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UREDBA (EU) 2015/…

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne …

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči

med upravnimi organi držav članic

in o sodelovanju med njimi in Komisijo

zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 33 in 325 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1,

1 Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in 
stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 15. junija 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu). 
Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi zagotovili, da Uredba Sveta (ES) št. 515/971 zajema vsa mogoča gibanja blaga v 

zvezi s carinskim območjem Unije, je primerno jasneje opredeliti pojma "carinska 

zakonodaja" in "prevozniki" glede na pojma vstopa in izstopa blaga.

(2) Da se dodatno okrepijo upravni in kazenski postopki za obravnavanje nepravilnosti, je 

treba zagotoviti, da se dokazi, pridobljeni v okviru medsebojne pomoči, lahko štejejo za 

dopustne v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi države članice organa prosilca.

(3) Zaradi večje jasnosti, doslednosti in preglednosti je treba konkretneje določiti organe, ki bi 

morali imeti dostop do podatkovnih baz, vzpostavljenih na podlagi Uredbe (ES) št. 515/97. 

V ta namen bi bilo treba vzpostaviti enotno sklicevanje na pristojne organe. Neposredni 

dostop teh organov je pomemben pogoj za učinkovito izvajanje medsebojne pomoči med 

upravnimi organi držav članic ter za sodelovanje med njimi in Komisijo, s čimer bi 

zagotovili pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje.

1 Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi 
organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega 
izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).
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(4) Na podlagi podatkov o premikih zabojnikov je mogoče odkrivati goljufije v zvezi z 

blagom, ki vstopa na carinsko območje Unije in izstopa z njega. Taki podatki pripomorejo 

k preprečevanju, preiskovanju in pregonu dejanj, ki so, ali za katere se zdi, da so, v 

nasprotju s carinsko zakonodajo. Za čim temeljitejše zbiranje in uporabo podatkov ter ob 

preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na mala in srednja podjetja v sektorju 

špedicije je potrebno, da prevozniki državam članicam sporočajo podatke o premikih 

zabojnikov, če te podatke zbirajo v elektronski obliki s svojimi sistemi za sledenje opremi 

ali če se taki podatki hranijo v njihovem imenu. Takšne podatke bi bilo treba pošiljati 

neposredno v enotno podatkovno bazo, ki jo za ta namen vzpostavi Komisija.

(5) Da bi Unija zagotovila visoko raven varstva potrošnikov, se je dolžna boriti proti 

goljufijam na carinskem področju in tako pripomoči k uresničevanju cilja notranjega trga 

glede ponudbe varnih proizvodov s pristnimi potrdili o poreklu.

(6) Pomemben pogoj za odkrivanje goljufij sta ugotavljanje ustreznih sklopov operativnih 

podatkov in njihova navzkrižna analiza. Zato je treba na ravni Unije vzpostaviti 

podatkovno bazo o uvozu, izvozu in tranzitu, vključno s tranzitom blaga znotraj držav 

članic in neposrednim izvozom. V ta namen bi morala Komisija sistematično kopirati 

podatke iz virov, ki jih upravlja Komisija, v podatkovno bazo o uvozu, izvozu in tranzitu, 

države članice pa bi morale imeti možnosti, da Komisiji sporočajo podatke o tranzitu blaga 

znotraj posamezne države članice in neposrednem izvozu, če so ti podatki na voljo in če 

infrastruktura informacijske tehnologije držav članic to omogoča.



8257/3/15 REV 3 BE/kok 4
DGG 3B SL

(7) Uvedba elektronskih carinskih sistemov leta 2011 na podlagi Odločbe št. 70/2008/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta1, zaradi katere spremnih listin o uvozu in izvozu ne 

hranijo več carinski organi, temveč gospodarski subjekti, je povzročila zamudo pri 

izvajanju preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) na carinskem 

področju, saj OLAF pri pridobivanju takih dokumentov potrebuje pomoč teh organov. 

Poleg tega triletni zastaralni rok za izterjavo carinskega dolga dodatno omejuje uspešno 

izvajanje preiskav. Za pospešitev izvajanja preiskav na carinskem področju bi bilo treba – 

poleg drugih možnosti, ki jih ima na voljo Komisija, da pridobi informacije o deklaracijah 

– opredeliti postopek, v skladu s katerim lahko Komisija od držav članic zahteva spremne 

listine k uvoznim in izvoznim deklaracijam.

