bör leda till mer 
integrerade, snabbare och enklare 
papperslösa förfaranden för klarering av 
varor och bättre efterlevnadskontroll i fråga 
om och efterlevnad av icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter.

(8) EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbytet mellan de nationella 
enda kontaktpunkterna för tullen och de 
icke-tullrelaterade unionssystemen. Detta 
innebär att när en ekonomisk aktör lämnar 
in en tulldeklaration där det krävs att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs, 
får tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter automatiskt och 
ändamålsenligt utbyta och kontrollera de 
uppgifter som krävs för 
tullklareringsprocessen. Ett bättre digitalt 
samarbete och en bättre digital samordning 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter bör leda till mer 
integrerade, snabbare och enklare 
papperslösa förfaranden för klarering av 
varor och bättre efterlevnadskontroll i fråga 
om och efterlevnad av icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Utformningen, 
genomförandet och efterlevnaden av 
ramen för en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU bör också leda till skärpta 
kontroll- och skyddsmekanismer mot 
bedrägerier, i synnerhet skattebedrägerier 
och förfalskade varor.

Or. en

Ändringsförslag 52
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En fullständig digitalisering av de 
tullrelaterade och icke-tullrelaterade 
formaliteterna och informationsutbytet på 
unionsnivå bör göra det möjligt för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
till fullo utnyttja aktuell dataanalys och 
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verktyg som bygger på artificiell 
intelligens för att lättare upptäcka 
bedrägerier och felaktigheter i samband 
med produktsäkerhet och förfalskade 
produkter, och att se till att de manuella 
inspektionerna och inspektionerna på 
plats är mer inriktade mot instanser som 
utgör en förhöjd systemrisk för unionen 
och innebär större sannolikhet för fel.

Or. en

Ändringsförslag 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna utveckla, integrera, införa 
och underhålla EU CSW-CERTEX. För att 
man ska kunna tillhandahålla lämpliga och 
harmoniserade tjänster med en enda 
kontaktpunkt på unionsnivå för icke-
tullrelaterade unionsformaliteter bör 
kommissionen koppla samman respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem med EU 
CSW-CERTEX. Medlemsstaterna bör 
ansvara för att koppla samman sina 
nationella enda kontaktpunkter för tullen 
med EU CSW-CERTEX.

(9) Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna utveckla, integrera, införa 
och underhålla EU CSW-CERTEX. För att 
man ska kunna tillhandahålla lämpliga och 
harmoniserade tjänster med en enda 
kontaktpunkt på unionsnivå för icke-
tullrelaterade unionsformaliteter bör 
kommissionen koppla samman respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem med EU 
CSW-CERTEX. Medlemsstaterna bör 
ansvara för att koppla samman sina 
nationella enda kontaktpunkter för tullen 
med EU CSW-CERTEX med stöd av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 54
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen bör också utveckla 
EU CSW-CERTEX så att det är 
driftskompatibelt med tullrelaterade och 
icke-tullrelaterade system från länder 
utanför EU i syfte att underlätta 
varuklareringen och effektivisera den 
internationella handeln. Handels- och 
samarbetsavtalet mellan Europeiska 
unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, 
och Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland, å andra 
sidan, bör också beaktas när 
interoperabilitetsmekanismerna för EU 
CSW-CERTEX utarbetas.

Or. en

Ändringsförslag 55
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Kommissionen får utveckla en 
mall för en nationell enda kontaktpunkt 
för tullen som kan kopplas till EU CSW-
CERTEX och som medlemsstaterna kan 
välja att anta och anpassa.

Or. en

Ändringsförslag 56
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras. 
Systemet bör också vid behov omvandla 
data för att möjliggöra informationsutbyte 
mellan de båda digitala miljöerna. Den it-
utrustning som används för 
dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX ska ske i en 
tillräckligt säker miljö i syfte att förhindra 
obehörigt röjande och ändring av 
uppgifter. Lämpliga organisatoriska och 
tekniska cybersäkerhetsåtgärder bör 
därför antas, inbegripet i synnerhet 
utnyttjandet av krypteringsåtgärder. 
Dessutom bör all behandling av 
personuppgifter underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras. 
Systemet bör också vid behov och med 
beaktande av behovet av att respektera 
konfidentialiteten omvandla data för att 
möjliggöra informationsutbyte mellan de 
båda digitala miljöerna. Den it-utrustning 
som används för dataomvandling bör vara 
belägen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 57
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras. 
Systemet bör också vid behov omvandla 
data för att möjliggöra informationsutbyte 
mellan de båda digitala miljöerna. Den it-
utrustning som används för 
dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

(10) All behandling av personuppgifter 
och icke-personuppgifter i EU CSW-
CERTEX måste vara förenlig med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 
(dataskyddsförordningen) och 
principerna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/1807 
(förordningen om det fria flödet av icke-
personuppgifter). Vidare bör all 
behandling av personuppgifter och icke-
personuppgifter i EU CSW-CERTEX 
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underlätta informationsutbyte mellan 
nationella miljöer för tullen och icke-
tullrelaterade unionssystem utan att 
uppgifterna lagras. Systemet bör också vid 
behov omvandla data för att möjliggöra 
informationsutbyte mellan de båda digitala 
miljöerna. Den it-utrustning som används 
för dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras. 
Systemet bör också vid behov omvandla 
data för att möjliggöra informationsutbyte 
mellan de båda digitala miljöerna. Den it-
utrustning som används för 
dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

(10) All behandling av personuppgifter 
och icke-personuppgifter i EU CSW-
CERTEX bör ske utan att den påverkar 
dataskyddsförordningen och annan 
relevant lagstiftning och bör underlätta 
informationsutbyte i en säker miljö mellan 
nationella miljöer för tullen och icke-
tullrelaterade unionssystem utan att 
uppgifterna lagras. Systemet bör också vid 
behov omvandla data för att möjliggöra 
informationsutbyte mellan de båda digitala 
miljöerna. Den it-utrustning som används 
för dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 59
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 10



PE693.883v01-00 26/88 AM\1234183SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras. 
Systemet bör också vid behov omvandla 
data för att möjliggöra informationsutbyte 
mellan de båda digitala miljöerna. Den it-
utrustning som används för 
dataomvandling bör vara belägen i 
unionen.

(10) All behandling av personuppgifter i 
EU CSW-CERTEX bör underlätta 
informationsutbyte mellan nationella 
miljöer för tullen och icke-tullrelaterade 
unionssystem utan att uppgifterna lagras, 
med fullständigt iakttagande av 
förordning (EU) 2016/679. Systemet bör 
också vid behov omvandla data för att 
möjliggöra informationsutbyte mellan de 
båda digitala miljöerna. Den it-utrustning 
som används för dataomvandling bör vara 
belägen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 60
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter inom 
ramen för den här förordningen bör vara 
förenlig med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679. 
Kommissionens behandling av 
personuppgifter inom ramen för den här 
förordningen bör vara förenlig med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725.

Or. en

Ändringsförslag 61
Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen
Ivan Štefanec
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
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icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt. Varje medlemsstat bör utveckla 
de relevanta icke-tullrelaterade system 
som förtecknas i bilaga I och integrera 
dem i sin miljö med en enda kontaktpunkt 
för tullen samt tillämpa dem i en säker 
miljö som är skyddad mot cyberhot, med 
användning av de bästa tillgängliga 
cybersäkerhetsverktygen och på grundval 
av enhetliga tekniska specifikationer som 
fastställts av kommissionen. Dessa 
enhetliga tekniska specifikationer bör 
föreskriva gemensamma datamängder för 
alla tillämpningar, deklarationer och 
meddelanden i syfte att skapa en 
driftskompatibel gemensam it-
gränssnittslösning.

Or. en

Ändringsförslag 62
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
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kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra säkert elektroniskt 
informationsutbyte och samarbete mellan 
tullmyndigheter, behöriga 
partnermyndigheter och ekonomiska 
aktörer, för att säkerställa efterlevnad av 
och en effektiv efterlevnadskontroll i fråga 
om tullagstiftningen och de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX. För att denna 
förordning ska kunna tillämpas effektivt 
och enhetligt ska kommissionen ge 
vägledning om gemensamma tekniska och 
funktionella specifikationer för 
införlivandet av de relevanta icke-
tullrelaterade formaliteterna i de 
nationella enda kontaktpunkterna för 
tullen. Som ett resultat av detta bör även 
de nationella enda kontaktpunkterna vara 
sinsemellan driftskompatibla för att de 
ska kunna kontrollera formaliteter som, 
även om de fastställts av nationella 
myndigheter, gäller i hela unionen.  I linje 
med dessa mål bör de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen göra det 
möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
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icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
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ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
ha likvärdiga egenskaper och göra det 
möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt och att man kan bekämpa 
bedrägerier. Anpassningen av nationella 
enda kontaktpunkter och den 
obligatoriska anslutningen till EU CSW-
CERTEX är en nödvändig förutsättning 
för kvantitetsförvaltning på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 64
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 

