
P7_TA(2014)0344 

Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I 

 
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de 

administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en 

de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften 

(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2013)0796), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33 en 325 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0421/2013), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 25 februari 20141, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-

0241/2014), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1  PB C 94 van 31.3.2014, blz. 1.  



P7_TC1-COD(2013)0410 

 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het 

oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse 

bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen 

deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en 

landbouwvoorschriften 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 33 en 

325, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van de Europese Rekenkamer1, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2, 

                                                 

1  PB C 94 van 31.3.2014, blz. 1. 
2  Standpunt van het Europees Parlement van 15 april 2014. 



Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Om te waarborgen dat Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad1 alle goederenbewegingen 

in het douanegebied van de Unie omvat, is het dienstig de definitie van 

"douanevoorschriften" te preciseren wat betreft de begrippen "binnenkomst" en "uitgang" 

van goederen; 

(2) Om de administratieve en strafrechtelijke procedures voor onregelmatigheden verder aan te 

scherpen, moet worden verzekerd dat via wederzijdse bijstand verkregen materiaal wordt 

toegelaten als bewijs in procedures voor de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten van de 

lidstaat van de verzoekende autoriteit. 

(3) De mededeling van de Commissie van 8 januari 2013 over douanerisicobeheer en 

beveiliging van de toeleveringsketen erkent de dringende noodzaak van verbeteringen op het 

vlak van beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens voor het screenen van veiligheidsrisico's 

vóór aankomst, in het bijzonder met het oog op een doeltreffende herkenning en aanpak van 

veiligheidsrisico's op nationaal en Unieniveau, binnen het gemeenschappelijk kader voor 

risicobeheer dat is ingesteld op grond van artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 

2913/92 van de Raad2. De opneming van gegevens over containerbewegingen in de 

risicoanalyse vóór aankomst zal de toeleveringsketen veel doorzichter maken en de Unie en 

de lidstaten veel beter in staat stellen om risicovolle zendingen doelgericht te controleren, 

terwijl terzelfder tijd de doorstroming van de legitieme handel wordt bevorderd. 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse 

bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen 

deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en 

landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1). 
2  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het 

communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1). 



(4) Voor meer duidelijkheid, consistentie, doeltreffendheid, coherentie en transparantie is het 

noodzakelijk dat preciezer wordt bepaald welke autoriteiten toegang dienen te hebben tot de 

op grond van Verordening (EG) nr. 515/97 aangelegde bestanden. [Am. 1] 

(5) Gegevens over containerbewegingen maken het mogelijk fraude en risicopatronen te 

detecteren voor goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht of 

verlaten. Dergelijke gegevens zijn dienstig om transacties die inbreuken op de 

douanevoorschriften vormen of waartegen vermoedens bestaan, te voorkomen, te 

onderzoeken en te vervolgen, en helpen de bevoegde autoriteiten om de in artikel 4, punt 25, 

van Verordening (EEG) nr. 2913/92 genoemde douanerisico's te beheersen. Om een zo 

volledig mogelijke dataset te verzamelen en te gebruiken, en potentieel nadelige gevolgen 

voor kleine en middelgrote ondernemingen in de vrachtvervoerssector te vermijden, is het 

noodzakelijk dat publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten 

verband houden met de internationale toeleveringsketen gegevens over containerbewegingen 

aan de Commissie meedelen, voor zover zij via hun volgsystemen dergelijke gegevens in 

elektronisch formaat verzamelen of tot die gegevens toegang hebben. 



(5 bis) De bevindingen van de effectbeoordeling van de Commissie van 25 november 2013 van de 

wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 met betrekking tot de omvang van het 

probleem, wijzen uit dat alleen al de fraude als gevolg van valse oorsprongsvermeldingen 

een verlies van minstens 100 miljoen euro per jaar voor de EU27 kan opleveren. In 2011 

meldden de lidstaten 1 905 ontdekte fraudegevallen en andere onregelmatigheden in 

verband met valse beschrijving van goederen, die een verlies van 107,7 miljoen euro 

betekenden. Dat bedrag betreft slechts verliezen die door de lidstaten of de Commissie 

ontdekt zijn. De werkelijke omvang van het probleem is veel groter, aangezien er geen 

gegevens beschikbaar zijn over de naar schatting 30 000 gevallen van potentiële fraude. 

[Am. 2] 

(5 ter) Om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen heeft de Unie tot plicht 

om douanefraude te bestrijden en zo bij te dragen aan de doelstelling van de interne markt 

om veilige producten met betrouwbare oorsprongscertificaten te garanderen. [Am. 3] 



(6) Gezien het feit dat douanefraude op steeds grotere schaal voorkomt is het van cruciaal 

belang dat de opsporing en preventie op zowel nationaal als Europees niveau worden 

verbeterd. De opsporing van fraude, herkenning van risicopatronen en tenuitvoerlegging van 

effectieve procedures van risicobeheer steunen in belangrijke mate op relevante sets van 

operationele gegevens en kruiselingse analyses ervan. Daarom is het noodzakelijk om op het 

niveau van de Europese Unie een bestand samen te stellen van gegevens over de invoer, 

uitvoer en doorvoer van goederen, met inbegrip van doorvoer binnen de lidstaten en 

rechtstreekse uitvoer. Te dien einde dienen de lidstaten toe te staan dat gegevens over de 

invoer uitvoer en doorvoer van goederen afkomstig van de door de Commissie beheerde 

systemen systematisch worden gereproduceerd en gegevens over goederendoorvoer binnen 

een lidstaat en rechtstreekse uitvoer zo vroeg mogelijk aan de Commissie te leveren. De 

Commissie moet elk jaar verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over 

de resultaten die dit bestand heeft opgeleverd. Voor ... moet de Commissie onderzoeken of 

het haalbaar is de gegevens in het bestand uit te breiden tot gegevens over invoer en 

doorvoer van goederen over land of door de lucht, en of het noodzakelijk is de gegevens in 

het bestand uit te breiden tot gegevens over uitvoer. [Am. 4] 

                                                 
  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. 



