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Korrekt anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative 

myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre 

den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (COM(2013)0796 – C7-

0421/2013 – 2013/0410(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

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

(COM(2013)0796), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 og 325 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C7-0421/2013), 

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

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 25. februar 20141, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

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

(A7-0241/2014), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

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

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1  EUT C 94 af 31.3.2014, s. 1. 



P7_TC1-COD(2013)0410 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om 

ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem 

medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og 

Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og 

landbrugsbestemmelserne 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 

325, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten1, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og 

                                                 
1  EUT C 94 af 31.3.2014, s. 1. 
2  Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014. 



ud fra følgende betragtninger: 

(1) For at sikre at Rådets forordning (EF) nr. 515/971 dækker alle varebevægelser i 

relation til Unionens toldområde, er det hensigtsmæssigt at afklare 

toldbestemmelsernes definition af begreberne indførsel og udførsel af varer. 

(2) For yderligere at fremme de administrative og strafferetlige procedurer til behandling 

af uregelmæssigheder er det nødvendigt at sikre, at bevismidler, der opnås gennem 

gensidig bistand kan antages i procedurer ved administrative og retlige myndigheder i 

den bistandssøgende myndigheds medlemsstat. 

(3) I Kommissionens meddelelse af 8. januar 2013 om toldrisikostyring og sikkerhed i 

forsyningskæden  erkendes det, at der er behov for hurtigt at forbedre kvaliteten og 

tilgængeligheden af data til brug ved risikoanalyser forud for ankomst, navnlig med 

henblik på en effektiv identifikation og afhjælpning af sikkerhedsrisiciene på nationalt 

plan og EU-plan, inden for rammerne af den fælles ramme for risikoforvaltning 

fastlagt i henhold til artikel 13, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/922. 

Indarbejdelsen af oplysninger om containerbevægelser i risikoforvaltningen før 

ankomst vil i høj grad gøre forsyningskæden mere synlig og markant øge Unionens og 

medlemsstaternes kapacitet til at koncentrere kontrollen om højrisikoforsendelser og 

derved fremme den lovlige handelsstrøm. 

                                                 
1  Rådets Forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem 

medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og 

Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og 

landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1). 
2  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-

toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1). 



(4) For at øge klarheden, sammenhængen, effektiviteten, kohærensen og 

gennemsigtigheden er det nødvendigt mere konkret at definere, hvilke myndigheder 

der skal have adgang til de databaser, der oprettes på basis af forordning (EF) nr. 

515/97; i den henseende oprettes der en fælles reference til de kompetente 

myndigheder. [Ændring 1] 

(5) Oplysninger om containerbevægelser gør det muligt at identificere svig og 

risikotendenser, hvad angår varer, der føres ind og ud af Unionens område. Sådanne 

oplysninger kan bidrage til at forebygge, undersøge og retsforfølge operationer, som 

udgør eller ser ud til at udgøre overtrædelser af toldbestemmelserne, og hjælpe de 

kompetente myndigheder med at forvalte toldrisici som defineret i artikel 4, nr. 25, i 

forordning (EØF) nr. 2913/92. For at indsamle og bruge et datasæt, der er så 

fuldstændigt som muligt og samtidig undgå potentielle negative følger for små og 

mellemstore virksomheder i godstransportsektoren, er det nødvendigt, at operatører i 

den offentlige eller private sektor, som er aktive inden for den internationale 

forsyningskæde, fremsender oplysninger til Kommissionen om containerbevægelser, i 

det omfang de indsamler sådanne oplysninger i elektronisk format via deres 

sporingssystemer eller har adgang til sådanne oplysninger. 



(5a)  De oplysninger, der fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse af 25. november 

2013 om ændringen af forordning (EF) Nr. 515/97, vedrørende problemets omfang, 

viser, at svig i forbindelse med falsk angivelse af varers oprindelse alene kan beløbe 

sig til et årligt tab på 100 millioner euro for EU27. I 2011 indberettede 

medlemsstaterne 1.905 tilfælde af svig og andre uregelmæssigheder i forbindelse 

med falsk varebeskrivelse til et beløb af 107,7 millioner euro. Dette tal dækker alene 

de tab, der er blevet opdaget af medlemsstaterne og Kommissionen. Det reelle 

omfang af problemet er væsentligt højere, idet der ikke foreligger oplysninger om 

ca. 30.000 tilfælde af potentiel svig. [Ændring 2] 

(5b)  For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau har Unionen pligt til at bekæmpe 

toldsvig og dermed bidrage til det indre markeds målsætning om at have sikre 

produkter med ægte oprindelsescertifikater. [Ændring 3] 



(6) I betragtning af stigningen i omfanget af toldsvig er det af afgørende betydning at 

øge afsløringen og forebyggelsen både på nationalt og EU-niveau. Afsløring af svig, 

identifikation af risikotendenser og gennemførelse af effektive 

risikoforvaltningsprocedurer beror i høj grad på identifikation og krydsanalyse af 

relevante operationelle datasæt. Det er derfor nødvendigt på EU-plan at oprette en 

database med oplysninger om indførsel, udførsel og transit af varer, herunder transit af 

varer i medlemsstaterne, og direkte udførsel. I den henseende bør medlemsstaterne 

tillade systematisk kopiering af oplysninger om indførsel, udførsel og transit af varer 

fra de systemer, som Kommissionen driver, og meddele Kommissionen oplysninger 

om transit af varer i en medlemsstat og direkte udførsel så hurtigt som muligt. Hvert 

år bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet de resultater, der er 

opnået med denne database. Senest … bør Kommissionen gennemføre en 

vurdering af muligheden for at udvide oplysningerne i databasen ved at medtage 

oplysninger om import og transit af varer ad landevej og med fly samt 

nødvendigheden af at udvide oplysningerne i databasen ved at medtage oplysninger 

om eksport. [Ændring 4] 

                                                 
  To år efter denne forordnings ikrafttræden. 