(8) Zaradi zagotavljanja zaupnosti in povečanja varnosti podatkov, vnesenih v podatkovne 

baze, vzpostavljene na podlagi te uredbe in Uredbe (ES) št. 515/97, bi bilo treba dostop do 

navedenih podatkov omejiti le na določene uporabnike in samo za določene namene.

1 Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23, 26.1.2008, str. 21).
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(9) Obdelavo podatkov ureja Uredba (ES) št. 515/97. Ta obdelava lahko vključuje tudi osebne 

podatke in bi jo bilo treba izvajati v skladu s pravom Unije. Obdelavo osebnih podatkov bi 

bilo zlasti treba izvesti na način, združljiv z namenom navedene uredbe in v skladu z 

Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 ter Uredbo (ES) št. 45/2001 

Evropskega parlamenta in Sveta2, zlasti pa z zahtevami Unije, ki se nanašajo na kakovost 

podatkov, sorazmernost, omejitev namena in na pravico do obveščenosti ter do dostopa, 

popravka, izbrisa in blokiranja osebnih podatkov, z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi 

ter z mednarodnim prenosom osebnih podatkov. Sprejeti bi bilo treba posebne določbe, ki 

bi dostop do vnesenih podatkov omejile le na določene uporabnike, s čimer bi prav tako 

zagotovili zaupnost vnesenih podatkov.

(10) Komisija in države članice bi morale varovati zaupne poslovne informacije in zagotoviti 

zaupno obdelavo informacij, izmenjanih prek podatkovne baze z javljenimi sporočili o 

statusu zabojnikov ter podatkovne baze o uvozu, izvozu in tranzitu.

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 
281, 23.11.1995, str. 31).

2 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o 
prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).



8257/3/15 REV 3 BE/kok 6
DGG 3B SL

(11) Da se zagotovijo posodobljene informacije in pravica do preglednosti ter pravica do 

obveščenosti posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot so določene v 

Uredbi (ES) št. 45/2001 in Direktivi 95/46/ES, bi morala imeti Komisija možnost, da na 

spletu objavi posodobitve seznamov pristojnih organov, ki jih imenujejo države članice, in 

služb Komisije, ki imajo dostop do CIS.

(12) Obdelava osebnih podatkov za namene Uredbe (ES) št. 515/97 in katerih koli delegiranih 

in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe, bi morala spoštovati temeljno 

pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ki jo določa člen 8 Konvencije 

o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter pravico do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov iz členov 7 oziroma 8 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Taki delegirani in izvedbeni akti bi morali 

zagotoviti tudi, da vsaka obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z Direktivo 95/46/ES 

in Uredbo (ES) št. 45/2001.

(13) Zaradi večje enotnosti nadzora varstva podatkov bi moral Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov zaradi usklajevanja revizij CIS tesno sodelovati s skupnim nadzornim organom, 

ustanovljenim s Sklepom Sveta 2009/917/PNZ1.

1 Sklep Sveta 2009/917/PNZ z dne 30. novembra 2009 o uporabi informacijske tehnologije za 
carinske namene (UL L 323, 10.12.2009, str. 20).
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(14) Posledica določb o hrambi podatkov v CIS je pogosto neutemeljena izguba informacij. 

Države članice zaradi upravnega bremena, povezanega s tem, in pomanjkanja ustreznih 

virov ne izvajajo sistematično letnih pregledov. Zato je treba poenostaviti postopek o 

hrambi podatkov v CIS tako, da se odpravi obveznost letnega pregledovanja podatkov in 

določi rok hrambe, ki ne sme presegati pet let – razen v utemeljenih primerih, ko ga je 

mogoče podaljšati za nadaljnji dve leti – kar ustreza obdobjem, določenim za podatkovne 

zbirke, vzpostavljene na podlagi Uredbe (ES) št. 515/97. Ta rok je nujen zaradi dolgih 

postopkov obdelave nepravilnosti in ker so ti podatki potrebni za izvajanje skupnih 

carinskih operacij in preiskav.

(15) Zaradi dodatnega povečanja možnosti za analizo goljufij in lažjega izvajanja preiskav bi 

bilo treba podatke v zvezi z datotekami tekočih preiskav, ki se hranijo v identifikacijski 

podatkovni bazi carinskih datotek, anonimizirati po preteku enega leta od zadnje 

zabeležene ugotovitve ter bi jih bilo treba ohraniti v obliki, pri kateri identifikacija 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni več mogoča.