(7) Voor de uitvoering van artikel 18 ter van Verordening (EG) nr. 515/97 heeft de Commissie 

een aantal technische systemen gecreëerd om technische bijstand en opleidingen te 

verstrekken of communicatie- en andere operationele activiteiten ten behoeve van de 

lidstaten te verrichten. Deze technische systemen moeten uitdrukkelijk worden vermeld in 

deze verordening en vallen onder de gegevensbeschermingsvereisten. 

(8) De invoering in 2011 van e-Douane, waarbij bewijsstukken betreffende in- en uitvoer niet 

langer door de douanediensten maar door de marktdeelnemers worden bewaard, heeft de 

duur van onderzoeken op douanegebied door het Europees Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF) langer gemaakt doordat OLAF voor het verkrijgen van dergelijke stukken langs die 

douanediensten moet passeren. De voor douanedocumenten in het bezit van de diensten 

geldende verjaringstermijn van drie jaar bemoeilijkt bovendien extra het met succes 

afronden van onderzoeken. Om de duur van onderzoeken op douanegebied te verkorten, zou 

de Commissie derhalve in bepaalde omstandigheden en na voorafgaande kennisgeving 

aan de lidstaten gerechtigd moeten zijn om stukken tot staving van invoer- en 

uitvoeraangiften rechtstreeks bij de betrokken marktdeelnemers op te vragen. De betrokken 

marktdeelnemers moeten worden geïnformeerd omtrent het soort procedure dat van 

toepassing is. Er dient een verplichting voor de marktdeelnemers te worden ingesteld om de 

gevraagde stukken tijdig aan de Commissie over te leggen, nadat deze de lidstaten vooraf in 

kennis heeft gesteld. [Am. 5] 



(9) Om de vertrouwelijkheid en een betere beveiliging van de geregistreerde gegevens te 

waarborgen, dient de toegang tot die gegevens te worden beperkt tot welbepaalde gebruikers 

en voor omschreven doeleinden. [Am. 6] 

(10) Ter waarborging van de bijwerking van de informatie, de transparantie en het recht van 

betrokkenen om te worden geïnformeerd, dat is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 

van het Europees Parlement en de Raad1 en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement 

en de Raad2 dient te worden voorzien in de mogelijkheid om bijwerkingen van de lijsten van 

door de lidstaten aangewezen autoriteiten en diensten van de Commissie die toegang hebben 

tot het douane-informatiesysteem (DIS) op internet te publiceren. 

(11) Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 

door de instellingen, organen en instanties van de Unie. 

(12) Om de coherentie van het toezicht op de gegevensbescherming te vergroten, is het vereist 

dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming nauw samenwerkt met de bij 

Besluit 2009/917/JBZ3 van de Raad opgerichte gemeenschappelijke controleautoriteit voor 

de onderlinge afstemming van de DIS-audits. 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 

2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het 

vrĳe verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 
2  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 

23.11.1995, blz. 31). 
3  Besluit 2009/917/JBZ van de Raad van 30 november 2009 inzake het gebruik van 

informatica op douanegebied (PB L 323 van 10.12.2009, blz. 20). 



(13) De regels betreffende de gegevensopslag in het DIS leiden ertoe dat informatie op een niet te 

verantwoorden manier verloren gaat, doordat lidstaten niet systematisch de jaarlijkse check-

up doen vanwege de administratieve last waarmee dat gepaard gaat en door het gebrek aan 

adequate – met name personele – middelen. Daarom dient de procedure voor de opslag het 

bewaren van gegevens in het DIS te worden vereenvoudigd, door de verplichting van een 

jaarlijkse gegevenscheck-up te schrappen en een maximale bewaringstermijn van 10 jaar in 

te voeren, wat correspondeert met de termijnen die zijn vastgesteld voor de op grond van 

deze verordening gecreëerde bestanden. Een dergelijke termijn Dit mag echter niet van 

toepassing zijn op de verjaringstermijn, als vastgelegd in artikel 221, lid 3 van 

Verordening (EEG) nr. 2913/92. De bewaringstermijn is vereist vanwege de lange duur 

van de procedures om onregelmatigheden te behandelen en omdat de gegevens nodig zijn 

voor het uitvoeren van gezamenlijke douaneoperaties en onderzoeken. Om de regels inzake 

gegevensbescherming te respecteren, moet de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming voorts in kennis worden gesteld van alle gevallen waarin 

persoonsgegevens gedurende langer dan vijf jaar in het DIS worden bewaard. [Am. 7] 



(14) Om de mogelijkheden voor analyse van fraude te verruimen en het verrichten van 

onderzoeken te faciliteren, moeten in de Files Identification Database (FIDE) opgeslagen 

gegevens over lopende onderzoekdossiers anoniem worden gemaakt één jaar na de laatste 

bezichtiging en bewaard worden in een vorm die identificatie van de betrokkene onmogelijk 

maakt. 

(15) Daar de doelstellingen van beter beheer van douanerisico's in de zin van artikel 4, punten 25 

en 26, en artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92  nietvoldoende door de 

lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen van 

de handeling beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie,overeenkomstig 

het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen . Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken. 



(16) Aan publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten verband 

houden met de internationale toeleveringsketen die op het tijdstip van inwerkingtreding van 

deze verordening gebonden zijn door privaatrechtelijke contractuele verplichtingen inzake 

de verstrekking van gegevens over containerbewegingen, moet een overgangsperiode voor 

de toepassing van artikel 18 quater worden toegestaan om hun contracten te herzien en 

ervoor te zorgen dat toekomstige contracten verenigbaar zijn met de verplichting om 

gegevens te verstrekken aan de Commissie. 

(17) Bij Verordening (EG) nr. 515/97 zijn aan de Commissie bevoegdheden overgedragen om 

een aantal bepalingen van die verordening ten uitvoer te leggen; als gevolg van de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de bij de onderhavige verordening 

aan de Commissie overgedragen bevoegdheden in overeenstemming zijn met de artikelen 

290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

(18) Om sommige niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 515/97 aan te vullen en 

met name een gestructureerd, harmonisch bestand van CSM's in het leven te roepen, moet 

aan de  Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 

VWEU handelingen vast te stellen  ten aanzien van  de gebeurtenissen waarover een CSM 

moet worden meegedeeld, de minimaal in CSM's op te nemen gegevenselementen en de 

frequentie van de meldingen.  