(13) Den ökade digitaliseringen av 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter för internationell handel 
har öppnat nya möjligheter för 
medlemsstaterna att förbättra det digitala 
samarbetet mellan tullmyndigheter och 
behöriga partnermyndigheter. För att uppnå 
dessa prioriteringar har flera medlemsstater 
börjat utveckla ramar för nationella enda 
kontaktpunkter för tullen. Dessa initiativ 
skiljer sig åt avsevärt beroende på tullens 
befintliga it-arkitektur, prioriteringar och 
kostnadsstrukturer. Det är därför 
nödvändigt att kräva att medlemsstaterna 
inrättar och driver en nationell enda 
kontaktpunkt för tullen där icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX kan fullgöras. 
Dessa miljöer bör utgöra de nationella 
komponenterna av miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU och 
möjliggöra elektroniskt informationsutbyte 
och samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer, för att säkerställa 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. I linje med detta mål bör de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
göra det möjligt för tullmyndigheterna att 
automatiskt kontrollera de formaliteter för 
vilka uppgifter överförs från respektive 
icke-tullrelaterat unionssystem via EU 
CSW-CERTEX. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bör också göra 
det möjligt för behöriga 
partnermyndigheter att övervaka och 
kontrollera de kvantiteter godkända varor 
(nedan kallat kvantitetsförvaltning) som 
tullen har frigjort i unionen. Därför bör de 
relevanta it-systemen utformas på ett sätt 
som är cyberresilient och möjliggör 
interoperabilitet i realtid. Detta bör 
säkerställas genom att nödvändiga 
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kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

klareringsuppgifter tillhandahålls till de 
icke-tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX. I praktiken krävs en 
kvantitetsförvaltning på unionsnivå för att 
möjliggöra en bättre kontroll av att icke-
tullrelaterade formaliteter efterlevs med 
hjälp av en automatisk och konsekvent 
övervakning av förbrukningen av 
godkända kvantiteter för frigörande av 
varor, vilket gör att man undviker att 
kvantiteterna överanvänds eller hanteras 
felaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 65
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Otillräckligt med personal på plats 
och på tullkontor i allmänhet är ett hot 
mot ett väl fungerande EU-tullsystem. 
Även om digitala lösningar kan minska 
arbetsflödet kräver de samtidigt lämpligt 
utbildad personal, så utan nödvändiga 
investeringar i personal kan digitala 
lösningar inte uppnå de fördelar som 
effektivitet och harmonisering ger. Därför 
bör medlemsstaternas investeringar i 
digitala system garantera tillräcklig 
finansiering för den personal som krävs 
för att tullkontrollerna ska kunna 
genomföras på ett enhetligt sätt i hela EU. 
Nya digitala lösningar och därmed 
sammanhängande omstruktureringar bör 
inte användas som förevändning för att 
avskeda personal i den känsliga miljön 
med tullkontroller och tullklareringar 
runt om i EU.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att ytterligare förenkla 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer bör de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bli en enda 
kanal för kommunikation med 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter. De icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av denna 
ytterligare förenklingsåtgärd är en 
undergrupp av de övergripande 
formaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. Kommissionen bör successivt 
identifiera dessa formaliteter genom att 
bedöma uppfyllandet av en uppsättning 
kriterier som är relevanta för förenklade 
handelsprocedurer, med beaktande av deras 
rättsliga och tekniska genomförbarhet. För 
att ytterligare underlätta handeln bör det 
vara möjligt att använda den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen som en 
plattform för samordning av kontroller 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter i linje med artikel 47.1 
i förordning (EU) nr 952/2013.

(14) För att ytterligare förenkla 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer och minska den 
administrativa bördan bör de nationella 
enda kontaktpunkterna för tullen bli en 
enda kanal för kommunikation med 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter. Adekvat stöd och 
information om förfaranden och tekniska 
krav i samband med användningen av en 
sådan enda kanal bör tillhandahållas de 
ekonomiska aktörerna via lättillgängliga 
och användarvänliga nationella 
webbplatser. De icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av denna 
ytterligare förenklingsåtgärd är en 
undergrupp av de övergripande 
formaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. Kommissionen bör successivt 
identifiera dessa formaliteter genom att 
bedöma uppfyllandet av en uppsättning 
kriterier som är relevanta för förenklade 
handelsprocedurer, med beaktande av deras 
rättsliga och tekniska genomförbarhet. För 
att ytterligare underlätta handeln bör det 
vara möjligt att använda den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen som en 
plattform för samordning av kontroller 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter i linje med artikel 47.1 
i förordning (EU) nr 952/2013.

Or. en

Ändringsförslag 67
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att ytterligare förenkla 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer bör de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bli en enda 
kanal för kommunikation med 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter. De icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av denna 
ytterligare förenklingsåtgärd är en 
undergrupp av de övergripande 
formaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. Kommissionen bör successivt 
identifiera dessa formaliteter genom att 
bedöma uppfyllandet av en uppsättning 
kriterier som är relevanta för förenklade 
handelsprocedurer, med beaktande av deras 
rättsliga och tekniska genomförbarhet. För 
att ytterligare underlätta handeln bör det 
vara möjligt att använda den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen som en 
plattform för samordning av kontroller 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter i linje med artikel 47.1 
i förordning (EU) nr 952/2013.

(14) För att ytterligare förenkla 
förfarandena för klarering av varor för 
ekonomiska aktörer bör de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen bli en enda 
kanal för kommunikation med 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter. De icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av denna 
ytterligare förenklingsåtgärd är en 
undergrupp av de övergripande 
formaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. Kommissionen bör successivt 
identifiera dessa formaliteter genom att 
bedöma uppfyllandet av en uppsättning 
kriterier som är relevanta för förenklade 
handelsprocedurer, med beaktande av deras 
rättsliga och tekniska genomförbarhet. För 
att ytterligare underlätta handeln och 
effektivisera kontrollerna bör det vara 
möjligt att använda den nationella enda 
kontaktpunkten för tullen som en plattform 
för samordning av kontroller mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter i linje med artikel 47.1 
i förordning (EU) nr 952/2013.

Or. en

Ändringsförslag 68
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Varje medlemsstat bör vara den 
enda personuppgiftsansvarige för 
uppgiftsbehandlingen inom den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen. 
Uppgiftsbehandlingen bör ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679. Med tanke 

(15) Varje medlemsstat bör vara den 
enda personuppgiftsansvarige för 
uppgiftsbehandlingen inom den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen. 
Uppgiftsbehandlingen bör ske i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679. Med tanke 
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på att vissa av de uppgifter som härrör från 
den nationella enda kontaktpunkten för 
tullen ska utbytas med de icke-
tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX, bör varje medlemsstat 
vara skyldig att underrätta kommissionen 
om alla personuppgiftsincidenter som 
äventyrar säkerheten, konfidentialiteten, 
tillgängligheten eller integriteten för de 
personuppgifter som behandlas i dess 
miljö.

på att vissa av de uppgifter som härrör från 
den nationella enda kontaktpunkten för 
tullen ska utbytas med de icke-
tullrelaterade unionssystemen via EU 
CSW-CERTEX, bör varje medlemsstat 
vara skyldig att omedelbart underrätta 
kommissionen om alla 
personuppgiftsincidenter som äventyrar 
säkerheten, konfidentialiteten, tillgången, 
tillgängligheten eller integriteten för de 
personuppgifter som behandlas i dess 
miljö.

Or. ro

Ändringsförslag 69
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) En fullständigt samordnad process 
för klarering av varor kräver förfaranden 
som stöder digitalt samarbete och 
informationsutbyte mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i samband med 
fullgörandet av de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX och kontrollen av att de 
efterlevs. Interoperabilitet innebär en 
förmåga att sköta dessa processer sömlöst 
mellan tullens system och miljöer och de 
icke-tullrelaterade systemen och miljöerna 
utan att man förlorar sammanhanget för 
eller betydelsen av de uppgifter som utbyts. 
För att möjliggöra en fullständigt 
automatiserad kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter fullgörs 
bör EU CSW-CERTEX säkerställa teknisk 
interoperabilitet och konsekvent betydelse. 
Det är viktigt att jämka samman 
tullterminologin och terminologin på andra 
områden, för att säkerställa att de uppgifter 

(16) En fullständigt samordnad process 
för klarering av varor kräver förfaranden 
som stöder digitalt samarbete och 
informationsutbyte mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i samband med 
fullgörandet av de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX och kontrollen av att de 
efterlevs. Interoperabilitet innebär en 
förmåga att sköta dessa processer sömlöst 
mellan tullens system och miljöer och de 
icke-tullrelaterade systemen och miljöerna 
utan att man förlorar sammanhanget för 
eller betydelsen av de uppgifter som utbyts. 
För att möjliggöra en fullständigt 
automatiserad kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter fullgörs 
bör EU CSW-CERTEX säkerställa teknisk 
interoperabilitet och konsekvent betydelse. 
Det är viktigt att jämka samman 
tullterminologin och terminologin på andra 
områden, för att säkerställa att de uppgifter 
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och den information som utbyts bevaras 
och kan förstås under hela utbytet mellan 
de icke-tullrelaterade unionssystemen och 
de nationella enda kontaktpunkterna för 
tullen. För att säkerställa en harmoniserad 
kontroll av att icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter efterlevs i hela unionen 
bör dessutom EU CSW-CERTEX 
identifiera de tullförfaranden för vilka 
styrkande dokument kan användas på 
grundval av de administrativa beslut som 
den behöriga partnermyndigheten angett i 
de styrkande dokumenten. Ur ett tekniskt 
perspektiv bör EU CSW-CERTEX göra 
tulldata och icke-tullrelaterade data 
kompatibla genom att vid behov konvertera 
deras format eller struktur, utan att ändra 
deras innehåll.

och den information som utbyts bevaras 
och kan förstås under hela utbytet mellan 
de icke-tullrelaterade unionssystemen och 
de nationella enda kontaktpunkterna för 
tullen. För att säkerställa en harmoniserad 
kontroll av att icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter efterlevs i hela unionen 
bör dessutom EU CSW-CERTEX 
identifiera de tullförfaranden för vilka 
styrkande dokument kan användas på 
grundval av de administrativa beslut som 
den behöriga partnermyndigheten angett i 
de styrkande dokumenten. Ur ett tekniskt 
perspektiv bör EU CSW-CERTEX göra 
tulldata och icke-tullrelaterade data 
kompatibla genom att vid behov konvertera 
deras format eller struktur, utan att ändra 
deras innehåll. EU CSW-CERTEX och de 
nationella enda kontaktpunkterna bör 
anpassas till de rekommendationer för 
interoperabilitet inom offentliga tjänster 
som anges i den europeiska 
interoperabilitetsramen  – 
genomförandestrategi.