(16) Ker cilja te uredbe, to je izboljšanja odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja goljufij na 

carinskem področju v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 

njegovega obsega ali učinka lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 

skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za 

doseganje navedenega cilja.
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(17) Prevozniki, ki jih v času začetka veljavnosti te uredbe zavezujejo obveznosti pogodb 

zasebnega prava v zvezi s sporočanjem podatkov o premikih zabojnikov, bi morali imeti 

pravico do odložene uporabe njihove obveznosti, da javljajo sporočila o statusu zabojnikov 

(CSM), da se ponovno izpogajajo o svojih pogodbah in zagotovijo, da so prihodnje 

pogodbe skladne z obveznostjo posredovanja podatkov državam članicam.

(18) Uredba (ES) št. 515/97 na Komisijo prenaša pooblastila za izvajanje nekaterih določb 

navedene uredbe. Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je zato treba pooblastila, 

ki se na Komisijo prenesejo z navedeno uredbo, uskladiti s členom 290 in 291 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU).

(19) Zaradi dopolnitve nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 515/97 in zlasti zaradi 

opredelitve informacij, ki se vnašajo v CIS, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, 

da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z določitvijo operacij, povezanih z 

uporabo kmetijske zakonodaje, pri katerih je informacije treba vnesti v CIS. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na 

ravni strokovnjakov in po potrebi s predstavniki podjetij. Komisija bi morala pri pripravi in 

oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti posredujejo 

Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen način.
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(20) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 515/97 bi bilo treba na Komisijo 

prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s pogostostjo javljanja CSM, obliko podatkov CSM, 

metodo javljanja CSM in posebnimi elementi, ki bodo vključeni v CIS v okviru vsake 

kategorije, za katero bi bilo podatke treba vnesti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 

skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1. Za sprejetje 

izvedbenih aktov bi se moral uporabiti postopek pregleda.

(21) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je izdal 

mnenje 11. marca 2014.

(22) Uredbo (ES) št. 515/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

1 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
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Člen 1

Uredba (ES) št. 515/97 se spremeni:

(1) člen 2(1) se spremeni:

(a) prva alinea se nadomesti z naslednjim:

„– ,carinska zakonodaja‘ pomeni carinsko zakonodajo, kot je opredeljena v točki 2 

člena 5 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*.

________________

* Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 
2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).“;

(b) dodata se naslednji alinei:

„– ,carinsko območje Unije‘ pomeni carinsko območje Unije, kot je opredeljeno v 

členu 4 Uredbe (EU) št. 952/2013.

„– ,prevozniki‘ pomeni osebe v smislu točke 40 člena 5 Uredbe (EU) št. 

952/2013.“;
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(2) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

Brez poseganja v člen 51 lahko informacije, vključno z dokumenti, njihovimi potrjenimi 

izvodi, potrdili, vsemi instrumenti ali sklepi upravnih organov, poročili in vsemi 

informacijami, ki jih pridobijo uslužbenci zaprošenega organa in se posredujejo organu 

prosilcu v primerih pomoči, določenih v členih od 4 do 11, predstavljajo dopusten dokaz 

na enak način, kot če bili pridobljeni v državi članici, v kateri potekajo postopki:

(a) v upravnih postopkih države članice organa prosilca, vključno z nadaljnjimi 

pritožbenimi postopki;

(b) v sodnih postopkih države članice organa prosilca, razen če zaprošeni organ ob 

posredovanju informacij izrecno navede drugače.“;
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(3) člen 16 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 16

Brez poseganja v člen 51 lahko informacije, vključno z dokumenti, njihovimi potrjenimi 

izvodi, potrdili, vsemi instrumenti ali sklepi upravnih organov, poročili in vsemi 

informacijami, ki jih pridobijo uslužbenci organa, ki posreduje informacije, in se 

posredujejo organu prejemniku v primerih pomoči, določenih v členih od 13 do 15, 

predstavljajo dopusten dokaz na enak način, kot če bili pridobljeni v državi članici, v kateri 

potekajo postopki:

(a) v upravnih postopkih države članice organa prejemnika, vključno z nadaljnjimi 

pritožbenimi postopki;