(19) Om sommige niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 515/97 aan te vullen en 

met name te preciseren welke informatie in het DIS moet worden opgenomen, moet aan de  

Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU 

handelingen vast te stellen  ten aanzien van  de vaststelling van de verrichtingen met 

betrekking tot de toepassing van de landbouwvoorschriften waarvoor informatie moet 

worden ingevoerd in de centrale database van het DIS.  

(20) Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij 

de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan 

het Europees Parlement en de Raad.  



(21) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de tenuitvoerlegging van Verordening 

(EG) nr. 515/97,  moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend 

om het formaat van de gegevens en de wijze van mededeling van CSM's vast te stellen. Die 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1. Die uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure. 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 

2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op 

de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 



(22) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de tenuitvoerlegging van Verordening 

(EG) nr. 515/97 , moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend 

om te preciseren welke elementen in het DIS moeten worden opgenomen voor elk van de 

onder a) tot h) van artikel 24 vermelde categorieën. Die bevoegdheden moeten worden 

uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de 

onderzoeksprocedure. De in het DIS op te nemen specifieke elementen zijn gebaseerd op de 

lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 696/981.  

(23) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd en heeft op 11 

maart 2014 advies uitgebracht. 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 696/98 van de Commissie van 27 maart 1998 houdende toepassing 

van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de 

administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en 

de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften 

(PB L 96 van 28.3.1998, blz. 22). 



Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 515/97 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Artikel 2, lid 1, wordt als volgt gewijzigd: 

a) Het eerste streepje wordt vervangen door: 

"—"douanevoorschriften": alle bepalingen van communautaire aard en alle 

bepalingen voor de toepassing van de communautaire voorschriften die 

betrekking hebben op de binnenkomst, de uitgang, de invoer, de uitvoer, de 

doorvoer en het verblijf van goederen waarin wordt gehandeld tussen de 

lidstaten en derde landen alsmede tussen de lidstaten onderling voor wat betreft 

goederen die niet de status van communautaire goederen in de zin van artikel 

28, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) bezitten of die ter verkrijging van deze status aanvullende controles 

en onderzoeken dienen te ondergaan;" 



b) Het volgende streepje wordt toegevoegd: 

"— onder "publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten 

verband houden met de internationale toeleveringsketen" wordt verstaan, 

eigenaars, afzenders, geadresseerden, expediteurs, vervoerders, fabrikanten en 

andere betrokken tussenpersonen of personen die betrokken zijn bij de 

internationale toeleveringsketen." [Am. 8] 

2. Artikel 12 wordt vervangen door: 

"Bescheiden of de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, verklaringen, alle 

officiële handelingen of besluiten van de administratieve autoriteiten, verslagen en alle 

overige inlichtingen die door de ambtenaren van de aangezochte autoriteit zijn verkregen 

en aan de verzoekende autoriteit zijn doorgegeven in het kader van de bij de artikelen 4 tot 

11 voorziene bijstandsregeling vormen toelaatbaar bewijsmateriaal bij administratieve of 

gerechtelijke procedures in de verzoekende lidstaat, op dezelfde wijze als wanneer zij 

zouden zijn verkregen in de lidstaat waarin de procedure plaatsvindt." [Am. 9] 



2 bis Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

"Artikel 16 bis 

Bescheiden of de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, certificaten, alle 

handelingen of besluiten van de administratieve autoriteiten, verslagen en alle overige 

inlichtingen die door de ambtenaren van een lidstaat zijn verkregen gegevens die en aan 

een andere lidstaat worden verstrekt in de gevallen van administratieve bijstand als 

bedoeld in de artikelen 13, 14 en 15, kunnen toelaatbaar bewijsmateriaal vormen bij 

administratieve of gerechtelijke procedures in de lidstaat waarvoor deze gegevens 

bestemd zijn op dezelfde wijze als wanneer zij zouden zijn verkregen in de lidstaat waar 

de procedure plaatsvindt.". [Am. 10] 

2 ter Aan artikel 18, lid 1, eerste alinea, wordt het volgende streepje toegevoegd: 

"– wanneer er sprake is van inbreuken op de douanewetgeving boven een door de 

Commissie bepaalde drempel." [Am. 11] 



2 quater De slotzin van artikel 18, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door: 

"delen deze autoriteiten de Commissie zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen drie 

weken – op eigen initiatief of op met redenen omkleed verzoek van de Commissie, alle 

terzake dienende gegevens mede, in voorkomend geval in de vorm van documenten of 

afschriften of uittreksels van documenten die voor de kennis van de feiten noodzakelijk 

zijn, met het oog op de coördinatie door de Commissie van de door de lidstaten genomen 

maatregelen." [Am. 12] 

2 quinquies Artikel 18, lid 4, eerste alinea, wordt vervangen door: 

"4. Wanneer de Commissie van oordeel is dat in een of meer lidstaten 

onregelmatigheden zijn begaan, brengt zij de betrokken lidstaat, onderscheidenlijk 

lidstaten, op de hoogte, die dan zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen drie 

weken nadat de gegevens zijn ontvangen – een administratief onderzoek instelt, 

onderscheidenlijk instellen, waarbij ambtenaren van de Commissie aanwezig 

kunnen zijn onder de voorwaarden van artikel 9, lid 2, en artikel 11 van deze 

verordening." [Am. 13] 



3. Artikel 18 bis wordt als volgt gewijzigd:  

a) Lid 1 wordt vervangen door: 

