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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Momenteel bestaan er verschillen 
tussen de lidstaten bij de uitvoering van 
douanecontroles. Dit is zowel te wijten aan 
geografische verschillen tussen de lidstaten 
als aan hun respectieve capaciteiten en 
middelen. Of de lidstaten kunnen reageren 
op uitdagingen ten gevolge van 
voortdurend evoluerende mondiale 
bedrijfsmodellen en toeleveringsketens 
hangt niet alleen af van de menselijke 
factor, maar ook van de beschikbaarheid 
van moderne en betrouwbare 
douanecontroleapparatuur. De 
beschikbaarheid van gelijkwaardige 
douanecontroleapparatuur is daarom een 
belangrijk element om het evenwicht 
tussen de lidstaten te herstellen. Het zal de 
gelijkwaardigheid bij de uitvoering van 
douanecontroles in de lidstaten verbeteren 
en zo voorkomen dat goederenstromen 
gebruikmaken van de zwakste punten om 
de EU binnen te komen.

(2) Momenteel bestaan er verschillen 
tussen de lidstaten bij de uitvoering van 
douanecontroles. Dit is zowel te wijten aan 
geografische verschillen tussen de lidstaten 
als aan hun respectieve capaciteiten en 
middelen. Of de lidstaten kunnen reageren 
op uitdagingen ten gevolge van 
voortdurend evoluerende mondiale 
bedrijfsmodellen en toeleveringsketens 
hangt niet alleen af van de menselijke 
factor, maar ook van de beschikbaarheid 
van moderne en betrouwbare 
douanecontroleapparatuur, waarmee 
controles en inspecties kunnen worden 
gedigitaliseerd. De beschikbaarheid van 
gelijkwaardige douanecontroleapparatuur 
is daarom een belangrijk element om het 
evenwicht tussen de lidstaten te herstellen. 
Het zal de gelijkwaardigheid bij de 
uitvoering van douanecontroles in de 
lidstaten verbeteren en zo voorkomen dat 
goederenstromen gebruikmaken van de 
zwakste punten om de EU binnen te 
komen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aangezien de douaneautoriteiten (7) Aangezien de douaneautoriteiten 
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van de lidstaten steeds meer 
verantwoordelijkheden op zich hebben 
genomen, vaak op het gebied van de 
beveiliging van de buitengrenzen, moeten 
de lidstaten passende financiële steun van 
de Unie krijgen om te zorgen voor 
gelijkwaardigheid bij het uitvoeren van 
grenscontroles en douanecontroles aan de 
buitengrenzen. Wat de controle van 
goederen en personen betreft, is het 
evenzeer belangrijk om de samenwerking 
te bevorderen tussen de nationale 
autoriteiten van de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor grenscontroles 
of andere taken die aan de grenzen worden 
uitgevoerd.

van de lidstaten steeds meer 
verantwoordelijkheden op zich hebben 
genomen, vaak op het gebied van de 
beveiliging van de buitengrenzen, moeten 
de lidstaten passende financiële steun van 
de Unie krijgen om te zorgen voor 
gelijkwaardigheid bij het uitvoeren van 
grenscontroles en douanecontroles aan de 
buitengrenzen. Wat de controle van 
goederen betreft onder de nationale 
autoriteiten van de lidstaten, is het 
evenzeer belangrijk om de samenwerking 
tussen agentschappen aan de grenzen van 
de Unie te bevorderen.

Motivering

Dit instrument is gericht op douanecontroles. Als oplossing voor kwesties op het gebied van 
grenscontroles voor personen is het algemenere instrument voor geïntegreerd grensbeheer 
voorgesteld, waarin passende waarborgen worden neergelegd met betrekking tot de aankoop 
en het gebruik van grenscontroleapparatuur met de steun van het Fonds. Op deze manier 
kunnen de doelstellingen van de twee instrumenten uit elkaar worden gehouden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij Verordening (EU) [2018/XXX] 
van het Europees Parlement en de Raad23 is 
het douaneprogramma voor samenwerking 
op douanegebied vastgesteld, ter 
ondersteuning van de douane-unie en de 
douaneautoriteiten. Om de samenhang en 
de horizontale coördinatie van 
samenwerkingsacties te handhaven, is het 
dienstig al deze acties ten uitvoer te leggen 
onder één wetgevingshandeling en geheel 
van regels. Daarom moeten alleen de 
aankoop, het onderhoud en de 
modernisering van subsidiabele 
douanecontroleapparatuur worden 
ondersteund in het kader van dit 