(b) v sodnih postopkih države članice organa prejemnika, razen če organ, ki posreduje 

informacije, ob posredovanju informacij izrecno navede drugače.“;
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(4) člen 18a se spremeni:

(a) odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1. Brez poseganja v pristojnosti držav članic in z namenom pomagati organom iz 

člena 29 pri ugotavljanju gibanja blaga, ki bi bilo lahko v nasprotju s carinsko 

in kmetijsko zakonodajo, ter prevoznih sredstev, tudi zabojnikov, ki se 

uporabljajo v ta namen, Komisija vzpostavi in upravlja podatkovno bazo, 

oblikovano na podlagi podatkov, ki so jih posredovali prevozniki (v nadaljnjem 

besedilu: podatkovna baza o prevozih). Podatkovna baza o prevozih je 

neposredno dostopna navedenim organom. Podatkovno bazo o prevozih lahko 

uporabljajo zgolj za namene te uredbe, in sicer tudi za analizo podatkov in 

izmenjavo informacij.

2. Komisija je pri upravljanju podatkovne baze o prevozih pooblaščena, da:

(a) dostopa ali pridobi in hrani vsebino podatkov s katerim koli sredstvom ali 

na kateri koli način ter te podatke uporablja skladno z zakonodajo s 

področja pravic intelektualne lastnine. Komisija vzpostavi ustrezne 

zaščitne ukrepe, kar vključuje tehnične in organizacijske ukrepe ter 

zahteve glede preglednosti v zvezi s posamezniki, na katere se nanašajo 

osebni podatki. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo 

pravico do dostopa do podatkov in njihovih popravkov;
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(b) primerja in vzporeja podatke, ki so na voljo v podatkovni bazi o prevozih 

ali pridobljeni iz nje, jih indeksira, dopolni s podatki iz drugih virov in jih 

analizira v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 

Sveta*;

(c) z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov omogoči organom iz 

člena 29 te uredbe dostop do podatkov iz podatkovne baze o prevozih.

________________

* Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, 
str. 1).“;
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(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Za premike zabojnikov iz odstavka 3 tega člena Komisija vzpostavi in upravlja 

podatkovno bazo z javljenimi sporočili o statusu zabojnikov (v nadaljnjem 

besedilu: podatkovna baza CSM). Podatkovna baza CSM je neposredno 

dostopna organom iz člena 29. Prevozniki iz člena odstavka 1 tega člena, ki 

hranijo podatke o premikih in statusu zabojnikov ali če se taki podatki hranijo 

v njihovem imenu, carinskim organom države članice v katerem koli od 

naslednjih primerov javljajo CSM:

(a) ko je predvideno, da bodo zabojniki iz tretje države vneseni na carinsko 

območje Unije z morskimi plovili, razen v primerih:

– ko je predvideno, da bodo zabojniki med plovbo ostali na krovu 

istega morskega plovila in zapustili carinsko območje Unije na 

krovu tega plovila; in

– ko je predvideno, da bodo zabojniki med plovbo raztovorjeni in 

ponovno natovorjeni na isto pomorsko plovilo, da bi se tako 

omogočilo raztovarjanje ali natovarjanje drugega blaga, in da bodo 

zapustili carinsko območje Unije na krovu tega morskega plovila;
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(b) pri pošiljkah blaga v zabojnikih, ki z morskim plovilom zapustijo 

carinsko območje Unije in so namenjene v tretjo državo ter spadajo v 

področje uporabe:

– člena 2 Direktive Sveta 92/84/EGS*;

– člena 2 Direktive Sveta 2011/64/EU** ali

– člena 2(1) Direktive Sveta 2003/96/ES***.

Prevozniki podatke pošljejo neposredno v podatkovno bazo CSM.

________________

* Direktiva Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih 
stopenj za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, 31.10.1992, str. 29).

** Direktiva Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah 
trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL L 176, 5.7.2011, str. 24).

*** Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira 
Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL. L 283, 
31.10.2003, str. 51).;
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(c) dodajo se naslednji odstavki:

"5. CSM se javljajo:

(a) od trenutka, ko se je o zabojniku poročalo kot o praznem, preden je 

vnesen na carinsko območje Unije ali preden ga zapusti, do trenutka, ko 

se o zabojniku ponovno poroča kot o praznem;

(b) v obdobju vsaj treh mesecev pred fizičnim prihodom na carinsko 

območje Unije do enega meseca po vstopu na carinsko območje Unije, v 

primerih, ko posameznih CSM, potrebnih za določanje zadevnih 

dogodkov v zvezi s praznim zabojnikom, ni na voljo v elektronski bazi 

podatkov prevoznika; ali

(c) v obdobju vsaj treh mesecev po izstopu s carinskega območja Unije, v 

primerih, ko posameznih CSM, potrebnih za določanje zadevnih 

dogodkov v zvezi s praznim zabojnikom, ni na voljo v elektronski bazi 

podatkov prevoznika.

6. Prevozniki javljajo CSM za spodaj navedene ali enakovredne dogodke, če so ti 

znani prevozniku, ki posreduje podatke, in kadar so bili v takih dogodkih 

podatki pridobljeni, zbrani ali hranjeni v njihovih elektronskih bazah podatkov:

– potrditev rezervacije,

– prihod na kraj natovarjanja ali raztovarjanja,
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– odhod s kraja natovarjanja ali raztovarjanja,

– natovarjanje na dostavno vozilo ali raztovarjanje z njega,

– navodilo za nakladanje ali raztovarjanje,

– potrditev nakladanja ali raztovarjanja,

– premiki znotraj terminala,

– inšpekcija na terminalu,

– pošiljanje z namenom opravljanja obsežnih opravil.

Vsaka država članica določi kazni za neupoštevanje obveznosti glede 

sporočanja podatkov ali za sporočanje nepopolnih ali lažnih podatkov. Kazni 

morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

7. Znotraj Komisije so za obdelavo osebnih podatkov, za katere se uporabljata 

točki (b) in (c) odstavka 2, pooblaščeni samo za to imenovani analitiki.

Osebni podatki, ki niso potrebni za ugotavljanje gibanja blaga iz odstavka 1, se 

takoj izbrišejo ali se iz njih odstranijo vsi identifikacijski elementi. V vsakem 

primeru se smejo hraniti največ tri leta.
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Komisija izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih 

podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo ali 

nepooblaščenim razkritjem, spremembo in dostopom ali drugimi nezakonitimi 

oblikami obdelave.

8. Podatki, prejeti od prevoznikov, se hranijo le toliko časa, da se doseže namen, 

za katerega so bili vneseni, hraniti pa se ne smejo dlje kot pet let.

9. Komisija in države članice varujejo zaupne poslovne informacije, ki jih 

prejmejo od prevoznikov.

Komisija in države članice glede strokovnjakov, imenovanih v skladu z 

nacionalnim pravom in pravom Unije, uporabljajo najvišja tehnična, 

organizacijska in kadrovska varnostna pravila o poklicni tajnosti ali druge 

enakovredne obveze zaupnosti.

Komisija in države članice zagotovijo upoštevanje zahtev drugih držav članic 

za zaupno obravnavo informacij, izmenjanih prek podatkovne baze CSM.“;
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(5) vstavi se naslednji člen:

„Člen 18c

Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o pogostosti javljanja, obliki podatkov v 

CSM in metodi javljanja CSM.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo do 29. februarja 2016 v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 43a(2).“;

(6) vstavita se naslednja člena:

„Člen 18d

1. Komisija vzpostavi in upravlja podatkovno bazo (v nadaljnjem besedilu: podatkovna 

baza o uvozu, izvozu in tranzitu) s podatki o:

(a) uvozu blaga,

(b) tranzitu blaga in
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(c) izvozu blaga, kolikor blago iz te točke spada v področje uporabe:

(i) člena 2 Direktive 92/84/EGS ;

(ii) člena 2 Direktive 2011/64/EU ali

(iii) člena 2(1) Direktive 2003/96/ES.

Podatkovna baza o uvozu, izvozu in tranzitu se vzdržuje, kot je podrobno določeno v 

prilogah 37 in 38 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93*.

Komisija sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi 

Uredbe (EU) št. 952/2013, v podatkovno bazo o uvozu, izvozu in tranzitu. Države 

članice lahko Komisiji predložijo podatke o tranzitu blaga znotraj države članice in 

neposrednem izvozu, če so ti podatki na voljo in če infrastruktura informacijske 

tehnologije držav članic to omogoča.