"1. Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten en om, voor de beheersing 

van de in artikel 4, punten 25 en 26, en artikel 13, lid 2, van Verordening 

(EEG) nr. 2913/92 vermelde risico's, de in artikel 29 bedoelde bevoegde 

autoriteiten te helpen bij het opsporen van goederenzendingen die vatbaar zijn 

voor inbreuken op de douane- of landbouwvoorschriften en van de 

transportmiddelen, met inbegrip van containers, die daarbij worden gebruikt, 

zorgt de Commissie voor de inrichting en het beheer van een bestand van 

gegevens die afkomstig zijn van publiek- of privaatrechtelijke 

dienstenaanbieders waarvan de activiteiten verband houden met de 

internationale toeleveringsketen. Dat bestand is rechtstreeks toegankelijk voor 

deze autoriteiten." Zij zien erop toe dat de in dit bestand opgenomen gegevens 

met betrekking tot de belangen van de dienstaanbieders in de lidstaten enkel 

voor de toepassing van deze verordening worden gebruikt. [Am. 14] 



b) Lid 2 wordt vervangen door:  

"2. De Commissie wordt in het kader van het beheer van dit bestand gemachtigd: 

a) zich toegang te verschaffen tot de gegevens en de inhoud ervan op eender 

welke wijze en in eender welke vorm op te slaan en deze te gebruiken ten 

behoeve van administratieve of gerechtelijke procedures, met 

inachtneming van de rechtsregels inzake intellectuele eigendom. De 

Commissie bouwt voldoende waarborgen in tegen willekeur van de 

overheid, onder andere via technische en organisatorische regelingen, en 

voorschriften om transparantie ten aanzien van de betrokkenen te 

garanderen. De betrokkenen hebben met betrekking tot de voor dit doel 

verwerkte gegevens een recht van inzage en het recht om gegevens te 

verbeteren; [Am. 15] 



b) de in het bestand toegankelijk gemaakte of uit het bestand opgevraagde 

gegevens met elkaar te vergelijken, te indexeren, te verrijken met gegevens uit 

andere bronnen en te analyseren met inachtneming van het bepaalde in 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad*; 

c) de in het bestand opgeslagen gegevens ter beschikking te stellen van de in 

artikel 29 bedoelde autoriteiten, met behulp van elektronische 

gegevensverwerkingstechnieken." 

_______________________ 

* Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire 

instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens (PB 

L 8 van 12.1.2001, blz. 1.)" 

c) De Het volgende leden 5 en 6 lid wordt toegevoegd:  

"5. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat dit 

bestand voldoet aan Verordening (EG) nr. 45/2001. 

De Commissie treft alle passende technische en organisatorische maatregelen 

om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde dan wel 

onrechtmatige vernietiging, ongewild verlies, ongeoorloofde verspreiding, 

wijziging of toegang, alsmede tegen enige andere vorm van ongeoorloofde 

verwerking. [Am. 16] 



6. Onverminderd Verordening 45/2001 mag de De Commissie mag, mits de publiek- of 

privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten verband houden met de 

internationale toeleveringsketen daarmee instemmen, de in artikel 18 bis, lid 3, 

bedoelde gegevens doorgeven aan internationale organisaties, en/of EU-instellingen/-

organen zoals de Werelddouaneorganisatie, de Internationale Maritieme 

Organisatie, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en de Internationale 

Luchtvaartorganisatie, alsmede aan Europol, die bijdragen tot de een betere 

bescherming van de financiële belangen van de Unie en een correctere naleving de 

correcte toepassing van de douanevoorschriften, en waarmee de Commissie een 

overeenkomst of een memorandum of understanding heeft gesloten. [Am. 17] 

Gegevens worden op grond van het bepaalde in dit lid enkel doorgegeven voor de 

doelstellingen van deze verordening, met inbegrip van de bescherming van de 

financiële belangen van de Unie, en/of voor het risicobeheer in de zin van artikel 4, 

punten 25 en 26, en artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 

Raad.  [Am. niet van toepassing op de Nederlandse versie] 



De overeenkomst of het memorandum of understanding op grond waarvan de 

doorgifte van gegevens volgens het bepaalde in dit lid mag plaatsvinden, voorziet, 

onder andere, in geschiedt met inachtneming van de 

gegevensbeschermingsbeginselen, bijvoorbeeld en voorziet in de mogelijkheid voor 

betrokkenen om hun recht van inzage en verbetering uit te oefenen en administratief 

of gerechtelijk beroep in te stellen, alsmede in onafhankelijk toezicht op de 

inachtneming van de gegevensbeschermingswaarborgen. [Am. 19] 

Van publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten 

verband houden met de internationale toeleveringsketen ontvangen gegevens worden 

niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn opgeslagen 

en in geen geval langer dan tien jaar. Gevallen waarin persoonsgegevens langer dan 

vijf jaar zijn bewaard, worden ter kennis van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming gebracht. 



De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van internationale 

organisaties en/of EU-instellingen/instanties die bijdragen aan de 

bescherming van de financiële belangen van de Unie en de correcte 

toepassing van de douanewetgeving. [Am. 20] 

De Commissie raadpleegt vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over de 

uitwerking van de in dit lid bedoelde gedelegeerde handelingen. [Am. 21] 

_______________ 

*  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot 

vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 

19.10.1992, blz. 1)." 

4. Artikel 18 ter wordt als volgt gewijzigd: 

a) Lid 2 wordt vervangen door: 

"2. De Commissie kan verzekert dat er deskundigheid, technische of logistieke 

bijstand, opleidingen, voorlichting of enige andere vorm van operationele 

ondersteuning aan beschikbaar is voor de lidstaten verstrekken voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening en bij de 

uitvoering van hun taken in het kader van de tenuitvoerlegging van de 

douanesamenwerking als bedoeld in artikel 87 VWEU. Daartoe zet de 

Commissie de nodige technische systemen op." [Am. 22] 



b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd: 

"3. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat alle op 

grond van dit artikel opgezette technische systemen voldoen aan Verordening (EG) 

nr. 45/2001." [Am. 23] 

5. De volgende artikelen worden ingevoegd: 

"Artikel 18 quater 

1. De in artikel 18 bis, lid 1, bedoelde publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders 

waarvan de activiteiten verband houden met de internationale toeleveringsketen 

Bedrijven voor maritiem vervoer die gegevens opslaan over de bewegingen en de 

status van containers of die toegang hebben tot dergelijke gegevens, delen de 

Commissie Container Status Messages (‘CSM's’) mee. [Am. 24] 