Or. en

Ändringsförslag 70
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Med hänsyn till de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
bör EU CSW-CERTEX tjäna flera syften. 
Systemet bör göra relevanta uppgifter 
tillgängliga för tullmyndigheterna med 
tanke på en bättre efterlevnadskontroll i 
fråga om icke-tullrelaterade unionsregler 
genom en automatiserad kontroll av dessa 
formaliteter. Det bör tillhandahålla 
relevanta uppgifter till behöriga 
partnermyndigheter så att de kan övervaka 

(17) Med hänsyn till de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
bör EU CSW-CERTEX tjäna flera syften. 
Systemet bör göra relevanta uppgifter 
tillgängliga för tullmyndigheterna med 
tanke på en bättre efterlevnadskontroll i 
fråga om icke-tullrelaterade unionsregler 
genom en automatiserad kontroll av dessa 
formaliteter. Det bör tillhandahålla 
relevanta uppgifter till behöriga 
partnermyndigheter så att de kan övervaka 
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och fastställa den återstående kvantiteten 
godkända varor som inte har avskrivits av 
tullen vid klareringen av andra sändningar. 
Det bör också stödja genomförandet av 
principen om en gemensam kontaktpunkt 
vid utförandet av de kontroller som avses i 
artikel 47.1 i förordning (EU) nr 952/2013, 
genom att underlätta integreringen av 
tullförfaranden och icke-tullrelaterade 
unionsförfaranden så att en fullständigt 
automatiserad process för klarering av 
varor uppnås. Vissa unionsrättsakter kan 
kräva dataöverföring mellan nationella 
tullsystem och de informations- och 
kommunikationssystem som inrättats 
genom de berörda akterna. EU CSW-
CERTEX bör därför möjliggöra ett 
automatiskt utbyte av uppgifter mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter när så krävs enligt 
dessa akter.

och fastställa den återstående kvantiteten 
godkända varor som inte har avskrivits av 
tullen vid klareringen av andra sändningar. 
Det bör också stödja genomförandet av 
principen om en gemensam kontaktpunkt 
vid utförandet av de kontroller som avses i 
artikel 47.1 i förordning (EU) nr 952/2013, 
genom att underlätta integreringen av 
tullförfaranden och icke-tullrelaterade 
unionsförfaranden så att en fullständigt 
automatiserad och artificiell intelligens-
stödd process för klarering av varor 
uppnås. Vissa unionsrättsakter kan kräva 
dataöverföring mellan nationella tullsystem 
och de informations- och 
kommunikationssystem som inrättats 
genom de berörda akterna. EU CSW-
CERTEX bör därför möjliggöra ett 
automatiskt utbyte av uppgifter mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter när så krävs enligt 
dessa akter.

Or. en

Ändringsförslag 71
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det finns en betydande 
överlappning mellan uppgifterna i 
tulldeklarationen och uppgifterna i ansökan 
om styrkande dokument. För att möjliggöra 
återanvändning av uppgifter så att 
ekonomiska aktörer inte behöver lämna 
samma uppgifter mer än en gång är det 
nödvändigt att jämka samman och 
rationalisera uppgiftskraven för 
tullformaliteter och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. Kommissionen bör därför 
identifiera de dataelement som ingår i både 
tulldeklarationen och ansökan om 

(19) Det finns en betydande 
överlappning mellan uppgifterna i 
tulldeklarationen och uppgifterna i ansökan 
om styrkande dokument, vilket försvårar 
klareringsförfarandet. För att möjliggöra 
återanvändning av uppgifter så att 
ekonomiska aktörer inte behöver lämna 
samma uppgifter mer än en gång är det 
nödvändigt att jämka samman och 
rationalisera uppgiftskraven för 
tullformaliteter och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX. Kommissionen bör därför 
identifiera de dataelement som ingår i både 
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styrkande dokument. Kommissionen bör 
också identifiera de dataelement som 
endast krävs enligt icke-tullrelaterad 
unionslagstiftning (nedan kallade 
datamängd(er) för behöriga 
partnermyndigheter). 
Tulldeklarationsuppgifterna och 
datamängderna för behöriga 
partnermyndigheter bör utgöra en 
integrerad deklaration som innehåller all 
information om klarering som behövs för 
att fullgöra de tullformaliteter och icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX.

tulldeklarationen och ansökan om 
styrkande dokument. Kommissionen bör 
också identifiera de dataelement som 
endast krävs enligt icke-tullrelaterad 
unionslagstiftning (nedan kallade 
datamängd(er) för behöriga 
partnermyndigheter). 
Tulldeklarationsuppgifterna och 
datamängderna för behöriga 
partnermyndigheter bör utgöra en 
integrerad deklaration som innehåller all 
information om klarering som behövs för 
att fullgöra de tullformaliteter och icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som täcks 
av EU CSW-CERTEX.

Or. ro

Ändringsförslag 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att göra det möjligt för 
ekonomiska aktörer att fullgöra 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
formaliteter som berör samma 
varubefordran bör de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen göra det 
möjligt för dem att lämna alla uppgifter 
som krävs av flera tillsynsmyndigheter för 
hänförande av varor till tullförfaranden 
genom en integrerad deklaration. Det bör 
bli möjligt att lämna in sådana uppgifter 
tillsammans med den tulldeklaration som 
inges innan varorna förväntas anmälas till 
tullen, i enlighet med artikel 171 i 
förordning (EU) nr 952/2013.

(20) För att göra det möjligt för 
ekonomiska aktörer att fullgöra 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
formaliteter som berör samma 
varubefordran bör de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen göra det 
möjligt för dem att lämna alla uppgifter 
som krävs av flera tillsynsmyndigheter för 
hänförande av varor till tullförfaranden 
genom en integrerad deklaration. Det bör 
bli möjligt att lämna in sådana uppgifter 
tillsammans med den tulldeklaration som 
inges innan varorna förväntas anmälas till 
tullen, i enlighet med artikel 171 i 
förordning (EU) nr 952/2013. En sådan 
inlämning av uppgifter bör göra det 
möjligt att uppfylla principen ”endast en 
gång” .
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Or. en

Ändringsförslag 73
Jordi Cañas

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Ett nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna är 
avgörande för att samordna all verksamhet 
som är kopplad till en ändamålsenligt 
fungerande enda kontaktpunkt för tullen i 
EU. Med tanke på den breda och 
varierande omfattningen av dessa 
verksamheter är det nödvändigt att varje 
medlemsstat utser en behörig myndighet 
till nationell samordnare. Den nationella 
samordnaren bör vara kommissionens 
kontaktpunkt, främja samarbete på 
nationell nivå och säkerställa systemets 
interoperabilitet. Kommissionen bör vid 
behov sörja för samordning och bidra till 
en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

(23) Ett nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna är 
avgörande för att samordna all verksamhet 
som är kopplad till en ändamålsenligt 
fungerande enda kontaktpunkt för tullen i 
EU. Det kommer också att bidra till att 
överbrygga Europas digitala klyfta, som 
har blivit allt tydligare under den kris som 
covid-19-pandemin har orsakat. 
Kommissionen bör därför tillhandahålla 
lämpligt tekniskt och ekonomiskt stöd, 
inbegripet utbildning och kompetens, till 
medlemsstaterna och berörda 
myndigheter för att säkerställa ett korrekt 
genomförande av de enda 
kontaktpunkterna för tullen, och iaktta 
försiktighet när det gäller 
medlemsstaternas olika 
digitaliseringsnivåer och digitala 
beredskap, och därigenom förhindra 
potentiella snedvridningar. Med tanke på 
den breda och varierande omfattningen av 
dessa verksamheter är det nödvändigt att 
varje medlemsstat utser en behörig 
myndighet till nationell samordnare. Den 
nationella samordnaren bör vara 
kommissionens kontaktpunkt, främja 
samarbete på nationell nivå och säkerställa 
systemets interoperabilitet. Kommissionen 
bör vid behov sörja för samordning och 
bidra till en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De uppgifter som samlas in av 
berörda tullmyndigheter och 
kommissionen via de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen och EU 
CSW-CERTEX är en extraordinär källa 
till information som kan bidra till att 
förbättra effektiviteten och samarbetet 
mellan de olika myndigheterna, den inre 
marknaden och utvecklingen av nya 
tillämpningar och ny utrustning som 
används av rättsliga enheter. Om 
tillförlitliga partner använder sådana 
uppgifter på ett intelligent och säkert sätt, 
inbegripet behandlar dem genom 
artificiell intelligens, kan det få en positiv 
dominoeffekt på alla relaterade sektorer i 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 75
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Med beaktande av mängden och 
betydelsen av de uppgifter som behandlas 
i infrastrukturen för den enda 
kontaktpunkten innebär ökad 
digitalisering och konnektivitet för 
tullsystemen att cybersäkerhetens 
sårbarhet ökar, vilket gör att hela systemet 
riskerar att lamslås vid en framgångsrik 
cyberattack. För att minska dessa risker 
måste alla nödvändiga åtgärder vidtas för 
att skapa en cybersäker miljö för 
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EU CSW-CERTEX, så att de nätverks- 
och informationssystem samt nät, tjänster 
och utrustning för kommunikation som 
används av tullmyndigheterna får ett 
bättre skydd mot sådana cyberhot och 
cyberattacker som skulle kunna störa 
tullmyndigheternas tillhandahållande av 
samhällsviktiga tjänster i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En detaljerad planering krävs för att 
gradvis integrera de olika icke-
tullrelaterade unionsformaliteterna på 
diverse politikområden i EU CSW-
CERTEX. I detta syfte bör kommissionen 
utarbeta ett arbetsprogram för att införliva 
dessa formaliteter i EU CSW-CERTEX 
och för att utveckla anslutningar mellan de 
icke-tullrelaterade unionssystem som 
behandlar dessa formaliteter och EU CSW-
CERTEX. Huvudsyftet med 
arbetsprogrammet bör vara att utgöra ett 
stöd för de operativa kraven och tidsplanen 
för genomförandet av dessa verksamheter. 
Arbetsprogrammet bör ses över 
regelbundet för att bedöma de 
övergripande framstegen när det gäller att 
tillämpa bestämmelserna i denna 
förordning.