Službe, ki jih imenuje Komisija, in nacionalni organi iz člena 29 te uredbe lahko 

podatkovno bazo o uvozu, izvozu in tranzitu uporabljajo za analizo podatkov in za 

primerjavo podatkov iz podatkovne baze o uvozu, izvozu in tranzitu z javljenimi 

CSM iz podatkovne baze CSM ter lahko za namene te uredbe izmenjujejo 

informacije o rezultatih.
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2. Nacionalni organi iz člena 29 te uredbe imajo dostop do podatkovne baze o uvozu, 

izvozu in tranzitu. Znotraj Komisije so za obdelavo podatkov iz podatkovne baze o 

uvozu, izvozu in tranzitu pooblaščeni samo za to imenovani analitiki.

Države članice imajo neposreden dostop do:

(a) podatkov o vseh deklaracijah, ki so bile izdane in vložene v zadevni državi 

članici;

(b) podatkov o gospodarskih subjektih s številko EORI, ki je določena v Uredbi 

(EGS) št. 2454/93 ter ki jo je dodelil pristojni organ te države članice;

(c) podatkov o tranzitu;

(d) vseh drugih podatkov, razen osebnih podatkov iz člena 41b(2) te uredbe.

Pristojni organi, ki so vnesli podatke v carinski informacijski sistem iz člena 23(1) te 

uredbe ali so v skladu s členom 41b te uredbe podatke iz identifikacijske podatkovne 

baze carinskih datotek iz člena 41a(1) te uredbe, imajo dostop do vseh podatkov v 

podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu, ki se nanašajo na ta vnos ali to 

preiskovalno datoteko.
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3. Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v zvezi s podatki iz podatkovne baze o uvozu, 

izvozu in tranzitu izvaja Komisija, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001.

Komisija se šteje za upravljavca v smislu točke (d) člena 2 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Podatkovno bazo o uvozu, izvozu in tranzitu predhodno preveri Evropski nadzornik 

za varstvo podatkov v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Podatkov v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu ni dovoljeno hraniti dlje kot 

pet let, razen v utemeljenih primerih, ko se lahko hranijo nadaljnji dve leti.

4. Podatkovna baza o uvozu, izvozu in tranzitu ne vključuje posebnih kategorij 

podatkov v smislu člena 10(5) Uredbe (ES) št. 45/2001.

Komisija izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih 

podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo ali 

nepooblaščenim razkritjem, spremembo in dostopom ali drugimi nezakonitimi 

oblikami obdelave.
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5. Komisija in države članice varujejo zaupne poslovne informacije. Komisija in države 

članice glede strokovnjakov, imenovanih v skladu z nacionalnim pravom in pravom 

Unije, uporabljajo najvišja tehnična, organizacijska in kadrovska varnostna pravila o 

poklicni tajnosti ali druge enakovredne obveze zaupnosti.

Komisija in države članice zagotovijo upoštevanje zahtev drugih držav članic za 

zaupno obravnavo informacij, izmenjanih prek podatkovne baze o uvozu, izvozu in 

tranzitu.

Člen 18e

Komisija lahko v zvezi s preiskavami, povezanimi z izvajanjem carinske zakonodaje, od 

države članice zahteva, naj predloži spremne listine k uvoznim in izvoznim deklaracijam, 

za katere so gospodarski subjekti ustvarili ali zbrali spremne listine.

Zahtevek iz prvega odstavka se naslovi na pristojne organe. Če država članica imenuje več 

kot en pristojni organ, mora ta država članica določiti upravni organ, pristojen za odgovor 

na zahtevo Komisije.
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Države članice v štirih tednih od prejema zahtevka Komisije:

– pošljejo zahtevane dokumente, pri čemer je rok v utemeljenih primerih mogoče 

podaljšati za šest tednov;

– Komisijo uradno obvestijo, da zahtevka ni bilo mogoče izpolniti, ker gospodarski 

subjekt ni mogel zagotoviti zahtevanih informacij; ali

– zavrnejo zahtevek zaradi odločitve upravnega ali sodnega organa te države članice v 

skladu s členom 3.