2. Mededeling van de vereiste CSM's vindt plaats in de volgende gevallen: voor 

containers die zijn bestemd om per schip het douanegebied van de Unie te worden 

binnengebracht vanuit een derde land. 



a) de containers zijn bestemd om per schip het douanegebied van de Unie te 

worden binnengebracht vanuit een derde land; [Am. 25] 

b) de containers verlaten het douanegebied van de Unie voor een derde land per 

schip.  [Am. 26] 

3. De vereiste CSM's hebben betrekking op de in artikel 18 septies bedoelde 

gebeurtenissen, voor zover de dienstenaanbieders waarvan de activiteiten verband 

houden met de internationale toeleveringsketen en waarvoor de gegevens in de 

elektronische containervolgapparatuur zijn gegenereerd of verzameld daarvan 

kennis hebben.  [Am. 27] 

4. De Commissie legt een bestand aan van de meegedeelde CSM's (het CSM-bestand) 

en zorgt voor het beheer ervan. Het CSM-bestand is een onderdeel van het in artikel 

18 bis bedoelde bestand en bevat geen persoonsgegevens. [Am. 28] 



Artikel 18 quinquies 

1. Publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten verband 

houden met de internationale toeleveringsketen en die onderworpen zijn aan de 

verplichting van artikel 18 quater, lid 1, delen voor containers, met inbegrip van 

containers die niet in de Unie worden gelost, die bestemd zijn om per schip het 

douanegebied van de Unie te worden binnengebracht vanuit een derde land, CSM's 

mee voor alle gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf het tijdstip waarop de container 

leeg werd gemeld voordat hij het douanegebied van de Unie werd binnengebracht tot 

het tijdstip waarop hij weer leeg wordt gemeld.  

2. In gevallen waarin de specifieke CSM's ter identificatie van gebeurtenissen 

betreffende een lege container niet in de elektronische bestanden van de 

dienstenaanbieder beschikbaar zijn, deelt de dienstenaanbieder CSM's mee voor alle 

gebeurtenissen die plaatsvinden van minstens drie maanden voordat de container 

fysiek aankomt in het douanegebied van de Unie tot één maand na binnenkomst in 

het douanegebied van de Unie of, indien dit eerder plaatsvindt, tot de aankomst op 

een bestemming buiten het douanegebied van de Unie. 



Artikel 18 sexies 

1. Publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders waarvan de activiteiten verband 

houden met de internationale toeleveringsketen en die onderworpen zijn aan de 

verplichting van artikel 18 quater, lid 1, delen voor containers die het douanegebied 

van de Unie per schip verlaten voor een derde land CSM's mee voor alle 

gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf het tijdstip waarop de container leeg werd 

gemeld in het douanegebied van de Unie tot het tijdstip waarop hij weer leeg wordt 

gemeld buiten het douanegebied van de Unie.  

2. In gevallen waarin de specifieke CSM's ter identificatie van gebeurtenissen 

betreffende een lege container niet in de elektronische bestanden van de 

dienstenaanbieder beschikbaar zijn, mag de dienstenaanbieder CSM's meedelen voor 

gebeurtenissen die plaatsvinden gedurende minstens drie maanden na het verlaten 

van het douanegebied van de Unie.  

Artikel 18 septies 

1. De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 

handelingen aan te nemen tot vaststelling van de containerstatusgebeurtenissen 

waarvoor CSM's moeten worden meegedeeld overeenkomstig artikel 18 quater, de 

minimaal in de CSM's op te nemen gegevenselementen en de frequentie van de 

mededeling.  



2. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen bepalingen vast 

betreffende het formaat van de CSM-gegevens en de wijze van mededeling van de 

CSM's, en betreffende de verplichtingen voor containers die wegens 

routewijzigingen in de EU worden binnengebracht. Deze uitvoeringshandelingen 

worden volgens de onderzoeksprocedure van artikel 43 bis, lid 2, vastgesteld. 

[Am. 29] 

2 bis. Overeenkomstig artikel 18 bis, lid 1, stelt de Commissie door middel van een 

uitvoeringshandeling vast op welke wijze instemming van dienstaanbieders moet 

worden verkregen alvorens door hen ingediende CSM's aan andere organisaties of 

organen worden doorgegeven.  [Am. 30] 

2 ter. De Commissie wordt ertoe aangespoord nauw overleg met de vertegenwoordigers 

van de containerlijnvaartsector te plegen over de formulering van de gedelegeerde 

en uitvoeringshandelingen als bedoeld in dit artikel. Zij kunnen ook worden 

gevraagd deel te nemen aan de vergaderingen van de desbetreffende commissies en 

deskundigengroepen voor de uitwerking van deze handelingen. [Am. 31] 



Artikel 18 octies 

1. De Commissie creëert en beheert een bestand van gegevens over de invoer, uitvoer 

en doorvoer van goederen, met inbegrip van doorvoer binnen een lidstaat, zoals 

nader omschreven in de bijlagen 37 en 38 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van 

de Commissie* ("bestand van invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens"). De lidstaten 

machtigen de Commissie om invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens systematisch te 

reproduceren van de bronnen die door de Commissie worden geëxploiteerd op grond 

van Verordening (EEG) nr. 2913/92. De lidstaten verstrekken de Commissie zo 

vroeg mogelijk gegevens over goederendoorvoer binnen een lidstaat. en 

rechtstreekse uitvoer . Informatie die verstrekt wordt over natuurlijke personen en 

rechtspersonen wordt alleen voor de toepassing van deze verordening 

gebruikt.[Am. 32] 

2. Het invoer-, uitvoer- en doorvoerbestand zal worden gebruikt bij het voorkomen, 

onderzoeken en vervolgen van handelingen die in strijd zijn of lijken te zijn met de 

douanevoorschriften en ten behoeve van het risicobeheer, met inbegrip van op een 

risico-inschatting gebaseerde douanecontroles in de zin van artikel 4, punten 25 en 

26, en artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92. 