(7) Med henblik på artikel 18b i forordning (EF) nr. 515/97 har Kommissionen oprettet en 

række tekniske systemer, der giver mulighed for at tilbyde medlemsstaterne teknisk 

bistand, uddannelses- og kommunikationstiltag og andre operationelle aktiviteter. Der 

skal udtrykkeligt henvises til disse tekniske systemer i denne forordning, som skal 

opfylde databeskyttelseskravene. 

(8) Indførelsen af e-told i 2011, hvorefter dokumentation vedrørende indførsel og udførsel 

ikke længere opbevares af toldadministrationerne, men af de økonomiske operatører, 

har ført til forsinkelser i OLAF's undersøgelser på toldområdet, da OLAF skal 

henvende sig til disse administrationer for at opnå dokumenterne. Endvidere medfører 

den treårige forældelsesfrist for tolddokumenter, der beror hos administrationen, et 

yderligere pres, der kan skade undersøgelsernes forløb. For at fremme gennemførelsen 

af undersøgelser på toldområdet bør Kommissionen derfor under visse 

omstændigheder og efter forudgående underretning af medlemsstaterne have ret til 

at anmode om dokumentation vedrørende indførsel og udførsel direkte hos de berørte 

økonomiske operatører. De berørte økonomiske operatører bør i denne forbindelse 

informeres om, hvilken type procedure der er tale om. Disse økonomiske operatører 

bør være forpligtet til at udlevere den ønskede dokumentation til Kommissionen i god 

tid efter forudgående meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne. 

[Ændring 5] 



(9) For at sikre at de registrerede oplysninger forbliver fortrolige og mere sikre, bør der 

indføres en bestemmelse, der begrænser adgangen til de registrerede oplysninger til 

specifikke brugere og fastsatte formål. [Ændring 6] 

(10) For at sikre ajourførte oplysninger og beskytte de registreredes ret til gennemsigtighed 

og information, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/20011 og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF2, bør der være mulighed for på 

internettet at offentliggøre ajourføringer af lister over de kompetente myndigheder, 

som medlemsstaterne og Kommissionens tjenestegrene har udpeget til at have adgang 

til toldinformationssystemet (CIS). 

(11) Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på EU-institutioners, EU-organers, 

EU-kontorers eller EU-agenturers behandling af personoplysninger. 

(12) For at gøre kontrollen af beskyttelsen af personoplysninger mere effektiv skal Den 

Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samarbejde tæt med Den Fælles 

Tilsynsmyndighed, som er oprettet ved Rådets afgørelse 2009/917/RIA3, for at 

koordinere toldinformationssystemets revisioner.  

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 

fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1). 
2  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse 

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). 
3  Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af 

informationsteknologi på toldområdet (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 20). 



(13) Bestemmelserne om lagring af oplysninger i toldinformationssystemet medfører ofte 

et uberettiget tab af oplysninger; det skyldes, at medlemsstaterne ikke systematisk 

udfører årlige revisioner på grund af den administrative byrde, det medfører, samt 

manglen på tilstrækkelige ressourcer, især menneskelige. Det er derfor nødvendigt at 

forenkle proceduren for lagring af oplysninger i toldinformationssystemet ved at fjerne 

forpligtelsen til årligt at revidere oplysninger og ved at fastsætte en maksimal 

lagringsperiode på ti år svarende til perioden for de databaser, der oprettes på grundlag 

af denne forordning. Det gælder imidlertid ikke for forældelsesfristen som fastsat i 

artikel 221, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2913/92. Lagringsperioden er nødvendig 

på grund af de lange procedurer for behandling af uregelmæssigheder, og fordi disse 

oplysninger er nødvendige for at gennemføre fælles toldaktioner og undersøgelser. For 

at sikre at reglerne om databeskyttelse overholdes bør Den Europæiske Tilsynsførende 

for Databeskyttelse informeres om tilfælde, hvor personoplysninger lagres i 

toldinformationssystemet i mere end fem år. [Ændring 7] 



(14) For yderligere at fremme mulighederne for at analysere svig og lette gennemførelsen 

af undersøgelser bør oplysninger vedrørende igangværende undersøgelser lagret i det 

elektroniske sagsregister på toldområdet (FIDE) gøres anonyme et år efter den sidste 

observation og opbevares i en sådan form, at identifikation af den registrerede ikke 

længere er mulig. 

(15) Målet med at fremme toldrisikoforvaltningen som defineret i artikel 4, nr. 25 og 26, og 

artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92 kan ikke i tilstrækkelig grad kan 

opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkinger 

bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går 

denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 



(16) Offentlige eller private tjenesteydere, som er aktive inden for den internationale 

forsyningskæde, og som på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse i medfør 

af privatretlige kontrakter er forpligtet til at meddele oplysninger om 

containerbevægelser, bør kunne indrømmes en tidsforskudt anvendelse af artikel 18c 

for at genforhandle deres kontrakter og sikre, at fremtidige kontrakter er forenelige 

med forpligtelsen til at fremsende oplysninger til Kommissionen. 

(17) Forordning (EF) nr. 515/97 giver Kommissionen bemyndigelse til at anvende nogle af 

forordningens bestemmelser; som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse skal de 

beføjelser, der tildeles Kommissionen i henhold til denne forordning, tilpasses artikel 

290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

(18) For at supplere visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 515/97 og 

bl.a. oprette en strømlinet og struktureret database med CSM bør Kommissionen 

tildeles beføjelser i henhold til artikel 290 i TEUF til at vedtage retsakter om 

fastlæggelse af de begivenheder, for hvilke der skal indberettes CSM, om de minimale 

dataelementer, der skal angives i CSM, og om indberetningshyppigheden.  