(25) En detaljerad planering krävs för att 
gradvis integrera de olika icke-
tullrelaterade unionsformaliteterna på 
diverse politikområden i EU CSW-
CERTEX. I detta syfte bör kommissionen 
utarbeta ett arbetsprogram för att införliva 
dessa formaliteter i EU CSW-CERTEX 
och för att utveckla anslutningar mellan de 
icke-tullrelaterade unionssystem som 
behandlar dessa formaliteter och EU CSW-
CERTEX. Huvudsyftet med 
arbetsprogrammet bör vara att utgöra ett 
stöd för de operativa kraven och tidsplanen 
för genomförandet av dessa verksamheter. 
Arbetsprogrammet bör ses över 
regelbundet och uppdateras för att bedöma 
och förbättra de övergripande framstegen 
när det gäller att tillämpa bestämmelserna i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 77
Jordi Cañas
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En detaljerad planering krävs för att 
gradvis integrera de olika icke-
tullrelaterade unionsformaliteterna på 
diverse politikområden i EU CSW-
CERTEX. I detta syfte bör kommissionen 
utarbeta ett arbetsprogram för att införliva 
dessa formaliteter i EU CSW-CERTEX 
och för att utveckla anslutningar mellan de 
icke-tullrelaterade unionssystem som 
behandlar dessa formaliteter och EU CSW-
CERTEX. Huvudsyftet med 
arbetsprogrammet bör vara att utgöra ett 
stöd för de operativa kraven och tidsplanen 
för genomförandet av dessa verksamheter. 
Arbetsprogrammet bör ses över 
regelbundet för att bedöma de 
övergripande framstegen när det gäller att 
tillämpa bestämmelserna i denna 
förordning.

(25) En detaljerad planering och 
tidsramar krävs för att gradvis integrera de 
olika icke-tullrelaterade 
unionsformaliteterna på diverse 
politikområden i EU CSW-CERTEX. I 
detta syfte bör kommissionen utarbeta ett 
arbetsprogram för att införliva dessa 
formaliteter i EU CSW-CERTEX och för 
att utveckla anslutningar mellan de icke-
tullrelaterade unionssystem som behandlar 
dessa formaliteter och EU CSW-CERTEX. 
Huvudsyftet med arbetsprogrammet bör 
vara att utgöra ett stöd för de operativa 
kraven och tidsplanen för genomförandet 
av dessa verksamheter. Arbetsprogrammet 
bör ses över regelbundet för att bedöma de 
övergripande framstegen när det gäller att 
tillämpa bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 78
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 
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framstegen bedömas, områden där 
förbättringar kan ske identifieras och 
rekommendationer för framtiden föreslås 
mot bakgrund av utvecklingen i fråga om 
ett förbättrat digitalt samarbete mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter som är involverade i 
klarering av varor, i syfte att säkerställa 
förenklade förfaranden för ekonomiska 
aktörer och en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

framstegen bedömas, områden där 
förbättringar kan ske identifieras och 
rekommendationer för framtiden föreslås 
mot bakgrund av utvecklingen i fråga om 
ett förbättrat digitalt samarbete mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter som är involverade i 
klarering av varor, i syfte att säkerställa 
förenklade förfaranden för ekonomiska 
aktörer och en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs. 
Kommissionen bör också regelbundet 
övervaka behovet av att uppdatera 
förteckningen över icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionssystem för att säkerställa en 
omfattande täckning av alla områden som 
är kopplade till de områden som omfattas 
av denna förordning. Kommissionen bör 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram regelbundna rapporter om resultatet 
av denna övervakning, inbegripet en 
översyn av utvecklingen av lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 79
Jordi Cañas

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 
framstegen bedömas, områden där 

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 
framstegen bedömas, områden där 
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förbättringar kan ske identifieras och 
rekommendationer för framtiden föreslås 
mot bakgrund av utvecklingen i fråga om 
ett förbättrat digitalt samarbete mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter som är involverade i 
klarering av varor, i syfte att säkerställa 
förenklade förfaranden för ekonomiska 
aktörer och en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

förbättringar kan ske och som är i behov 
av investeringar identifieras, åtgärder som 
ska vidtas av medlemsstaternas 
myndigheter anges och rekommendationer 
för framtiden föreslås mot bakgrund av 
utvecklingen i fråga om ett förbättrat 
digitalt samarbete mellan tullmyndigheter 
och behöriga partnermyndigheter som är 
involverade i klarering av varor, i syfte att 
säkerställa förenklade förfaranden för 
ekonomiska aktörer och en effektiv 
kontroll av att icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter efterlevs. För att kunna 
övervaka och rapportera bör 
kommissionen anordna och upprätthålla 
en kontinuerlig dialog med alla berörda 
ekonomiska aktörer, aktörer i det civila 
samhället och andra berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 
framstegen bedömas, områden där 
förbättringar kan ske identifieras och 
rekommendationer för framtiden föreslås 
mot bakgrund av utvecklingen i fråga om 
ett förbättrat digitalt samarbete mellan 

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs, särskilt för att 
integrera andra icke-tullrelaterade 
formaliteter. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 
framstegen bedömas, områden där 
förbättringar kan ske identifieras och 
rekommendationer för framtiden föreslås 
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tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter som är involverade i 
klarering av varor, i syfte att säkerställa 
förenklade förfaranden för ekonomiska 
aktörer och en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

mot bakgrund av utvecklingen i fråga om 
ett förbättrat digitalt samarbete mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter som är involverade i 
klarering av varor, i syfte att säkerställa 
förenklade förfaranden för ekonomiska 
aktörer och en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 81
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter om hur 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU fungerar. I dessa rapporter bör 
framstegen bedömas, områden där 
förbättringar kan ske identifieras och 
rekommendationer för framtiden föreslås 
mot bakgrund av utvecklingen i fråga om 
ett förbättrat digitalt samarbete mellan 
tullmyndigheter och behöriga 
partnermyndigheter som är involverade i 
klarering av varor, i syfte att säkerställa 
förenklade förfaranden för ekonomiska 
aktörer och en effektiv kontroll av att icke-
tullrelaterade unionsformaliteter efterlevs.

(26) Kommissionen bör regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, för 
att utvärdera resultatet av EU CSW-
CERTEX och säkerställa en effektiv 
kontroll av att de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX efterlevs. Kommissionen bör för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
regelbundna utvärderingsrapporter, minst 
en gång vart tredje år, om hur miljön med 
en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
fungerar. I dessa rapporter bör framstegen 
bedömas, områden där förbättringar kan 
ske identifieras och rekommendationer för 
framtiden föreslås mot bakgrund av 
utvecklingen i fråga om ett förbättrat 
digitalt samarbete mellan tullmyndigheter 
och behöriga partnermyndigheter som är 
involverade i klarering av varor, i syfte att 
säkerställa förenklade förfaranden för 
ekonomiska aktörer och en effektiv 
kontroll av att icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter efterlevs.

Or. ro
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Ändringsförslag 82
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att miljön med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU fungerar 
effektivt och ändamålsenligt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändringar av förteckningen över de 
icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
täcks av EU CSW-CERTEX, specificering 
av de dataelement som ska utbytas via EU 
CSW-CERTEX och identifiering av de 
dataelement som är gemensamma för både 
tulldeklarationen och ansökan om 
styrkande dokument i kombination med 
datamängden för behöriga 
partnermyndigheter enligt var och en av de 
relevanta unionsakter som är tillämpliga på 
icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
är integrerade i EU CSW-CERTEX. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 
För att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

(27) För att säkerställa att miljön med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU fungerar 
effektivt och ändamålsenligt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
delegeras till kommissionen för att utöka 
förteckningen över de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX, specificering av de dataelement 
som ska utbytas via EU CSW-CERTEX 
och identifiering av de dataelement som är 
gemensamma för både tulldeklarationen 
och ansökan om styrkande dokument i 
kombination med datamängden för 
behöriga partnermyndigheter enligt var och 
en av de relevanta unionsakter som är 
tillämpliga på icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som är integrerade i EU 
CSW-CERTEX. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
41 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 

41 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
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bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 83
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en miljö 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
som tillhandahåller en integrerad 
uppsättning interoperabla elektroniska 
tjänster på unionsnivå och nationell nivå 
via systemet med en enda kontaktpunkt hos 
tullen i EU för utbyte av intyg, i syfte att 
stödja samverkan och informationsutbyte 
mellan de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i 
bilagan.

Genom denna förordning inrättas en miljö 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
som tillhandahåller en integrerad 
uppsättning harmoniserade och 
interoperabla elektroniska tjänster på 
unionsnivå och nationell nivå via systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, i syfte att stödja 
samverkan och förbättra 
informationsutbyte mellan de nationella 
enda kontaktpunkterna för tullen och de 
icke-tullrelaterade unionssystem som avses 
i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 84
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en miljö 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
som tillhandahåller en integrerad 
uppsättning interoperabla elektroniska 
tjänster på unionsnivå och nationell nivå 
via systemet med en enda kontaktpunkt hos 
tullen i EU för utbyte av intyg, i syfte att 
stödja samverkan och informationsutbyte 

Genom denna förordning inrättas en miljö 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
som tillhandahåller en integrerad 
uppsättning interoperabla elektroniska 
tjänster på unionsnivå och nationell nivå 
via systemet med en enda kontaktpunkt hos 
tullen i EU för utbyte av intyg, i syfte att 
stödja samverkan och informationsutbyte 
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mellan de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i 
bilagan.

mellan de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i del 
A och del B i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 85
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förordningen fastställs regler för de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
och regler om digitalt administrativt 
samarbete och informationsutbyte inom 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU.