(13) Bij Verordening (EU) [2018/XXX] 
van het Europees Parlement en de Raad23 is 
het douaneprogramma voor samenwerking 
op douanegebied vastgesteld, ter 
ondersteuning van de douane-unie en de 
douaneautoriteiten. Om de samenhang en 
de horizontale coördinatie van 
samenwerkingsacties te handhaven, is het 
dienstig al deze acties ten uitvoer te leggen 
onder één wetgevingshandeling en geheel 
van regels. Daarom moeten alleen de 
aankoop, het onderhoud en de 
modernisering van subsidiabele 
douanecontroleapparatuur worden 
ondersteund in het kader van dit 
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Instrument, terwijl het Douane-programma 
voor samenwerking op douanegebied steun 
moet verlenen voor aanverwante acties, 
zoals samenwerking bij de beoordeling van 
behoeften of opleiding met betrekking tot 
de aangekochte apparatuur.

instrument, terwijl het Douane-programma 
voor samenwerking op douanegebied steun 
moet verlenen voor aanverwante acties, 
zoals samenwerking bij de beoordeling van 
behoeften of opleiding met betrekking tot 
de aangekochte apparatuur en vaststelling 
van gemeenschappelijke 
controleprocedures.

_________________ _________________

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De meeste 
douanecontroleapparatuur is eveneens 
geschikt voor controles op de naleving van 
andere wetgeving, zoals de bepalingen 
m.b.t. grensbeheer, visa of 
politiesamenwerking. Het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer is dan ook 
opgevat als twee complementaire 
instrumenten, met een verschillend maar 
samenhangend toepassingsgebied voor de 
aankoop van apparatuur. Enerzijds komt 
apparatuur die zowel voor grensbeheer als 
voor douanecontroles kan worden gebruikt 
niet in aanmerking voor het bij 
Verordening [2018/XXX]25 opgezette 
instrument voor grensbeheer en visa. 
Anderzijds verleent het bij de onderhavige 
verordening opgezette instrument voor 
financiële steun voor 
douanecontroleapparatuur niet alleen 
financiële steun voor apparatuur die 
douanecontroles als hoofddoel heeft, maar 
staat het ook toe dat die apparatuur voor 
andere doeleinden, zoals grenscontroles en 
beveiliging, wordt gebruikt. Deze opdeling 
zal de samenwerking tussen instanties in 
het kader van het Europees geïntegreerd 
grensbeheer, zoals bedoeld in artikel 4, 
onder e), van Verordening (EU) 

(15) De meeste 
douanecontroleapparatuur is eveneens 
geschikt voor controles op de naleving van 
andere wetgeving, zoals de bepalingen 
m.b.t. grensbeheer, visa of 
politiesamenwerking. Het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer is dan ook 
opgevat als twee complementaire 
instrumenten, met samenhangende 
algemene doelstellingen maar 
verschillende, aparte specifieke 
doelstellingen voor de aankoop van 
apparatuur. Enerzijds komt apparatuur die 
zowel voor grensbeheer als voor 
douanecontroles kan worden gebruikt niet 
in aanmerking voor het bij Verordening 
[2018/XXX]25 opgezette instrument voor 
grensbeheer en visa. Anderzijds verleent 
het bij de onderhavige verordening 
opgezette instrument voor financiële steun 
voor douanecontroleapparatuur niet alleen 
financiële steun voor apparatuur die 
douanecontroles als hoofddoel heeft, maar 
staat het ook toe dat die apparatuur voor 
andere doeleinden, zoals grenscontroles, 
veiligheid en beveiliging, wordt gebruikt. 
Deze opdeling zal de samenwerking tussen 
instanties in het kader van het Europees 
geïntegreerd grensbeheer, zoals bedoeld in 



PE627.838v02-00 6/11 AD\1169623NL.docx

NL

2016/162426, bevorderen en douane- en 
grensautoriteiten in staat stellen samen te 
werken met gedeelde en interoperabele 
apparatuur, waardoor de begroting van de 
Unie een zo groot mogelijk effect krijgt.

artikel 4, onder e), van Verordening (EU) 
2016/162426, bevorderen en douane- en 
grensautoriteiten in staat stellen samen te 
werken met gedeelde en interoperabele 
apparatuur, waardoor de begroting van de 
Unie een zo groot mogelijk effect krijgt.

__________________ __________________

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

26 Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 september 2016 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht, tot 
wijziging van Verordening (EU) 2016/399 
van het Europees Parlement en de Raad en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 863/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 
2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 
16.9.2016, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2016/1624 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 september 2016 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht, tot 
wijziging van Verordening (EU) 2016/399 
van het Europees Parlement en de Raad en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 863/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad, Verordening (EG) 
nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 
2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 
16.9.2016, blz. 1).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als onderdeel van het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer, is de algemene 
doelstelling van het Instrument de douane-
unie en de douaneautoriteiten te 
ondersteunen bij het beschermen van de 
financiële en economische belangen van de 
Unie, de beveiliging en veiligheid in de 
Unie te garanderen, de Unie te 
beschermen tegen oneerlijke en illegale 
handel, en tegelijk legitieme 
bedrijfsactiviteiten te faciliteren.