(19) For at supplere visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 515/97 og 

bl.a. præcisere, hvilke oplysninger der skal indlæses i toldinformationssystemet, bør 

Kommissionen tildeles beføjelser i henhold til artikel 290 i TEUF til at vedtage 

retsakter om fastlæggelse af operationer, som i relation til anvendelsen af 

landbrugsbestemmelser kræver registrering af oplysninger i toldinformationssystemets 

centrale database. 

(20) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse 

med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig 

og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet.  



(21) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af forordning (EF) nr. 515/97 bør 

Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser med hensyn til oplysningernes 

format og fremsendelsesmåde for CSM. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

182/20111. Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af 

gennemførelsesretsakter. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 

de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13). 



(22) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 515/97 

bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser med hensyn til de specifikke 

elementer, der skal indgå i toldinformationssystemet for hver af de kategorier der er 

nævnt i artikel 24, litra a) til h). Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011. De specifikke 

elementer, der skal indgå i toldinformationssystemet, vil blive baseret på de elementer, 

der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 696/981. 

(23) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt og afgav udtalelse 

den 11. marts 2014 —  

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

                                                 
1  Kommissionens forordning (EF) nr. 696/98 af 27. marts 1998 om gennemførelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes 

administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med 

henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EUT L 

96 af 28.3.1998, s. 22). 



Artikel 1 

I forordning (EF) nr. 515/97 foretages følgende ændringer: 

1. Artikel 2, stk. 1, ændres således: 

a) Første led affattes således: 

"-  toldbestemmelser: samtlige EU-bestemmelser og dertil knyttede 

delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedrørende indrejse, 

udrejse, indførsel, udførsel, transit og henliggen af varer, der er genstand 

for samhandel mellem medlemsstaterne og tredjelande samt mellem 

medlemsstaterne indbyrdes for så vidt angår varer, der ikke har status 

som EU-varer efter artikel 28, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF), eller for hvilke betingelserne for 

opnåelsen af status som EU-varer skal kontrolleres eller undersøges 

yderligere" 



b) Følgende led tilføjes: 

"-  offentlige eller private tjenesteydere, som er aktive inden for den 

internationale forsyningskæde: ejere, afsendere, modtagere, speditører, 

transportører, producenter og andre involverede mellemmænd eller 

personer, der er involveret i den internationale forsyningskæde." 

[Ændring 8] 

2. Artikel 12 affattes således: 

"Dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, attester, alle instrumenter 

administrative handlinger eller afgørelser fra administrative myndigheder, rapporter 

og andre efterretninger indhentet af den bistandssøgte myndigheds personale og 

fremsendt til den bistandssøgende myndighed inden for rammerne af den bistand, der 

er omhandlet i artikel 4 til 11, kan udgøre antagelige bevismidler i administrative og 

retlige procedurer i den bistandssøgende medlemsstat på samme måde som materiale 

indhentet i den medlemsstat, hvor proceduren finder sted." [Ændring 9] 



2a.  Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 16a 

Dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, attester, alle instrumenter eller 

afgørelser fra administrative myndigheder, rapporter og alle andre oplysninger, 

der indhentes af personale i en medlemsstat og fremsendes til en anden 

medlemsstat inden for rammerne af den bistand, der er omhandlet i artikel 13 til 

15, kan udgøre acceptable bevismidler i administrative eller retlige procedurer i 

den medlemsstat, der modtager denne information, på samme måde som hvis den 

var blevet indhentet i den medlemsstat, hvor proceduren finder sted.” 

[Ændring 10] 

2b.  I artikel 18, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende led: 

"-  fordi der er tale om overtrædelse af toldbestemmelserne over en af 

Kommissionen fastsat grænse." [Ændring 11] 



2c.  I artikel 18, stk. 1, affattes den afsluttende sætning i første afsnit således: 

"meddeler disse myndigheder snarest, dog senest inden for tre uger, 

Kommissionen, enten på egen foranledning eller efter en begrundet anmodning 

fra denne, alle relevante oplysninger, eventuelt i form af dokumenter eller kopier 

eller uddrag af dokumenter, som er nødvendige for at skabe klarhed over 

omstændighederne, således at Kommissionen kan samordne medlemsstaternes 

aktioner."  [Ændring 12] 

2d.  Artikel 18, stk. 4, første afsnit, affattes således: 

"4.  Skønner Kommissionen, at der i en eller flere medlemsstater er forekommet 

uregelmæssigheder, underretter den eller de berørte medlemsstater, og denne 

eller disse iværksætter hurtigst muligt, dog senest tre uger efter at 

oplysningerne er modtaget, en administrativ undersøgelse, hvorunder 

repræsentanter for Kommissionen kan være til stede på de betingelser, der er 

fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 11." [Ændring 13] 



3. I artikel 18a foretages følgende ændringer:  

a) Stk. 1 affattes således: 

"1.  Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser og med henblik på den 

risikoforvaltning, der er foreskrevet i artikel 4, nr. 25 og 26, og artikel 13, 

stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92, og med henblik på at bistå de 

myndigheder, der er omhandlet i artikel 29, med at afsløre 

vareforsendelser, som kunne være genstand for operationer, der er i strid 

med told- og landbrugsbestemmelserne, samt de transportmidler, 

herunder containere, som anvendes til dette formål, opretter og forvalter 

Kommissionen en database med oplysninger fra offentlige eller private 

tjenesteydere, som er aktive inden for den internationale forsyningskæde. 