I förordningen fastställs regler för de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
och  de icke-tullrelaterade formaliteterna, 
och regler om digitalt administrativt 
samarbete och informationsutbyte inom 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU i syfte att bättre skydda medborgarna 
och minska de ekonomiska aktörernas 
administrativa börda.

Or. en

Ändringsförslag 86
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förordningen fastställs regler för de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
och regler om digitalt administrativt 
samarbete och informationsutbyte inom 
miljön med en enda kontaktpunkt för tullen 
i EU.

I förordningen fastställs regler för de 
nationella enda kontaktpunkterna för tullen 
och regler om digitalt administrativt 
samarbete, digitalisering, interoperabilitet 
med de icke-tullrelaterade unionssystem 
som avses i bilaga I, och 
informationsutbyte inom miljön med en 
enda kontaktpunkt för tullen i EU.



PE693.883v01-00 50/88 AM\1234183SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 87
Anna Cavazzini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Flegtlicens: en handling av 
standardformat baserad på en sändning 
eller på marknadsdeltagande, vilken är 
förfalsknings- och manipuleringssäker 
och verifierbar och anger att en sändning 
är i överensstämmelse med kraven i 
systemet med Flegtlicenser samt har 
utfärdats och godkänts av ett partnerlands 
licensmyndighet. System för att utfärda, 
registrera och meddela licenser får vara 
baserade på papper eller på elektroniska 
medel, efter vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 88
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. icke-tullrelaterat unionssystem: 
varje elektroniskt unionssystem som lagrar 
sådan information från alla relevanta 
behöriga partnermyndigheter som 
tullmyndigheterna behöver för att 
kontrollera efterlevnaden av respektive 
icke-tullrelaterad unionsformalitet.

6. icke-tullrelaterat unionssystem: 
varje elektroniskt unionssystem som lagrar 
sådan information från alla relevanta 
behöriga partnermyndigheter som 
tullmyndigheterna behöver för att 
kontrollera efterlevnaden av respektive 
icke-tullrelaterad unionsformalitet eller 
som i alla fall har anknytning till 
gränsformaliteter enligt unionsrätten.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. omvandling: processen att 
konvertera formatet för icke-tullrelaterade 
data till tulldeklarationskompatibla data 
och vice versa utan att ändra deras 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 90
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Härmed inrättas en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Den ska innefatta systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, nationella enda 
kontaktpunkter för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i 
bilagan.

Härmed inrättas en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Den ska innefatta systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, nationella enda 
kontaktpunkter för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i 
bilagan samt de icke-tullrelaterade 
unionssystem som kommer att anslutas till 
den enda kontaktpunkten i EU.

Or. en

Ändringsförslag 91
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Härmed inrättas en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Den ska innefatta systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, nationella enda 
kontaktpunkter för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i 
bilagan.

Härmed inrättas en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Den ska innefatta systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, nationella enda 
kontaktpunkter för tullen och åtminstone 
de icke-tullrelaterade unionssystem som 
avses i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 92
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Härmed inrättas en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Den ska innefatta systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, nationella enda 
kontaktpunkter för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i 
bilagan.

Härmed inrättas en enda kontaktpunkt för 
tullen i EU. Den ska innefatta systemet 
med en enda kontaktpunkt hos tullen i EU 
för utbyte av intyg, nationella enda 
kontaktpunkter för tullen och de icke-
tullrelaterade unionssystem som avses i del 
A i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 93
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 21 med avseende på 
ändring av förteckningarna över de icke-
tullrelaterade unionssystem som anges i 
delarna A, B och C i bilaga I. När 
kommissionen antar dessa delegerade 
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akter ska den se till att alla system som 
uppfyller de tillämpliga reglerna i 
artiklarna 10–15 läggs till i förteckningen 
i del A i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 94
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den enda kontaktpunkten för tullen i EU 
ska utformas med en hög 
cybersäkerhetsnivå och ska inbegripa 
felsäkra instrument.

Or. en

Ändringsförslag 95
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 21 med avseende på ändring av 
bilagan, särskilt för att täcka ytterligare 
icke-tullrelaterade unionsformaliteter.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 21 med avseende på ändring av 
bilagan, särskilt för att utöka 
förteckningen över de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som täcks av EU CSW-
CERTEX.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter i EU CSW-
CERTEX

Behandling av personuppgifter och andra 
uppgifter i EU CSW-CERTEX

Or. en

Ändringsförslag 97
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter i EU CSW-
CERTEX

Behandling av personuppgifter och andra 
uppgifter i EU CSW-CERTEX

Or. en

Ändringsförslag 98
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Behandling av personuppgifter 
och andra uppgifter i EU CSW-CERTEX 
ska vara förenlig med 
dataskyddsförordningen och principerna i 
förordningen om det fria flödet av icke-
personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter får 
ske i EU CSW-CERTEX endast för 
följande ändamål:

1. Behandling av personuppgifter ska 
ske i en säker och trygg miljö med hjälp 
av lämpliga organisatoriska och tekniska 
cybersäkerhetsåtgärder. Behandling av 
personuppgifter får ske i EU CSW-
CERTEX endast för följande ändamål:

Or. en

Ändringsförslag 100
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter får 
ske i EU CSW-CERTEX endast för 
följande ändamål:

1. Behandling av personuppgifter får 
ske på ett cyberresilient sätt i EU CSW-
CERTEX, endast för följande ändamål och 
utan att det påverkar förordning (EU) 
2016/679:

Or. en

Ändringsförslag 101
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behandling av personuppgifter och andra 
uppgifter i EU CSW-CERTEX ska ske 
utan att det påverkar 
dataskyddsförordningen och annan 
relevant lagstiftning. Kommissionen ska i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa en 
säker och trygg miljö för datautbyte.

Or. en

Ändringsförslag 102
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EU CSW-CERTEX ska föra en 
logg över all tillgång till personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen. 
Varje medlemsstat ska ansvara för 
utveckling, integrering och drift av sin 
enda kontaktpunkt för tullen.

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen. 
Varje medlemsstat ska ansvara för 
utveckling, integrering och drift av sin 
enda kontaktpunkt för tullen, inbegripet 
säkerställande av säkerheten och 
integriteten hos de nätverk och 
informationssystem som finns. 
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Medlemsstaterna ska säkerställa 
interoperabilitet med EU CSW-CERTEX 
och med andra nationella enda 
kontaktpunkter för tullen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen. 
Varje medlemsstat ska ansvara för 
utveckling, integrering och drift av sin 
enda kontaktpunkt för tullen.

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen 
på grundval av tekniska specifikationer 
som tillhandahålls av kommissionen för 
att de ska vara likvärdiga. Varje 
medlemsstat ska ansvara för utveckling, 
integrering, interoperabilitet med EU 
CSW-CERTEX och med de icke-
tullrelaterade system som förtecknas i 
bilaga I och drift av sin enda kontaktpunkt 
för tullen.

Or. en

Ändringsförslag 105
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen. 
Varje medlemsstat ska ansvara för 
utveckling, integrering och drift av sin 
enda kontaktpunkt för tullen.

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
nationella enda kontaktpunkter för tullen. 
Varje medlemsstat ska ansvara för 
utveckling, integrering och drift av sin 
enda kontaktpunkt för tullen som 
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utformats på ett cyberresilient sätt som 
måste vara interoperabelt i realtid.

Or. en

Ändringsförslag 106
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om medlemsstaterna redan har 
ramar för nationella enda kontaktpunkter 
ska de ansvara för att integrera och 
hantera lämpliga gränssnitt med EU 
CSW-CERTEX.

Or. en

Ändringsförslag 107
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska möjliggöra 
elektroniskt informationsutbyte och 
samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i syfte att uppnå 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska på ett 
standardiserat sätt möjliggöra elektroniskt 
informationsutbyte och samarbete mellan 
tullmyndigheter, behöriga 
partnermyndigheter, ekonomiska aktörer 
och de nationella kontaktpunkter för 
sjöfart som fastställs i förordning (EU) 
2019/1239, i tillämpliga fall, i syfte att 
uppnå efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
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unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 108
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska möjliggöra 
elektroniskt informationsutbyte och 
samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i syfte att uppnå 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska möjliggöra 
enkelt, standardiserat och interoperabelt 
elektroniskt informationsutbyte och 
samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i syfte att uppnå 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 
tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 109
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska möjliggöra 
elektroniskt informationsutbyte och 
samarbete mellan tullmyndigheter, 
behöriga partnermyndigheter och 
ekonomiska aktörer i syfte att uppnå 
efterlevnad av och en effektiv 
efterlevnadskontroll i fråga om 

2. De nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen ska möjliggöra 
interoperabelt och säkert elektroniskt 
informationsutbyte och samarbete mellan 
tullmyndigheter, behöriga 
partnermyndigheter och ekonomiska 
aktörer i syfte att uppnå efterlevnad av och 
en effektiv efterlevnadskontroll i fråga om 
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tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

tullagstiftningen och de icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som förtecknas i 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 110
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att tillhandahålla en enda 
kommunikationskanal för ekonomiska 
aktörer så att de kan fullgöra relevanta 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av 
ytterligare digitalt samarbete i enlighet med 
artikel 12.

c) Att tillhandahålla en enda 
kommunikationskanal för ekonomiska 
aktörer så att de kan lämna standardiserad 
information och fullgöra relevanta 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av 
ytterligare digitalt samarbete i enlighet med 
artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 111
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att tillhandahålla en enda 
kommunikationskanal för ekonomiska 
aktörer så att de kan fullgöra relevanta 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter som omfattas av 
ytterligare digitalt samarbete i enlighet med 
artikel 12.

c) Att tillhandahålla en enda 
kommunikationskanal för ekonomiska 
aktörer så att de enkelt kan fullgöra 
relevanta tullformaliteter och icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
omfattas av ytterligare digitalt samarbete i 
enlighet med artikel 12.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att stödja användningen av 
dataanalyser och verktyg för artificiell 
intelligens för att hjälpa tull- och 
partnerbehöriga myndigheter att välja 
tillfällen för manuella inspektioner på 
plats i syfte att använda resurser mer 
effektivt och öka säkerheten på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 113
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska tillhandahålla 
utbildning och stöd till de grupper som 
arbetar med att skapa, utforma och 
underhålla de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen samt stöd åt 
EU CSW-CERTEX i samband med de 
nationella enda kontaktpunkterna för 
tullen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behandling av personuppgifter 
inom de nationella enda kontaktpunkterna 
för tullen ska i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679 ske separat från den 
behandling som avses i artikel 6 i den här 
förordningen.