1. Als onderdeel van het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer, is de algemene 
doelstelling van het instrument de douane-
unie en de douaneautoriteiten te 
ondersteunen bij het beschermen van de 
financiële en economische belangen van de 
Unie, de samenwerking tussen 
agentschappen aan de grenzen van de 
Unie op het gebied van de controle van 
goederen en personen te bevorderen, de 
Unie te beschermen tegen oneerlijke en 
illegale handel, en tegelijk legitieme 
bedrijfsactiviteiten te faciliteren.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het instrument draagt bij aan de 
tenuitvoerlegging van Europees 
geïntegreerd grensbeheer door steun te 
bieden voor samenwerking tussen 
instanties, alsook voor gedeelde en 
interoperabele nieuwe apparatuur die via 
het instrument is verkregen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde bedrag kan 
ook de uitgaven omvatten voor 
voorbereiding, monitoring, controle, audit, 
evaluatie en andere activiteiten voor het 
beheer van het Instrument en de evaluatie 
van de mate waarin de doelstellingen 
worden bereikt. Het kan voorts ook de 
uitgaven omvatten met betrekking tot 
studies, vergaderingen van deskundigen, 
informatie en communicatieacties, voor 
zover deze verband houden met de 
doelstellingen van het Instrument, alsmede 
uitgaven in verband met 
informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologie-instrumenten, en 
andere uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die nodig zijn voor 
het beheer van het Instrument.

2. Het in lid 1 vermelde bedrag kan 
ook de uitgaven omvatten voor 
voorbereiding, monitoring, controle, audit, 
evaluatie en andere activiteiten voor het 
beheer van het instrument en de evaluatie 
van de mate waarin de doelstellingen 
worden bereikt. Het kan voorts ook de 
uitgaven omvatten met betrekking tot 
studies, vergaderingen van deskundigen, 
informatie en communicatieacties, voor 
zover deze verband houden met de 
specifieke doelstellingen van het 
instrument ter ondersteuning van de 
algemene doelstelling, alsmede uitgaven in 
verband met 
informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en ‑uitwisseling, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologie-instrumenten, en 
andere uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die nodig zijn voor 
het beheer van het instrument.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de ondersteunde actie 
betrekking heeft op de aankoop of 
modernisering van apparatuur, zet de 
Commissie een coördinatiemechanisme op 
teneinde de efficiëntie en interoperabiliteit 
te waarborgen tussen alle apparatuur die 
met steun van programma's en 
instrumenten van de Unie wordt 
aangekocht.

3. Als de ondersteunde actie 
betrekking heeft op de aankoop of 
modernisering van apparatuur, zet de 
Commissie een coördinatiemechanisme op 
dat in de raadpleging en deelname van de 
relevante agentschappen van de Unie 
voorziet, en met name van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap, teneinde 
de efficiëntie en interoperabiliteit te 
waarborgen tussen alle apparatuur die met 
steun van programma's en instrumenten 
van de Unie wordt aangekocht. Het 
coördinatiemechanisme omvat de 
deelname en raadpleging van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
ter optimalisering van de Europese 
meerwaarde op het gebied van 
grensbeheer.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Douanecontroleapparatuur die in 
het kader van dit Instrument wordt 
gefinancierd, mag nog voor andere 
doeleinden dan douanecontroles worden 
gebruikt, zoals controles van personen ter 
ondersteuning van de nationale 
autoriteiten voor grensbeheer en 
onderzoeksdoeleinden.

Schrappen

Motivering

Indien douanecontroleapparatuur zou worden veranderd in grenscontroleapparatuur, zou dit 
instrument heel wat omvattender worden. Daarom is het algemenere instrument voor 
geïntegreerd grensbeheer voorgesteld, waarin passende waarborgen worden neergelegd met 
betrekking tot de aankoop en het gebruik van grenscontroleapparatuur met de steun van het 
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Fonds. Op deze manier kunnen de doelstellingen van de twee instrumenten uit elkaar worden 
gehouden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onder de in lid 2 bedoelde 
uitzonderlijke omstandigheden vallen 
bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe 
douanecontroleapparatuur en de 
registratie daarvan in het kader van de 
pool van technische uitrusting van het 
Europees Grens- en 
kustwachtagentschap. De 
ontvankelijkheid van de apparatuur in het 
kader van de pool van technische 
uitrusting wordt overeenkomstig artikel 5, 
lid 3, geverifieerd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het Instrument alsmede de acties en de 
resultaten ervan. De aan het Instrument 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 genoemde 
doelstellingen.

2. De Commissie voert ter 
waarborging van de transparantie
informatie- en communicatieacties uit met 
betrekking tot het instrument alsmede de 
acties en de resultaten in het kader daarvan. 
De aan het instrument toegewezen 
financiële middelen dragen tevens bij aan 
de institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in 
artikel 3 genoemde doelstellingen.
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