Denne database gøres direkte tilgængelig for disse myndigheder. De 

sikrer, at oplysninger om medlemsstaternes tjenesteyderes interesser, 

der er indeholdt i denne database, anvendes kun til de af denne 

forordning omfattede formål." [Ændring 14] 



b) Stk. 2 affattes således:  

"2.  I forbindelse med forvaltningen af denne database har Kommissionen 

beføjelse til: 

a)  at få adgang til eller udtage og lagre indholdet af oplysningerne 

med et hvilket som helst middel og i en hvilken som helst form og 

anvende oplysningerne med henblik på en administrativ eller retlig 

procedure under overholdelse af den gældende lovgivning 

vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionen 

indfører de fornødne garantier mod offentlige myndigheders 

arbitrære indblanding, herunder tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger og gennemsigtighed over for de registrerede. 

Registrerede skal have ret til aktindsigt i og berigtigelse af de 

oplysninger, der behandles i den henseende [Ændring 15] 



b)  at sammenholde oplysninger, som er gjort tilgængelige eller 

udtaget af databasen, indeksere dem, berige dem med oplysninger 

fra andre kilder og analysere dem under overholdelse af 

bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 45/2001* 

c)  ved anvendelse af elektronisk databehandling at stille 

oplysningerne fra denne database til rådighed for de myndigheder, 

der er omhandlet i artikel 29. 

____________________ 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 

december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 

med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne 

og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 

8af 12.1.2001, s. 1)." 

c) Følgende stukke tilføjes som stk. 5 og 6:  

"5.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fører tilsyn med, at 

denne database er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Kommissionen træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller 

ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab og ubeføjet videregivelse, ændring 

og adgang og enhver anden form for ulovlig behandling. 



6.  Uden at det berører forordning (EF) nr. 45/2001,  Kommissionen kan 

med forbehold af samtykke fra de offentlige og private tjenesteydere, 

som er aktive inden for den internationale forsyningskæde, overføre de 

oplysninger, der er nævnt i artikel 18a, stk. 3, til internationale 

organisationer og/eller EU-institutioner/EU-agenturer, herunder 

Verdenstoldorganisationen, Den Internationale Søfartsorganisation, 

Organisationen for International Civil Luftfart og Den Internationale 

Luftfartssammenslutning samt Europol, som bidrager til beskyttelse af 

Unionens finansielle interesser og korrekt anvendelse af 

toldbestemmelserne, med hvilke Kommissionen har indgået en relevant 

aftale eller et aftalememorandum. [Ændring 17]  

Der overføres kun oplysninger i henhold til dette stykke med henblik på 

denne forordnings overordnede mål, herunder også beskyttelse af 

Unionens finansielle interesser og/eller med henblik på risikoforvaltning, 

jf. artikel 4, nr. 25 og 26, og artikel 13, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) 

nr. 2913/92. [Ændring 18] 



Den aftale eller det aftalememorandum, der ligger til grund for 

overførslen Den overførsel af data, der foregår i henhold til dette stykke, 

omfatter bl.a. principper skal respektere. principperne for 

databeskyttelse,  som f.eks. registreredes mulighed for at udøve deres ret 

til adgang og berigtigelse og til administrativ klageadgang og adgang til 

domstolsprøvelse, samt en uafhængig tilsynsmekanisme, der sikrer 

overholdelse af databeskyttelsesreglerne. [Ændring 19] 

Oplysninger fra offentlige eller private tjenesteydere, som er aktive inden 

for den internationale forsyningskæde, opbevares kun i det tidsrum, der 

er nødvendigt for at opnå det formål, til hvilket de er registreret, og kan 

højst lagres i ti år. Hvis personoplysninger lagres i en periode, som 

overstiger fem år, skal Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse informeres herom. 



Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i 

henhold til artikel 43 med henblik på at ændre listen over 

internationale organisationer og/eller EU-institutioner/EU-agenturer, 

som bidrager til beskyttelse af Unionens finansielle interesser og 

korrekt anvendelse af toldbestemmelserne. [Ændring 20] 

Kommissionen rådfører sig med repræsentanter for erhvervslivet 

vedrørende udviklingen af delegerede retsakter, jf. dette stykke ." 

[Ændring 21] 

___________ 

 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om 

indførelse af en EF-toldkodeks(EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1)." 

4. I artikel 18b foretages følgende ændringer: 

a) Stk. 2 affattes således: 

"2.  Kommissionen kan stille sikrer, at der er ekspertbistand, teknisk eller 

logistisk bistand, uddannelses- eller kommunikationsaktioner eller enhver 

anden form for operationel støtte til rådighed for medlemsstaterne både 

med henblik på at nå målene for denne forordning og med henblik på 

varetagelsen af medlemsstaternes opgaver i forbindelse med 

gennemførelse af det toldsamarbejde, der er omhandlet i artikel 87 i 

TEUF. I den henseende opretter Kommissionen de nødvendige tekniske 

systemer." [Ændring 22] 



b) Følgende tilføjes som stk. 3: 

"3.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fører tilsyn med, at 

alle tekniske systemer i henhold til denne artikel er i overensstemmelse 

med forordning (EF) nr. 45/2001." [Ændring 23] 

5. Følgende artikler indsættes: 

"Artikel 18c 

1.  Offentlige og private tjenesteydere, som er aktive inden for den internationale 

forsyningskæde, jf. artikel 18a, stk. 1, og Søtransportvirksomheder, som lagrer 

oplysninger om containeres bevægelse og status, eller som har adgang til 

sådanne oplysninger, indberetter Container Status Messages (CSM) til 

Kommissionen. [Ændring 24] 