1. Behandling av personuppgifter 
inom de nationella enda kontaktpunkterna 
för tullen ska ske på ett tryggt och säkert 
sätt genom lämpliga organisatoriska och 
tekniska åtgärder för cybersäkerhet, samt 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679 
ske separat från den behandling som avses 
i artikel 6 i den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 115
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska underrätta 
kommissionen om alla 
personuppgiftsincidenter som äventyrar 
säkerheten, konfidentialiteten, 
tillgängligheten eller integriteten för de 
personuppgifter som behandlas inom dess 
enda kontaktpunkt för tullen.

3. Varje medlemsstat ska underrätta 
kommissionen om alla 
personuppgiftsincidenter eller dataintrång 
mot ekonomiska aktörer som äventyrar 
säkerheten, konfidentialiteten, 
tillgängligheten eller integriteten för de 
personuppgifter som behandlas inom dess 
enda kontaktpunkt för tullen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
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Arbetsgrupp för den nationella enda 
kontaktpunkten för tullen 

1. Arbetsgruppen för den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen ska 
fungera som ett forum för diskussioner på 
teknisk nivå om framstegen i 
genomförandet av den nationella enda 
kontaktpunkten för tullen och föreslå 
ytterligare tullformaliteter och andra 
formaliteter som ska läggas till den enda 
kontaktpunkten och EU-CSW-CERTEX.
2.  Arbetsgruppen för den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen ska bestå 
av företrädare för kommissionen och 
medlemsstaterna.
3.  Varje medlemsstat ska utse en 
person som ska företräda den och dess 
nationella enda kontaktpunkt för tullen i 
denna arbetsgrupp. Denna person ska ha 
kännedom om de tekniska detaljerna om 
den enda kontaktpunkten.
4.  Arbetsgruppen ska ge underlag 
och stöd för inrättandet, utformningen 
och genomförandet av den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen på 
begäran av den berörda medlemsstaten.
5.  Arbetsgruppen ska sammanträda 
minst var sjätte månad, och mötena ska 
ledas och sammankallas av 
kommissionens företrädare, som ska föra 
en skriftlig sammanfattning av 
slutsatserna från varje möte samt ett 
uppdaterat register över varje 
medlemsstats nationella enda 
kontaktpunkt och över framstegen med 
den enda kontaktpunkten för tullen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 117
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Kapitel IV – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Digitalt samarbete – informationsutbyte 
och andra förfaranderegler

Digitalt samarbete – informationsutbyte, 
andra förfaranderegler, datadelning och en 
cybersäkerhetsram

Or. en

Ändringsförslag 118
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra informationsutbyte 
mellan den nationella enda kontaktpunkten 
för tullen och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem, för följande ändamål:

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra informationsutbyte 
på ett säkert och interoperabelt sätt mellan 
den nationella enda kontaktpunkten för 
tullen och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem, för följande ändamål:

Or. en

Ändringsförslag 119
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra informationsutbyte 
mellan den nationella enda kontaktpunkten 
för tullen och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem, för följande ändamål:

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra informationsutbyte 
på ett standardiserat sätt mellan den 
nationella enda kontaktpunkten för tullen 
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och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem, för följande ändamål:

Or. en

Ändringsförslag 120
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra informationsutbyte 
mellan den nationella enda kontaktpunkten 
för tullen och relevanta icke-tullrelaterade 
unionssystem, för följande ändamål:

1. För var och en av de icke-
tullrelaterade unionsformaliteter som 
förtecknas i bilagan ska EU CSW-
CERTEX möjliggöra effektivt 
informationsutbyte mellan den nationella 
enda kontaktpunkten för tullen och 
relevanta icke-tullrelaterade unionssystem, 
för följande ändamål:

Or. en

Ändringsförslag 121
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Sammanjämkning av 
tullterminologi och icke-tullrelaterad 
terminologi, när det är möjligt, och 
identifiering av de tullförfaranden för vilka 
styrkande dokument kan användas på 
grundval av de administrativa beslut av den 
behöriga partnermyndigheten som angetts i 
de styrkande dokumenten.

a) Främjande av vidareutnyttjande av 
data jämsides med en sammanjämkning 
av tullterminologi och icke-tullrelaterad 
terminologi, när det är möjligt, och 
identifiering av de tullförfaranden för vilka 
styrkande dokument kan användas på 
grundval av de administrativa beslut av den 
behöriga partnermyndigheten som angetts i 
de styrkande dokumenten.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att lämna den relevanta information 
som krävs för fullgörandet av tillämpliga 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter.

a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att genom en enda kontaktpunkt 
lämna den relevanta standardiserade 
information som krävs för fullgörandet av 
tillämpliga tullformaliteter och icke-
tullrelaterade unionsformaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 123
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att lämna den relevanta information 
som krävs för fullgörandet av tillämpliga 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter.

(a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att på ett standardiserat sätt lämna 
den relevanta information som krävs för 
fullgörandet av tillämpliga tullformaliteter 
och icke-tullrelaterade unionsformaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 124
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 11 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att göra det möjligt för ekonomiska 
aktörer att lämna den relevanta information 
som krävs för fullgörandet av tillämpliga 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter.

(a) Att göra det lätt för ekonomiska 
aktörer att lämna den relevanta information 
som krävs för fullgörandet av tillämpliga 
tullformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter.

Or. en

Ändringsförslag 125
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den enda kontaktpunkten för 
tullen i EU ska göra det möjligt för 
godkända ekonomiska aktörer, enligt 
definitionen i unionens tullkodex, att 
använda en sådan certifierad status när 
de samverkar med den, vilket gör det 
lättare att fylla i deklarationer och 
uppgifter till tullmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 126
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ANDRA FÖRFARANDEREGLER FÖR 
ICKE-TULLRELATERADE 
UNIONSFORMALITETER

ANDRA FÖRFARANDEREGLER FÖR 
ICKE-TULLRELATERADE 
UNIONSFORMALITETER, 
DATADELNING OCH EN 
CYBERSÄKERHETSRAM
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Or. en

Ändringsförslag 127
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Datadelning

När så är möjligt och säkert får 
medlemsstaterna anonymisera och 
aggregera relevanta data som samlats in 
med hjälp av de nationella enda 
kontaktpunkterna för tullen och EU-
CSW-CERTEX och dela med sig av dessa 
data till forskare, programvaruutvecklare 
eller utvecklare eller tillverkare av 
utrustning, för att förbättra 
tullmyndigheternas verksamhet, 
effektivitet och ändamålsenlighet. Denna 
artikel ska inte påverka tillämpningen av 
relevant nationell lagstiftning om data- 
och integritetsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 128
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17b
En ram för cybersäkerhet

1. Kommissionen ska skydda EU 
CSW-CERTEX på högsta möjliga nivå 
mot cyberhot eller cyberangrepp genom 
att skapa en stabil och säker ram.
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2. Kommissionen ska underlätta och 
stödja utbytet av information mellan de 
relevanta behöriga myndigheterna om 
befintliga och tidigare cyberhot.

Or. en

Ändringsförslag 129
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnader för EU CSW-CERTEX, 
arbetsprogram samt övervakning och 
rapportering

Kostnader för EU CSW-CERTEX, 
arbetsprogram samt övervakning, översyn 
och rapportering

Or. en

Ändringsförslag 130
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska bära 
kostnaderna för utveckling, integrering och 
drift av sin nationella enda kontaktpunkt 
för tullen och dess anslutning till EU CSW-
CERTEX.

2. Varje medlemsstat ska bära 
kostnaderna för utveckling, integrering och 
drift av sin nationella enda kontaktpunkt 
för tullen och dess anslutning till EU CSW-
CERTEX, däribland ett tillräckligt antal 
anställda med lämplig utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 131
Anna Cavazzini
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
hållas uppdaterat. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 22.2.

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
också omfatta utbildningsstöd för 
nationella behöriga myndigheter, 
inbegripet utfärdande av riktlinjer för att 
säkerställa ett harmoniserat 
genomförande i alla medlemsstater. 
Arbetsprogrammet ska hållas uppdaterat. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 22.2.

Or. en

Ändringsförslag 132
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
hållas uppdaterat. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
ses över regelbundet och hållas uppdaterat 
för att bedöma och förbättra de 
övergripande framstegen när det gäller att 
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med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 22.2.

tillämpa bestämmelserna i denna 
förordning. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 22.2.

Or. en

Ändringsförslag 133
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
hållas uppdaterat. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 22.2.

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 
CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
regelbundet hållas uppdaterat. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 22.2.