3. Alleen de diensten van de Commissie en de in artikel 29 bedoelde bevoegde 

nationale autoriteiten hebben toegang tot het bestand. Bij de Commissie en de 

nationale autoriteiten zijn alleen daartoe aangewezen analysten gemachtigd om in dit 

bestand opgeslagen persoonsgegevens te verwerken. 

Onverminderd Verordening (EG) nr. 45/2001 mag de De Commissie, mits de 

verstrekkende lidstaat daarmee instemt, de geselecteerde gegevens die zijn verkregen 

in overeenstemming met de procedure van lid 1 doorgeven aan internationale 

organisaties en/of EU-instellingen/-organen zoals de Werelddouaneorganisatie, de 

Internationale Maritieme Organisatie, de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie en de Internationale Luchtvaartorganisatie, alsmede 

aan Europol, die bijdragen tot een betere de bescherming van de financiële belangen 

van de Unie en een correctere naleving de correcte toepassing van de 

douanevoorschriften, en waarmee de Commissie een daartoe strekkende 

overeenkomst of een memorandum of understanding heeft gesloten. [Am. 33] 



Gegevens worden op grond van het bepaalde in dit lid enkel doorgegeven voor de 

doelstellingen van deze verordening, met inbegrip van de bescherming van de 

financiële belangen van de Unie, en/of voor het risicobeheer in de zin van artikel 4, 

punten 25 en 26, en artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92. 

De overeenkomst of het memorandum of understanding op grond waarvan de 

doorgifte van gegevens volgens het bepaalde in dit lid mag plaatsvinden, voorziet, 

onder andere, in de gegevensbeschermingsbeginselen, bijvoorbeeld in de 

mogelijkheid voor betrokkenen om hun recht van inzage en verbetering uit te 

oefenen en administratief of gerechtelijk beroep in te stellen, alsmede in 

onafhankelijk toezicht op de inachtneming van de 

gegevensbeschermingswaarborgen. 

3 bis. De Commissie brengt elk jaar verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad 

over de resultaten die dit bestand heeft opgeleverd, in overeenstemming met artikel 

51 bis. [Am. 34] 

4. Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door de Commissie in verband met de in dit bestand opgenomen 

gegevens. [Am. 35] 



De Commissie wordt beschouwd als de voor de verwerking verantwoordelijke in de 

zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001.  

Het bestand van invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens wordt onderworpen aan 

voorafgaande controle door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 45/2001. [Am. 36] 

De gegevens in het bestand van invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens worden niet 

langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn opgeslagen en in 

geen geval langer dan tien jaar. Gevallen waarin persoonsgegevens langer dan vijf 

jaar zijn bewaard, worden ter kennis van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming gebracht. 

5. Het bestand van invoer-, uitvoer- en doorvoergegevens bevat niet de bijzondere 

categorieën van gegevens als bedoeld in artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 

45/2001. 

De Commissie treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om de 

persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde dan wel onrechtmatige 

vernietiging, ongewild verlies, ongeoorloofde verspreiding, wijziging of toegang, 

alsmede tegen enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking. [Am. 37] 



Artikel 18 nonies  

1. De Commissie mag na een verzoek aan een lidstaat in de zin van alinea 1 bis van 

dit artikel en in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 

2913/92, stukken tot staving van invoer- en uitvoeraangiften doorvoeraangiften en 

waarvoor door de marktdeelnemers bewijsstukken zijn gegenereerd of verzameld 

rechtstreeks bij de marktdeelnemers opvragen in het kader van onderzoeken 

betreffende de tenuitvoerlegging van de douanevoorschriften in de zin van artikel 2, 

lid 1, van die verordening hetzij met de uitdrukkelijke toestemming van een 

lidstaat, hetzij met stilzwijgende toestemming als omschreven in artikel 18 nonies, 

lid 1 ter van die verordening. De Commissie stelt alle lidstaten die wellicht bij een 

volgend onderzoek naar opgevraagde stukken worden betrokken, tegelijk met de 

opvraging daarvan in kennis. De Commissie verstrekt de lidstaat waar de 

marktdeelnemer is gevestigd een afschrift van het verzoek op het moment dat de 

opvraging plaatsvindt. De Commissie doet de lidstaat waar de marktdeelnemer is 

gevestigd binnen een week na ontvangst van een antwoord een afschrift van het 

antwoord en van de bewijsstukken van de marktdeelnemer toekomen.. [Am. 38] 



1 bis. Na een verzoek van de Commissie aan een lidstaat voor stukken tot staving van een 

invoer- of uitvoeraangifte beschikt de lidstaat in overeenstemming met artikel 14 

van Verordening (EEG) nr. 2913/92 over drie weken om: 

 het verzoek te beantwoorden en de verlangde documentatie te verstrekken; 

 de Commissie te laten weten dat de lidstaat de documentatie bij de 

marktdeelnemer heeft opgevraagd; 

 om vanwege praktische redenen om twee weken uitstel te vragen om aan het 

verzoek te voldoen; of 

 het verzoek af te wijzen en de Commissie mee te delen dat het verzoek 

onmogelijk met gepaste zorgvuldigheid vervuld kon worden, bijvoorbeeld 

omdat de ondernemer de gevraagde informatie niet heeft verstrekt of door 

een weigering van een rechterlijke instantie van een lidstaat in 

overeenstemming met artikel 3 van deze verordening. [Am. 39] 



1 ter Indien de lidstaat: 

 niet de verlangde documenten verstrekt; 

 niet de Commissie laat weten dat de lidstaat de documenten bij de 

marktdeelnemer heeft opgevraagd; 

 niet vanwege praktische redenen om twee weken uitstel verzoekt om aan het 

verzoek te voldoen; of 

 niet het verzoek afwijst 

binnen deze initieel voorziene periode van drie weken, wordt hij geacht de 

Commissie stilzwijgend toestemming te hebben gegeven om de stukken tot staving 

van een invoer- of doorvoeraangifte rechtstreeks bij de marktdeelnemer op te 

vragen. [Am. 40] 

2. Binnen de termijnen waarbinnen marktdeelnemers de betrokken stukken moeten 

bewaren, verstrekken zij de Commissie op verzoek binnen drie weken de in lid 1 

genoemde informatie. [Am. 41] 

_______________________ 

* Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende 

vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 

van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 

11.10.1993, blz. 1)." 