2.  De krævede CSM skal indberettes i følgende to situationer for containere, der 

om bord på et skib føres ind i Unionens toldområde fra et tredjeland.  



a) containere, der om bord på et skib føres ind i Unionens toldområde fra et 

tredjeland    [Ændring 25] 

b) containere, der om bord på et skib føres ud af Unionens toldområde til et 

tredjeland.  [Ændring 26] 

3.  De krævede CSM skal indberette de begivenheder, der er omhandlet i artikel 

18f, i det omfang de er kendte af den indberettende offentlige eller private 

tjenesteyder, som er aktiv inden for den internationale forsyningskæde, og for 

hvilke der er genereret eller indsamlet data for i det elektroniske 

containersporingsudstyr. [Ændring 27] 

4.  Kommissionen opretter og forvalter en database med indberettede CSM (den 

såkaldte "CSM-database"). CSM-databasen indgår i den i artikel 18a nævnte 

database og må ikke indeholde personoplysninger." [Ændring 28] 



Artikel 18d 

1.  Når en container, herunder containere, som ikke losses i Unionen, om bord på 

et skib skal føres ind i Unionens toldområde fra et tredjeland, skal de offentlige 

eller private tjenesteydere, som er omfattet af artikel 18c, stk. 1, indberette 

CSM for alle begivenheder, der finder sted fra det tidspunkt, hvor containeren 

blev meldt tom, inden den blev ført ind i Unionens toldområde, til containeren 

igen meldes tom.  

2.  Når de specifikke CMS, som er nødvendige for at identificere de relevante 

"tomme container"-begivenheder, ikke findes i tjenesteyderens elektroniske 

registre i en given situation, skal tjenesteyderen indberette CSM for 

begivenheder, der har fundet sted mindst tre måneder før den fysiske ankomst 

til Unionens toldområde indtil en måned efter ankomsten til Unionens 

toldområde, eller indtil ankomst til en destination uden for Unionens 

toldområde, hvis dette indtræffer først. 



Artikel 18e 

1.  Når en container om bord på et skib føres ud af Unionens toldområde til et 

tredjeland, skal de offentlige eller private tjenesteydere, som er omfattet af 

forpligtelsen i artikel 18c, stk. 1, indberette CSM for alle begivenheder, der 

finder sted fra det tidspunkt, hvor containeren blev meldt tom på Unionens 

toldområde, til containeren igen meldes tom uden for Unionens toldområde.  

2.  Når de specifikke CMS, som er nødvendige for at identificere de relevante 

"tomme container"-begivenheder, ikke findes i tjenesteyderens elektroniske 

registre i en given situation, skal tjenesteyderen indberette CSM for 

begivenheder, der har fundet sted i mindst tre måneder efter udrejsen fra 

Unionens toldområde.  

Artikel 18f 

1.  Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 43 vedrørende fastlæggelse af 

containerbegivenheder, for hvilke der skal indberettes CSM i henhold til artikel 

18c, de minimumsdata, der skal indberettes i CSM, og 

indberetningshyppigheden.  



2.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter bestemmelser om 

oplysningernes format og fremsendelsesmåde for CSM, og med hensyn til 

forpligtelser, der vedrører containere, som føres ind i EU på grund af 

ændring af destination. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 43a, stk. 2. [Ændring 29] 

2a.  I henhold til artikel 18a, stk. 1, fastsætter Kommission via en 

gennemførelsesretsakt, hvilke midler der skal anvendes for at indhente 

samtykke fra tjenesteydere, før deres indgivne CSM overføres til andre 

organisationer eller organer. [Ændring 30] 

2b.  Kommissionen opfordres indtrængende til at rådføre sig nøje med 

erhvervsrepræsentanter for containerrederibranchen vedrørende 

udarbejdelsen af de i nærværende artikel omtalte delegerede retsakter og 

gennemførelsesretsakter. De kan inviteres til at deltage i de relevante 

udvalgsmøder og ekspertgrupper, der skal anvendes til at udarbejde disse 

retsakter. [Ændring 31] 



Artikel 18g 

1.  Kommissionen opretter og forvalter en database med oplysninger om indførsel, 

udførsel og transit af varer, herunder transit i en medlemsstat, jf. bilag 37 og 38 

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93* ("database med oplysninger 

om indførsel, udførsel og transit"). Medlemsstaterne giver Kommissionen 

tilladelse til systematisk at kopiere data vedrørende indførsel, udførsel og 

transit fra kilder, som forvaltes af Kommissionen på grundlag af forordning 

(EØF) nr. 2913/92. Medlemsstaterne meddeler hurtigst muligt Kommissionen 

oplysninger om transit af varer i en medlemsstat og direkte udførsel. 

Oplysninger vedrørende fysiske og juridiske personer må kun anvendes til de 

i denne forordning nævnte formål. [Ændring 32] 

2.  Databasen bruges til at fremme forebyggelse, undersøgelse og retsforfølgning i 

forbindelse med operationer, som udgør eller forekommer at udgøre 

overtrædelser af toldbestemmelserne, og til risikoforvaltning, herunder 

risikobaseret toldkontrol, jf. artikel 4, nr. 25 og 26, og artikel 13, stk. 2, i 

forordning (EØF) nr. 2913/92. 



3.  Databasen er udelukkende tilgængelig for Kommissionens tjenestegrene og de 

nationale myndigheder, der er nævnt i artikel 29. Kun udpegede analytikere i 

Kommissionen og de nationale myndigheder får beføjelser til at behandle 

personoplysninger i denne database. 