Or. en

Ändringsförslag 134
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett arbetsprogram 
för att stödja genomförandet av de 
bestämmelser i denna förordning som rör 
anslutningen av de icke-tullrelaterade 
unionssystem som avses i bilagan till EU 

Kommissionen ska genom delegerade 
akter anta ett arbetsprogram för att stödja 
genomförandet av de bestämmelser i denna 
förordning som rör anslutningen av de 
icke-tullrelaterade unionssystem som avses 
i bilagan till EU CSW-CERTEX och 
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CSW-CERTEX och integreringen av 
respektive icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter. Arbetsprogrammet ska 
hållas uppdaterat. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 22.2.

integreringen av respektive icke-
tullrelaterade unionsformaliteter. 
Arbetsprogrammet ska hållas uppdaterat. 

Or. en

Ändringsförslag 135
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning och rapportering Övervakning, översyn och rapportering

Or. en

Ändringsförslag 136
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar.

1. Kommissionen ska regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar. 
Kommissionen ska regelbundet se över 
statusen för de system som förtecknas i 
delarna B och C i bilaga I i syfte att 
bedöma deras framsteg när det gäller att 
efterleva bestämmelserna i artiklarna 10–
15. Om kommissionen drar slutsatsen att 
ett system som förtecknas i del B eller C i 
bilaga I överensstämmer med de 
tillämpliga reglerna i artiklarna 10–15, 
ska den anta en delegerad akt enligt 
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artikel 3.1a som integrerar systemet i del 
A i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 137
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar.

1. Kommissionen ska regelbundet 
övervaka hur miljön med en enda 
kontaktpunkt för tullen i EU fungerar, 
närmare bestämt dess inverkan på små 
och medelstora företag och miljön. 
Kommissionen ska också i god tid 
tillhandahålla vägledning om lämpliga 
uppdateringar och andra ändringar samt 
lämplig utbildning som behövs för att ett 
bättre gränssnitt ska kunna genomföras 
med EU:s CSW-CERTEX.

Or. en

Ändringsförslag 138
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultatet av EU CSW-CERTEX.

2. Kommissionen ska regelbundet 
utvärdera resultatet av EU CSW-CERTEX 
och hålla det uppdaterat och genomföra 
nödvändiga ändringar för att ta hänsyn 
till inte bara ny teknisk utveckling utan 
även andra icke-tullrelaterade system som 
kan samverka med denna.
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Or. en

Ändringsförslag 139
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 december 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om genomförandet av denna 
förordning. Rapporten ska också innehålla 
information om den övervakning och 
utvärdering som utförts i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

3. Senast den 31 december 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om genomförandet av denna 
förordning. Rapporten ska också innehålla 
information om den övervakning och 
utvärdering som utförts i enlighet med 
punkterna 1 och 2 och ska även innehålla 
en översyn av utvecklingen av 
lagstiftningen.

Senast den 31 december 2023 och därefter 
vartannat år ska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om de eventuella ändringar 
som ska göras i bilagan för att uppdatera 
förteckningen över icke-tullrelaterade 
unionsformaliteter och icke-tullrelaterade 
unionssystem som omfattas av EU CSW-
CERTEX samt om förseningar i dess 
utvidgning.

Or. en

Ändringsförslag 140
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 december 2027 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om genomförandet av denna 

3. Senast den 31 december 2026 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om genomförandet i hela 
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förordning. Rapporten ska också innehålla 
information om den övervakning och 
utvärdering som utförts i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

unionen av denna förordning. Rapporten 
ska också innehålla information om den 
övervakning och utvärdering som utförts i 
enlighet med punkterna 1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 141
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2031.

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2029.

Or. en

Ändringsförslag 142
Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Alessandra Basso, Virginie Joron, 
Jean-Lin Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2031.

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2029.

Or. en

Ändringsförslag 143
Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne Gebhardt
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Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2031.

Artikel 8.3 c, artikel 11, artikel 13.1, 13.2 
och 13.3, artikel 14 samt artikel 15.1 och 
15.2 ska tillämpas från och med den 1 
januari 2028.

Or. en

Ändringsförslag 144
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Bilaga I – rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA I: Del A
Icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
täcks av EU CSW-CERTEX

Icke-tullrelaterade unionsformaliteter som 
täcks av EU CSW-CERTEX

Or. en

Ändringsförslag 145
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA I: Del B
System som medlemsstaterna kan 
använda på frivillig basis och som bör 
vara sammankopplade senast 2023
1. En unionsordning för kontroll av 
export, förmedling, teknisk assistans för, 
transitering och överföring av produkter 
med dubbla användningsområden 



AM\1234183SV.docx 77/88 PE693.883v01-00

SV

2. Intyg för internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter (Cites)
3. Informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll (ICSMS) och systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex)
4. Kimberleyprocessens 
certifieringssystem för den internationella 
handeln med rådiamanter
5. Importlicenser för skogslagstiftningens 
efterlevnad samt förvaltning av och 
handel med skog
6. Transport av avfall
7. Registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach)
8. Förhandsgodkännande sedan 
information lämnats (PIC) för export och 
import av farliga kemikalier
9. Förordningen om olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske, fångstintyg (EU:s 
IUU-fångstintyg)