5 bis Artikel 21, lid 1, wordt vervangen door: 

"1. De bevindingen en gegevens die voortvloeien uit de in artikel 20 van deze 

verordening bedoelde communautaire missies, met name in de vorm van door de 

bevoegde autoriteiten van de betrokken derde landen ter beschikking gestelde 

documenten, alsook de informatie die in de loop van een administratief onderzoek 

wordt verkregen, ook door de diensten van de Commissie, worden overeenkomstig 

artikel 45 behandeld. "[Am. 42] 

6. Artikel 23, lid 4, wordt vervangen door: 

"4. De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 

handelingen aan te nemen tot vaststelling van de verrichtingen in het kader van de 

toepassing van de landbouwvoorschriften waarover informatie in het DIS moet 

worden opgenomen." 



7. Artikel 25, lid 1, wordt vervangen door: 

"1. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen bepalingen vast 

betreffende de in het DIS op te nemen elementen voor elk van de in artikel 24, onder 

a) tot h), vermelde categorieën, voor zover zulks voor de doelstelling van het systeem 

noodzakelijk is. Voor de categorie bedoeld in artikel 24, onder e), mogen geen 

persoonsgegevens worden ingevoerd. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens 

de onderzoeksprocedure van artikel 43 bis, lid 2, vastgesteld." 

8. Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: 

a) Lid 1 wordt vervangen door: 

"1. Toegang tot gegevens in het DIS is uitsluitend voorbehouden aan de nationale 

autoriteiten die elke lidstaat heeft aangewezen, en aan de door de Commissie 

aangewezen diensten. Die nationale autoriteiten zijn de douaneadministraties, 

maar kunnen ook andere autoriteiten omvatten die uit hoofde van de wetten, 

regelingen en procedures van de betrokken lidstaat eveneens bevoegd zijn op te 

treden teneinde het in artikel 23, lid 2, omschreven doel te bereiken. [Am. 43] 



De verstrekkende DIS-partner is gerechtigd om nader te bepalen welke van de 

bovenbedoelde nationale autoriteiten toegang hebben tot de gegevens die hij in het 

DIS heeft opgenomen." 

b) Lid 2 wordt vervangen door: 

"2. Elke lidstaat zendt aan de Commissie een lijst van de aangewezen bevoegde 

nationale autoriteiten die toegang hebben tot het DIS, waarbij voor elke autoriteit 

wordt aangegeven tot welke gegevens zij toegang kan hebben en voor welke 

doeleinden.  

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis. Zij controleert of de lijst 

van aangewezen bevoegde nationale autoriteiten in overeenstemming is met het 

proportionaliteitsbeginsel en brengt tevens alle lidstaten op de hoogte van de 

overeenkomstige elementen met betrekking tot haar eigen diensten die bevoegd zijn 

om toegang te hebben tot het DIS.. 

De lijst van de aldus aangewezen nationale autoriteiten en Commissiediensten wordt 

door de Commissie ter informatie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 

Europese Unie en latere bijwerkingen ervan zullen door de Commissie op internet 

worden bekendgemaakt." 



9. In artikel 30, lid 3, wordt de derde alinea vervangen door:  

"De lijst van aldus aangewezen autoriteiten en diensten wordt door de Commissie 

bekendgemaakt op internet." 

9 bis Artikel 30, lid 4, wordt vervangen door: 

"4. Gegevens die zijn verkregen uit het DIS kunnen, met voorafgaande toestemming 

van de lidstaat die de gegevens in het DIS heeft ingevoerd en met inachtneming 

van de eventueel door die staat gestelde voorwaarden, worden doorgegeven voor 

gebruik door andere dan de in lid 2 bedoelde nationale autoriteiten, door derde 

landen en internationale en regionale organisaties en/of Unie-organen die 

bijdragen tot de bescherming van de financiële belangen van de Unie en de 

correcte toepassing van de douanevoorschriften. Elke lidstaat neemt speciale 

maatregelen ter beveiliging van zulke gegevens wanneer deze worden verzonden of 

verstrekt aan instanties buiten zijn eigen grondgebied. 

De in de eerste alinea bedoelde bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing 

op de Commissie wanneer de Commissie de gegevens in het DIS heeft ingevoerd." 

[Am. 44] 



10. De titel van hoofdstuk 4 wordt vervangen door: 

"Hoofdstuk 4 

Bewaring van gegevens". 

11. Artikel 33 wordt vervangen door: 

"Artikel 33 

De gegevens in het DIS worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor 

zij waren ingevoerd en in geen geval langer dan tien jaar. Gevallen waarin 

persoonsgegevens langer dan vijf jaar zijn bewaard, worden ter kennis van de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming gebracht." [Am. 45] 

12. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd: 

a) Lid 3 bis wordt vervangen door: 

"3 bis Deze verordening vormt een specificatie van en aanvulling op Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet erop toe dat het 

DIS voldoet aan Verordening (EG) nr. 45/2001." 



b) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd: 

"5. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming overlegt met de bij 

Besluit 2009/917/JBZ* van de Raad opgerichte gemeenschappelijke 

controleautoriteit over elke handeling binnen hun respectieve 

bevoegdheidssfeer om het toezicht op en audits van het DIS te coördineren." 

__________________ 

* Besluit 2009/917/JBZ van de Raad van 30 november 2009 inzake het gebruik 

van informatica op douanegebied (PB L 323 van 10.12.2009, blz. 20)." 

13. Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:  

a) In lid 1 wordt punt b) geschrapt. 

b) Lid 2 wordt vervangen door:  

"2. In het bijzonder treffen de lidstaten en de Commissie maatregelen: 

a) om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de apparatuur die 

wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens; 

b) om te voorkomen dat gegevens en gegevensdragers door onbevoegden 

worden gelezen, gekopieerd, veranderd of verwijderd;  



c) om te voorkomen dat op ongeoorloofde wijze gegevens worden ingevoerd en 

dat gegevens op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd, gewijzigd of 

gewist; 

d) om te voorkomen dat onbevoegden zich door middel van 

datatransmissieapparatuur toegang verschaffen tot gegevens in het DIS; 

e) om te waarborgen dat, met betrekking tot het gebruik van het DIS, bevoegde 

personen uitsluitend recht van toegang hebben tot gegevens die binnen hun 

bevoegdheid vallen; 

f) om te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld aan welke 

autoriteiten gegevens mogen worden verzonden door middel van 

datatransmissieapparatuur; 

g) om te waarborgen dat naderhand kan worden nagegaan en vastgesteld welke 

gegevens wanneer en door wie in het DIS zijn ingevoerd en dat toezicht kan 

worden gehouden op de bevragingen; 

h) om te voorkomen dat op ongeoorloofde wijze gegevens worden gelezen, 

gekopieerd, gewijzigd of gewist tijdens het verzenden van gegevens of het 

transport van gegevensdragers." 



c) Lid 3 wordt vervangen door:  

"3. De Commissie controleert of de bevragingen op geoorloofde wijze en door 

bevoegde gebruikers zijn verricht. Ten minste 1 % van alle bevragingen wordt 

gecontroleerd. Het aantal controles hangt af van de omvang van het te 

controleren gebied, de ernst van de inbreuk en het verwachte bedrag van de 

betrokken inkomsten, maar is in alle gevallen gelijk aan of groter dan 1% 

van de bevragingen. Een overzicht van deze bevragingen en controles wordt in 

het systeem ingevoerd en dient uitsluitend voor genoemde controle door het 

comité. Het overzicht wordt na zes maanden verwijderd." [Am. 46] 

14. Artikel 41 quinquies wordt als volgt gewijzigd: 

a) Lid 1 wordt vervangen door: 

"1. De bewaringstermijn van de gegevens is afhankelijk van de wetten, regelingen 

en procedures van de gegevensverstrekkende lidstaat. De noodzaak tot 

bewaring van gegevens wordt beoordeeld door de gegevensverstrekkende 

lidstaat. De volgende, niet-cumulatieve termijnen, berekend vanaf de datum 

waarop de gegevens in het onderzoeksdossier zijn opgenomen, mogen evenwel 

in geen geval worden overschreden:  [Am. 47] 



a) gegevens over lopende onderzoeksdossiers worden niet langer dan drie jaar 

bewaard, als er binnen die termijn geen handeling geconstateerd is die in strijd 

is met de douane- en de landbouwvoorschriften; de gegevens worden eerder 

anoniem gemaakt als er een jaar verstreken is sedert de laatste constatering; 

b) gegevens over administratieve of strafrechtelijke onderzoeken die de 

vaststelling van een handeling behelzen die in strijd is met de douane- en de 

landbouwvoorschriften, maar die niet geleid hebben tot een administratief 

besluit, een veroordeling, een strafrechtelijke boete of een administratieve 

sanctie, worden niet langer dan zes jaar bewaard; 

c) gegevens over administratieve of strafrechtelijke onderzoeken die geleid 

hebben tot een administratief besluit, een veroordeling, een strafrechtelijke 

boete of een administratieve sanctie, worden niet langer dan tien jaar bewaard." 



b) Lid 3 wordt vervangen door: 

"3. Gegevens worden door de Commissie anoniem gemaakt of gewist vanaf de 

datum waarop de maximale bewaartermijnen, als bepaald in lid 1, 

overschreden worden." [Am. 48] 

15. Artikel 43 wordt vervangen door: 

"1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.  

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen als bedoeld in artikel 18 bis, lid 5, 

artikel 18 septies, lid 1, artikel 18 octies, lid 3 en  artikel 23, lid 4, vast te stellen, 

wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde duur vanaf [dd/mm/jjjj] [vul 

datum in - datum van inwerkingtreding van deze verordening]. met ingang van ... 

[Am. 49] 

                                                 
  De datum van inwerkingtreding van deze verordening. 



3. Het Europees Parlement of de Raad kan de bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen als bedoeld in in artikel 18 bis, lid 6, artikel 18 septies, lid 1 3, artikel 

18 octies, lid 3, en artikel 23, lid 4, vast te stellen, te allen tijde intrekken. Het besluit 

tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. 

Het wordt van kracht op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van 

de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid 

van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. [Am. 50] 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 

gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.  

5. Een overeenkomstig 18 bis, lid 6, artikel 18 septies, lid 1, artikel 18 octies, lid 3, en 

artikel 23, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de 

Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad 

voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op 

initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden worden 

verlengd." [Am. 51] 



16. Na artikel 43 wordt het volgende artikel ingevoegd: 

„Artikel 43 bis 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is een comité in de zin 

van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad*. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 

van toepassing." 

__________________________ 

* Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, 

blz. 13)." 

Artikel 1 bis 

Voor... onderzoekt de Commissie: 

 of het noodzakelijk is de gegevens in het bestand als bedoeld in artikel 18 bis van 

Verordening (EG) nr. 515/97 uit te breiden tot gegevens over uitvoer, en 

 of het haalbaar is de gegevens in het bestand als bedoeld in artikel 18 bis van 

Verordening (EG) nr. 515/97 uit te breiden tot gegevens over invoer en doorvoer van 

goederen over land of door de lucht. [Am. 52] 

                                                 
  Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening. 



Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.  

Voor publiek- of privaatrechtelijke dienstenaanbieders die op het tijdstip van inwerkingtreding van 

deze verordening gebonden zijn door privaatrechtelijke contractuele verbintenissen die nakoming 

van de verplichting van artikel 18 quater, lid 1 van Verordening (EG) nr. 515/97, in de weg staan, 

treedt zij pas een jaar nadat de vereiste gedelegeerde en uitvoeringshandelingen als bedoeld in 

artikel 18 septies, leden 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 515/97 van kracht zijn geworden, in 

werking. één jaar na de inwerkingtreding van de verordening. [Am. 53] 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

Gedaan te , 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

 