Uden at det berører forordning (EF) nr. 45/2001, Kommissionen kan med 

forbehold af den formidlende medlemsstats samtykke overføre udvalgte 

oplysninger, der er indhentet i henhold til den procedure, der er nævnt i stk. 1, 

til internationale organisationer og/eller EU-institutioner/EU-agenturer, 

herunder Verdenstoldorganisationen, Den Internationale 

Søfartsorganisation, Organisationen for International Civil Luftfart og Den 

Internationale Luftfartssammenslutning samt Europol, som bidrager til 

beskyttelse af Unionens finansielle interesser og korrekt anvendelse af 

toldbestemmelserne, og med hvilke Kommissionen har indgået en relevant 

aftale eller et aftalememorandum. [Ændring 33] 



Der overføres kun oplysninger i henhold til dette stykke med henblik på denne 

forordnings overordnede mål, herunder også beskyttelse af Unionens 

finansielle interesser og/eller med henblik på risikoforvaltning, jf. artikel 4, nr. 

25 og 26, og artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92. 

Den aftale eller det aftalememorandum, der ligger til grund for overførslen af 

data i henhold til dette stykke, omfatter bl.a. principper for databeskyttelse, 

som f.eks. registreredes mulighed for at udøve deres ret til adgang og 

berigtigelse og til administrativ klageadgang og adgang til domstolsprøvelse, 

samt en uafhængig tilsynsmekanisme, der sikrer overholdelse af 

databeskyttelsesreglerne. 

3a.  Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet og Rådet de 

resultater, der er opnået med denne database, jf. artikel 51a. [Ændring 34] 

4.  Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på Kommissionens behandling 

af personoplysninger, hvad angår oplysninger i denne database. [Ændring 35]  



Kommissionen betragtes som registeransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i 

forordning (EF) nr. 45/2001.  

Databasen med oplysninger om indførsel, udførsel og transit skal gøres til 

genstand for forudgående kontrol af Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse, jf. artikel 27 i forordning (EF) nr. 45/2001. [Ændring 36] 

Oplysninger i databasen om indførsel, udførsel og transit opbevares kun i det 

tidsrum, der er nødvendigt for at tjene det formål, til hvilket de er registreret, 

og kan højst lagres i ti år. Hvis personoplysninger lagres i en periode på mere 

end fem år, skal Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 

informeres herom. 

5.  Databasen med oplysninger om udførsel, indførsel og transit indeholder ikke 

de særlige kategorier af oplysninger, der er nævnt i artikel 10, stk. 5, i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

Kommissionen træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig 

tilintetgørelse, hændeligt tab og ubeføjet videregivelse, ændring og adgang og 

enhver anden form for ulovlig behandling. [Ændring 37] 



Artikel 18h  

1.  Kommissionen kan efter anmodning fra en medlemsstat, jf. stk. 1a i 

nærværende artikel og artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2913/92, direkte fra 

de økonomiske operatører indhente dokumentation vedrørende indførsels- og 

udførselsangivelser transitangivelser, hvortil de økonomiske operatører har 

genereret eller indsamlet støttedokumentation med henblik på undersøgelser 

vedrørende gennemførelsen af toldbestemmelserne som nævnt i artikel 2, stk. 1 

i nærværende forordning, enten med udtrykkelig tilladelse fra en 

medlemsstat eller med stiltiende tilladelse som anført i artikel 18h, stk. 1, litra 

b) i nærværende forordning. Kommissionen giver meddelelse om denne 

anmodning til alle de medlemsstater, som må forventes at blive involveret i 

en efterfølgende undersøgelse af anmodningen, samtidig med at 

anmodningen fremsættes. Kommissionen udleverer til de medlemsstater, i 

hvilke den økonomiske operatør er etableret, en kopi af anmodningen, 

samtidig med at anmodningen fremsættes. Kommissionen leverer kopi af 

svaret og dokumentationen fra den økonomiske operatør til de 

medlemsstater, i hvilke den økonomiske operatør er etableret, senest en uge 

efter modtagelsen af svaret. [Ændring 38] 



1a.  Efter en anmodning fra Kommissionen til en medlemsstat vedrørende 

dokumentation til en indførsels- eller transitangivelse har medlemsstaten i 

overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2913/92 tre uger til 

enten at: 

-  besvare anmodningen og levere den ønskede dokumentation 

-  meddele Kommissionen, at medlemsstaten har anmodet den 

økonomiske operatør om dokumentationen 

-  anmode om af operationelle årsager at få yderligere to uger til at 

imødekomme anmodningen eller 

-  at afslå anmodningen og meddele Kommissionen, at anmodningen var 

umulig at opfylde ved hjælp af rettidig omhu, f.eks. som følge af at den 

økonomiske operatør ikke har leveret de ønskede oplysninger, eller hvis 

den retslige myndighed i en medlemsstat har truffet afgørelse om 

afslag, jf. artikel 3 i denne forordning.  [Ændring 39] 



1b.  Hvis medlemsstaten ikke 

-  svarer med de ønskede dokumenter 

-  meddeler Kommissionen, at medlemsstaten har anmodet den 

økonomiske operatør om dokumenterne 

-  anmoder om af operationelle årsager at få yderligere to uger til at 

imødekomme anmodningen eller 

-  afslår anmodningen inden for den indledende periode på tre uger,  

tages det som udtryk for, at medlemsstaten stiltiende giver Kommissionen 

tilladelse til at anmode om at få dokumentation til en indførsels- eller 

transitangivelse direkte fra den økonomiske operatør. [Ændring 40] 

2.  Så længe de tidsfrister, der forpligter økonomiske operatører til at opbevare den 

relevante dokumentation, ikke er udløbet, skal de på Kommissionens 

anmodning fremlægge de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, inden for tre uger. 