Or. en

Ändringsförslag 146
Ivan Štefanec, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Bilaga Ib (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA I: Del C
ANDRA SYSTEM
Exportförbud för kvicksilver – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/852 av den 
17 maj 2017 om kvicksilver och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1102/2008
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Långlivade organiska föroreningar – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 
april 2004 om långlivade organiska 
föroreningar och om ändring av direktiv 
79/117/EEG
PIC – Förhandsgodkännande sedan 
information lämnats – GD Miljö/GD 
GROW – ePIC (Echa) – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 649/2012of av den 4 juli 
2012 om export och import av farliga 
kemikalier
Rävsax – Rådets förordning (EEG) nr 
3254/91 av den 4 november 1991 om 
förbud mot användning av rävsax inom 
gemenskapen, samt mot införsel av skinn 
och varor som tillverkats av delar från 
vissa vilda djurarter med ursprung i 
länder där man använder rävsax, eller där 
djur fångas på ett sätt som inte motsvarar 
internationella humana fångstmetoder; 
förordning nr 35/97
Handel med sälprodukter – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 1007/2009 av den 
6 oktober 2015 om handel med 
sälprodukter; Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/1775 av den 
6 oktober 2015 om ändring av förordning 
(EG) nr 1007/2009 om handel med 
sälprodukter och om upphävande av 
kommissionens förordning (EU) nr 
737/2010
Sälungar – Rådets direktiv 83/129/EEG 
av den 28 mars 1983 om införsel i 
medlemsstaterna av skinn från vissa 
sälungar och produkter av sådana skinn
Invasiva främmande arter - 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 
22 oktober 2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning 
av invasiva främmande arter
EU:s IUU-fiske – EU-förordningen om 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske - 
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Fångstintyg – GD MARE - Har ännu inte 
specificerats – Rådets förordning (EG) 
nr 1005/2008 av den 29 september 2008 
om upprättande av ett gemenskapssystem 
för att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske och om ändring av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) 
nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt 
om upphävande av förordningarna (EG) 
nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999; 
förordning (EG) nr 1010/2009
Dokumentationsplan för Dissostichus spp 
– Rådets förordning (EG) nr 1035/2001 
av den 22 maj 2001 om upprättande av en 
dokumentationsplan för fångster av 
Dissostichus spp
Statistisk övervakning av handeln med 
svärdfisk och storögd tonfisk – Rådets 
förordning (EG) nr 1984/2003 av den 8 
april 2003 om införande av ett system för 
statistisk övervakning av handeln med 
insvärdfisk och storögd tonfisk inom 
gemenskapen
Dokumentationsprogram för fångst av 
blåfenad tonfisk Thunnus thynnus – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 640/2010 av den 7 juli 
2010 om inrättande av ett 
dokumentationsprogram för fångst av 
blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)
SKYDD AV MÄNNISKORS OCH 
DJURS HÄLSA OCH LIV OCH 
BEVARANDE AV VÄXTER
Transporter av radioaktivt avfall och 
använt kärnbränsle – Rådets direktiv 
2006/117/Euratom av den 20 november 
2006 om övervakning och kontroll av 
transporter av radioaktivt avfall och 
använt kärnbränsle; rådets direktiv 
2011/70/Euratom
Päls av katt och hund och varor som 
innehåller sådan päls – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1523/2007 om att 
förbjuda utsläppande på marknaden samt 
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import till eller export från gemenskapen 
av päls av katt och hund och varor som 
innehåller sådan päls
Animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 
oktober 2009 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
1774/2002
Införsel för personligt bruk av produkter 
av animaliskt ursprung – Kommissionens 
förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 
mars 2009 om införsel för personligt bruk 
till gemenskapen av produkter av 
animaliskt ursprung och om ändring av 
förordning (EG) nr 136/2004
Sällskapsdjur – Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 576/2013 av 
den 12 juni 2013 om förflyttning av 
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och 
om upphävande av förordning (EG) nr 
998/2003
Köksredskap i plast från Kina och Hong 
Kong – Kommissionens förordning (EU) 
nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om 
fastställande av särskilda villkor och 
närmare förfaranden för import av 
köksredskap i plast av polyamid och 
melamin vilka har sitt ursprung i eller har 
avsänts från Folkrepubliken Kina och 
Hongkong; förordning (EG) nr 882/2004 
- artikel 48.1
Förbud mot bisfenol A i nappflaskor av 
polykarbonat – Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 
nr 321/2011 av den 1 april 2011 om 
ändring av förordning (EU) nr 10/2011 
vad gäller begränsningen av 
användningen av bisfenol A i nappflaskor 
av plast, förordning (EG) nr 1935/2004
Handelsnormer för färska frukter och 
grönsaker och bananer – Kommissionens 
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genomförandeförordning (EU) nr 
543/2011 av den 7 juni 2011 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller 
sektorn för frukt och grönsaker och 
sektorn för bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker; förordning (EU) 
nr 1308/2013 om upprättande av en 
samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter
Humle från tredje land – Kommissionens 
förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 
december 2008 om import av humle från 
tredje land; förordning (EU) nr 
1308/2013 om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter
Dokument för import av vin från 
tredjeländer och åtföljande dokument för 
övervakning och certifiering av 
vinprodukter – Kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2018/273 av 
den 11 december 2017 om komplettering 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller 
ordningen för tillstånd för plantering av 
vinstockar, vinodlingsregistret, 
följedokument och certifiering, register 
över mottagna och avsända leveranser, 
obligatoriska deklarationer, anmälningar 
och offentliggörande av anmäld 
information, komplettering av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 
relevanta kontroller och sanktioner, 
ändring av kommissionens förordningar 
(EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och 
(EG) nr 607/2009 och om upphävande av 
kommissionens förordning (EG) nr 
436/2009 och kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/560; förordning 
(EU) nr 1308/2013 om en samlad 
marknadsordning
Särskilda importvillkor på grund av 
risken för kontaminering med aflatoxiner 
– Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 
nr 884/2014 av den 13 augusti 2014 om 
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införande av särskilda villkor för import 
av vissa foder och livsmedel från vissa 
tredjeländer på grund av risken för 
kontaminering med aflatoxiner och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1152/2009; förordning (EG) nr 
178/2002 - art. 53; förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll
Betelblad från Bangladesh – 2014/88/EU: 
Kommissionens genomförandebeslut 
2014/88/EU av den 13 februari 2014 om 
tillfälligt förbud mot import från 
Bangladesh av livsmedel som innehåller 
eller består av betelblad; förordning (EG) 
nr 178/2002 - artikel 53
Sesamfrön och betelblad från Indien – 
Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2017/186 av den 2 februari 2017 om 
fastställande av särskilda villkor för 
införsel till unionen av sändningar från 
vissa tredjeländer på grund av 
mikrobiologisk kontaminering och om 
ändring av förordning (EG) nr 669/2009; 
förordning (EG) nr 178/2002 - artikel 53
Groddar – Kommissionens förordning 
(EU) nr 211/2013 av den 11 mars 2013 
om intygskrav för import till unionen av 
groddar och av frön avsedda för 
produktion av groddar; förordning (EG) 
nr 882/2004 - artikel 48.1
Förordningen om en samlad 
marknadsordning – Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
av den 17 december 2013 om upprättande 
av en samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter
Restprodukter från tillverkningen av 
majsstärkelse från Förenta staterna – 
Kommissionens förordning (EG) nr 
1375/2007 av den 23 november 2007 om 
import av restprodukter från 
tillverkningen av majsstärkelse från 
Förenta staterna; förordning (EU) nr 
1308/2013 om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter
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Ekologiska produkter – Rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91 
Tjernobyl – Rådets förordning (EG) 
nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om 
villkoren för import av 
jordbruksprodukter med ursprung i 
tredjeland efter olyckan vid 
kärnkraftverket i Tjernobyl; förordning 
nr 1635/2006
Offentlig kontroll av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd – Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 av 
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för 
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden 
av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd,
Högrisklivsmedel och högriskfoder av 
icke-animaliskt ursprung – 
Kommissionens förordning (EG) nr 
669/2009 av den 24 juli 2009 om 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 när 
det gäller strängare offentlig kontroll av 
import av visst foder och vissa livsmedel 
av icke-animaliskt ursprung och om 
ändring av beslut 2006/504/EG
Okra och curryblad från Indien – 
Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 885/2014 av den 13 augusti 2014 
om fastställande av särskilda villkor för 
import av okra och curryblad från Indien 
och om upphävande av 
genomförandeförordning (EU) nr 
91/2013; förordning (EG) nr 178/2002 - 
artikel 53; förordning (EG) nr 882/2004 - 
artikel 15.5
Icke godkänt genetiskt modifierat ris från 
Kina – 2011/884/EU: Kommissionens 
genomförandebeslut av den 22 december 
2011 om nödåtgärder avseende icke 
godkänt genetiskt modifierat ris i 
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risprodukter med ursprung i Kina, ändrat 
genom kommissionens 
genomförandebeslut 2013/287/EU, 
förordning (EG) nr 178/2002 – artikel 53
Fukushima – Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 2016/6 
av den 5 januari 2016 om särskilda villkor 
för import av foder och livsmedel med 
ursprung i eller avsända från Japan efter 
olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima 
och om upphävande av 
genomförandeförordning (EU) nr 
322/2014; förordning (EG) nr 178/2002 - 
artikel 53
Guarkärnmjöl från Indien – 
Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/175 av den 5 februari 2015 om 
fastställande av särskilda villkor för 
import av guarkärnmjöl med ursprung i 
eller avsänt från Indien på grund av 
risken för kontaminering med 
pentaklorfenol och dioxiner; förordning 
(EG) nr 178/2002 - artikel 53
Humanläkemedel – Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/83/EG vad gäller 
principer och riktlinjer för god 
tillverkningssed för aktiva substanser 
avsedda för humanläkemedel; förordning 
(EG) nr 726/2004; kommissionens 
direktiv (EU) 2017/1572 av den 15 
september 2017 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG vad gäller principer och 
riktlinjer för god tillverkningssed för 
humanläkemedel
Prövningsläkemedel för humant bruk – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 536/2014 av den 
16 april 2014 om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och om upphävande av 
direktiv 2001/20/EG
Veterinärmedicinska läkemedel – 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/82/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
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veterinärmedicinska läkemedel; 
förordning (EG) nr 726/2004
Växtskyddsdirektivet – skadegörare på 
växter eller växtprodukter – Rådets 
direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 
om skyddsåtgärder mot att skadegörare på 
växter eller växtprodukter förs in till 
gemenskapen och mot att de sprids inom 
gemenskapen; direktiv 2004/103/EG
Växtskyddskontroller för träemballage 
från Kina – 2013/92/EU: Kommissionens 
genomförandebeslut av den 18 februari 
2013 om tillsyn, växtskyddskontroller och 
åtgärder som ska vidtas vad gäller 
träemballage som används vid transport 
av vissa varor med ursprung i Kina; 
växtskyddsdirektivet 2000/29/EG; direktiv 
2004/103/EG
Saluföringskrav för utsäde och 
växtförökningsmaterial – 
http://ec.europa.eu/food/plant/ 
plant_propagation_material/eu_marketin
g_requirements/index_ en.htm
Torkade bönor från Nigeria – 
Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2015/943 av den 18 juni 2015 om 
nödåtgärder för att tills vidare stoppa 
importen av torkade bönor från Nigeria 
och om ändring av bilaga I till förordning 
(EG) nr 669/2009; förordning (EG) 
nr 178/2002 - artikel 53; förordning (EG) 
nr 882/2004 - artikel 15.5
SKYDD AV KULTURELLA OCH 
EKONOMISKA INTRESSEN
Medaljer och symboliska mynt som liknar 
euromynt – Rådets förordning (EG) 
nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om 
medaljer och symboliska mynt som liknar 
euromynt
Kontantkontroll – Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 
av den 26 oktober 2005 om kontroller av 
kontanta medel som förs in i eller ut ur 
gemenskapen; Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 
maj 2015 om åtgärder för att förhindra att 
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det finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism
Skyddet för immateriella rättigheter – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 
juni 2013 om tullens säkerställande av 
skyddet för immateriella rättigheter och 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1383/2003
Narkotikaprekursorer – Rådets 
förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 
december 2004 om regler för övervakning 
av handeln med narkotikaprekursorer 
mellan gemenskapen och tredjeländer; 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 
februari 2004 om narkotikaprekursorer
Differentierad prissättning för läkemedel 
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/793 av den 11 maj 
2016 om förhindrande av att handeln med 
vissa viktiga mediciner avleds till 
Europeiska unionen
Förordningen mot tortyr – Rådets 
förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 
juni 2005 om handel med vissa varor som 
kan användas till dödsstraff, tortyr eller 
annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning
Direktivet om civila skjutvapen – Rådets 
direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 
om kontroll av förvärv och innehav av 
vapen, i dess ändrade lydelse enligt 
direktiv 51/2008
Export av eldvapen, delar till eldvapen 
och ammunition – Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 258/2012 
av den 14 mars 2012 om genomförande av 
artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig 
tillverkning av och handel med eldvapen, 
delar till eldvapen och ammunition 
Sprängämnesprekursorer – 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 
januari 2013 om saluföring och 
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användning av sprängämnesprekursorer; 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 
december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG 
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
Sanktioner eller restriktiva åtgärder – 
artikel 215 i EUF-fördraget

Or. en

Ändringsförslag 147
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, 

Förslag till förordning
Bilaga 1 – raderna 9a och 9b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Importlicenser 
för 
skogslagstiftni
ngens 
efterlevnad 
samt 
förvaltning av 
och handel 
med skog 

Flegt Traces Artiklarna 3, 4 och 5 i rådets 
förordning (EG) nr 2173/2005 
av den 20 december 2005 om 
upprättande av ett system med 
Flegtlicenser för import av 
timmer till Europeiska 
gemenskapen. 
Artiklarna 3, 14 och 15 i 
kommissionens förordning 
(EG) nr 1024/2008 av den 
17 oktober 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) 
nr 2173/2005 om upprättande 

1 mars 2023
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av ett system med Flegtlicenser 
för import av timmer till 
Europeiska gemenskapen.

Information 
om 
överensstämm
else för 
produkter

ICSMS Artikel 34 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om 
marknadskontroll och 
överensstämmelse för 
produkter. 

1 mars 2023

Or. en