[Ændring 41] 

_________________ 

*  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om 

indførelse af en EF- toldkodeks ( EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1)." 



5a.  Artikel 21, stk. 1, affattes således:  

"1.  De påvisninger, der foretages, og de oplysninger, der opnås under 

tjenesterejserne efter artikel 20 bl.a. i form af dokumenter, der stilles til 

rådighed af de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande, samt 

de oplysninger, der indhentes i forbindelse med en administrativ 

undersøgelse, herunder via Kommissionens tjenestegrene, behandles i 

overensstemmelse med artikel 45." [Ændring 42] 

6. Artikel 23 affattes således: 

"4. Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 43 om fastlæggelse af operationer, som i 

relation til anvendelsen af landbrugsbestemmelser kræver registrering af 

oplysninger i toldinformationssystemet." 



7. Artikel 25, stk. 1, affattes således: 

"1. Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter bestemmelser om 

elementer, der skal indgå i toldinformationssystemet, vedrørende hver af de 

kategorier, der er nævnt i artikel 24, litra a) til h), i det omfang dette er 

nødvendigt for at nå målet med systemet. Den i artikel 24, litra e), omhandlede 

kategori må under ingen omstændigheder indeholde personoplysninger. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 43a, 

stk. 2." 

8. Artikel 29 ændres således: 

a) Stk. 1 affattes således: 

"1. Adgang til oplysninger i toldinformationssystemet er forbeholdt de 

nationale myndigheder, der udpeges af hver medlemsstat, samt de 

tjenestegrene, Kommissionen har udpeget. Disse nationale myndigheder 

omfatter toldadministrationerne, men kan tillige omfatte andre 

myndigheder, der ifølge den pågældende medlemsstats love, 

administrative bestemmelser og procedurer ligeledes har beføjelse til at 

arbejde for virkeliggørelsen af det i artikel 23, stk. 2, fastsatte formål. 

[Ændring 43 - Vedrører ikke den danske tekst] 



Den formidlende partner i toldinformationssystemet har ret til at 

fastlægge, hvem af ovennævnte nationale myndigheder der har adgang til 

de oplysninger, den har registreret i toldinformationssystemet." 

b) Stk. 2 affattes således: 

"2. Hver medlemsstat tilsender Kommissionen en liste over de kompetente 

nationale myndigheder, der er udpeget til at have direkte adgang til 

toldinformationssystemet, idet det for hver myndighed angives, hvilke 

data den må få adgang til og til hvilke formål.  

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom. Den skal 

også kontrollere, at listen over udpegede nationale myndigheder ikke 

indeholder urimelige betegnelser, og meddele alle medlemsstaterne de 

tilsvarende præciseringer vedrørende de tjenestegrene i Kommissionen, 

der er bemyndiget til at få adgang til toldinformationssystemet. 

Listen over nationale myndigheder og således udpegede tjenestegrene i 

Kommissionen offentliggøres til orientering af Kommissionen i Den 

Europæiske Unions Tidende og efterfølgende ajourføringer til listen 

offentliggøres af Kommissionen på internettet." 



9. Artikel 30, stk. 3, tredje afsnit, affattes således:  

"Listen over de således udpegede myndigheder eller tjenestegrene offentliggøres af 

Kommissionen på internettet." 

9a.  Artikel 30, stk. 4, affattes således:  

"4.  Oplysninger fra toldinformationssystemet kan efter forudgående tilladelse 

fra den medlemsstat, der har ladet dem registrere, og på de betingelser, som 

medlemsstaten måtte stille, udleveres til andre nationale myndigheder end 

dem, der er nævnt i stk. 2, til tredjelande samt til internationale og regionale 

organisationer og/eller til EU-agenturer, der medvirker til at beskytte 

Unionens finansielle interesser og til at sikre en korrekt anvendelse af 

toldlovgivningen. Hver af medlemsstaterne træffer særlige foranstaltninger 

for at garantere dataenes sikkerhed, når de sendes eller udleveres til 

instanser uden for medlemsstatens territorium. 

Bestemmelserne i første afsnit finder tilsvarende anvendelse for 

Kommissionen, når det er den, der har registreret oplysningerne i systemet." 

[Ændring 44] 



10. I Kapitel 4 erstattes titlen med følgende: 

"Kapitel 4 

Bevarelse af data". 

11. Artikel 33 affattes således: 

"Artikel 33 

Oplysninger, der er registreret i toldinformationssystemet, opbevares kun i det 

tidsrum, der er nødvendigt for at tjene det formål, til hvilket de er registreret, og kan 

højst lagres i ti år. Hvis personoplysninger lagres i en periode på mere end fem år, 

skal Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse informeres herom." 

[Ændring 45] 

12. Artikel 37 ændres således: 

a) Stk. 3a affattes således: 

"3a.  Denne forordning præciserer og supplerer forordning (EF) nr. 45/2001. 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fører tilsyn med, at 

toldinformationssystemet er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

45/2001." 



b) Følgende tilføjes som stk. 5: 

"5.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Den Fælles 

Tilsynsmyndighed oprettet i henhold til Rådets afgørelse 2009/917/RIA 

samarbejder inden for rammerne af deres respektive beføjelser med 

henblik på at sikre et koordineret tilsyn og en koordineret revision af 

toldinformationssystemet." 

_________________ 

  Rådets afgørelse 2009/917/RIA af 30. november 2009 om brug af 

informationsteknologi på toldområdet (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 20). 

13. Artikel 38 ændres således:  

a) Stk. 1, litra b), udgår. 

b) Stk. 2 affattes således:  

"2.  Medlemsstaterne og Kommissionen træffer bl.a. foranstaltninger for: 

a)  at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til installationer, 

der benyttes til databehandlingen 

b)  at forhindre, at oplysninger og databærere læses, kopieres, ændres 

eller fjernes af uautoriserede personer  



c)  at forhindre uautoriseret registrering af oplysninger samt 

uautoriseret søgning, ændring eller sletning af oplysninger 

d)  at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til oplysninger i 

toldinformationssystemet ved hjælp af datatransmissionsudstyr 

e)  at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af 

toldinformationssystemet, kun får adgang til de oplysninger, de er 

bemyndiget til at kende 

f)  at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke 

myndigheder der kan sendes oplysninger via 

datatransmissionsudstyr 

g)  at sikre, at det er muligt efterfølgende at undersøge og fastslå, 

hvilke oplysninger der er registreret i toldinformationssystemet, 

hvornår og af hvem, og at føre tilsyn med informationssøgningen 

h)  at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning 

af oplysninger under datatransmission eller transport af 

databærere." 



c) Stk. 3 affattes således:  

"3.  Kommissionen kontrollerer, at der var givet tilladelse til de søgninger, 

der er foretaget, samt om de er foretaget af autoriserede brugere. Mindst 

1 % af alle søgninger skal kontrolleres. Kontrolprocenten afhænger af 

størrelsen af det område, der skal kontrolleres, overtrædelsens alvor og 

det forventede beløb af den pågældende indtægt, men skal altid være lig 

med eller over 1% af søgningerne. Disse søgninger og denne kontrol 

registreres i systemet og anvendes udelukkende til de nævnte 

kontrolundersøgelser. De slettes efter seks måneder." [Ændring 46] 

14. Artikel 41d ændres således: 

a) Stk. 1 affattes således: 

"1.  Den periode, som oplysninger kan lagres i, afhænger af love, 

administrative bestemmelser og procedurer i den medlemsstat, som 

indgiver dem. Behovet for lagring af data skal undersøges af den 

formidlende medlemsstat. De maksimale og ikke-kumulative perioder 

beregnet fra datoen for oplysningernes registrering i sagsregisteret, som 

ikke må overskrides, er følgende: [Ændring 47] 



a) oplysninger vedrørende igangværende sager kan højst lagres i en 

periode på tre år, hvis der ikke konstateres nogen operation, som er 

i strid med told- og landbrugsbestemmelserne; oplysningerne skal 

gøres anonyme inden denne frist, hvis der er gået et år siden sidste 

observation 

b) oplysninger vedrørende administrative undersøgelser og 

strafferetlige efterforskninger, hvor der er konstateret en operation, 

som er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, men som 

ikke har givet anledning til en administrativ afgørelse, domfældelse 

eller pålæggelse af en bødestraf eller en administrativ sanktion, kan 

højst lagres i en periode på seks år 

c) oplysninger vedrørende administrative undersøgelser og 

strafferetlige efterforskninger, som har givet anledning til en 

administrativ afgørelse, domfældelse eller pålæggelse af en 

bødestraf eller en administrativ sanktion, kan højst lagres i en 

periode på ti år." 



b) Stk. 3 affattes således: 

"3.  Kommissionen skal gøre oplysningerne anonyme eller slette dem, så 

snart den i stk. 1 omhandlede maksimumsfrist er udløbet." [Ændring 48] 

15. Artikel 43 affattes således: 

"1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tildeles Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser.  

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18f, stk. 1, 18a, stk. 6, 

artikel 18f, stk. 1, artikel 18g, stk. 3 og artikel 23, stk. 4, for en ubegrænset 

periode fra den …+. [dd/mm/åååå - datoen for denne forordnings ikrafttræden]. 

[Ændring 49]  

                                                 
+  Datoen for denne forordnings ikrafttræden. 



3.  Den i artikel 18a, stk. 6, artikel 18f, stk. 1, artikel 18g, stk. 3, og artikel 23, stk. 

4, omhandlede beføjelse til at vedtage delegerede retsakter kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen 

i Den Europæiske Unions Tidende eller fra et senere tidspunkt, der angives i 

afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede 

er i kraft.  [Ændring 50] 

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.  

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 18a, stk. 6, artikel 18f, stk. 1, 

artikel 18g, stk. 3, og artikel 23, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller 

hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." 

[Ændring 51] 



16. Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 43a 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) 

nr. 182/2011." 

_____________________ 

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 

2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal 

kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 

af 28.2.2011, s. 13). 

Artikel 1a 

Senest …  foretager Kommissionen en vurdering af: 

-  behovet for at udvide oplysningerne i databasen, jf. artikel 18a i forordning (EF) 

nr. 515/97, ved at medtage oplysninger om eksport, og 

-  muligheden for at udvide oplysningerne i databasen, jf. artikel 18a i forordning 

(EF) nr. 515/97, ved at medtage oplysninger om indførsel og transit af varer ad 

landevej og med fly. [Ændring 52] 

                                                 
  To år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. 



Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende.  

For offentlige eller private tjenesteydere, som på tidspunktet for denne forordnings 

ikrafttræden er bundet af privatretlige kontrakter, der forhindrer dem i at opfylde de 

forpligtelser, der er nævnt i artikel 18c, stk. 1, i forordning (EF) nr. 515/97, får denne 

forordning virkning tidligst et år efter, at de nødvendige gennemførelsesretsakter og 

delegerede retsakter, jf. artikel 18f, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 515/97 er trådt i kraft. 

[Ændring 53] 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i ... 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 