________________

* Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 
11.10.1993, str. 1).“;

(7) člen 21(1) se nadomesti z naslednjim:

„1. Ugotovitve in informacije, pridobljene v okviru akcij Skupnosti iz člena 20 , 

predvsem v obliki dokumentov, ki jih posredujejo pristojni organi zadevnih tretjih 

držav, ter informacije, pridobljene med upravno preiskavo, tudi od služb Komisije, se 

obravnavajo v skladu s členom 45.“;
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(8) člen 23(4) se nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 43, v zvezi z določitvijo navedenih dejanj v zvezi z izvajanjem kmetijske 

zakonodaje, za katere je treba vnesti informacije v CIS.

Ti delegirani akti se sprejmejo do 29. februarja 2016.“;

(9) člen 25(1) se nadomesti z naslednjim:

„1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe v zvezi s podatki iz vsake od kategorij 

iz člena 24, ki se vnesejo v CIS, kolikor je to potrebno za doseganje cilja CIS. 

V kategorijo iz člena 24(e) ne smejo biti vključeni osebni podatki. Ti izvedbeni akti 

se sprejmejo do 29. februarja 2016 v skladu s postopkom pregleda iz člena 43a(2).“;

(10) odstavka 1 in 2 člena 29 se nadomestita z naslednjim:

„1. Dostop do podatkov v CIS imajo izključno nacionalni organi, ki jih imenuje 

posamezna država članica, in službe, ki jih imenuje Komisija. Navedeni nacionalni 

organi so carinski organi, lahko pa vključujejo tudi druge organe, ki so skladno z 

zakoni, predpisi in postopki zadevne države članice pooblaščeni za ukrepanje, da bi 

dosegli cilj iz člena 23(2).
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Uporabnik CIS, ki je zagotovil podatke, ima pravico določiti, kateri izmed 

nacionalnih organov iz prvega pododstavka tega odstavka smejo imeti dostop do 

podatkov, ki jih je vnesel v CIS.

2. Vsaka država članica pošlje Komisiji seznam imenovanih pristojnih nacionalnih 

organov, ki so pooblaščeni za dostop do CIS, pri čemer za vsak organ navede, do 

katerih podatkov lahko dostopa in za katere namene.

Komisija z zadevnimi državami članicami na seznamu imenovanih nacionalnih 

organov preveri nesorazmerna imenovanja. Po tem preverjanju zadevne države 

članice bodisi potrdijo bodisi spremenijo seznam imenovanih nacionalnih organov. 

Komisija o tem obvesti druge države članice. Vsem državam članicam sporoči tudi 

ustrezne podatke o lastnih službah, pooblaščenih za dostop do CIS.

Komisija seznam na ta način imenovanih nacionalnih organov in služb Komisije v 

vednost objavi v Uradnem listu Evropske unije, nadaljnje posodobitve seznama pa 

Komisija objavi na spletu.“;
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(11) člen 30 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija seznam na ta način imenovanih nacionalnih organov ali služb 

informativno objavi v Uradnem listu Evropske unije, nadaljnje posodobitve seznama 

pa Komisija objavi na spletu.“;

(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Podatki iz CIS se lahko s predhodnim dovoljenjem države članice, ki jih je 

vnesla v sistem, in pod pogoji, ki jih je ta določila, posredujejo nacionalnim 

organom, ki niso določeni v odstavku 2, tretjim državam ter mednarodnim ali 

regionalnim organizacijam in/ali agencijam Unije, ki prispevajo k zaščiti 

finančnih interesov Unije in pravilni uporabi carinske zakonodaje. Vsaka 

država članica sprejme posebne ukrepe za zagotavljanje varstva podatkov ob 

njihovem posredovanju ali zagotavljanju službam, ki so zunaj njenega ozemlja.

Prvi pododstavek tega odstavka se smiselno uporablja za Komisijo, če je ta 

vnesla podatke v CIS.";



8257/3/15 REV 3 BE/kok 29
DGG 3B SL

(12) (ne zadeva slovenske različice)

(13) člen 33 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 33

Podatki v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu se hranijo le toliko časa, da se doseže 

namen, za katerega so bili vneseni, hraniti pa se ne smejo dlje kot pet let, razen v 

utemeljenih primerih, ko se lahko hranijo nadaljnji dve leti.“;

(14) v členu 37 se doda naslednji odstavek:

„5. Evropski nadzornik za varstvo podatkov se zaradi usklajevanja nadzora in revizij CIS 

usklajuje s skupnim nadzornim organom, ustanovljenim s Sklepom 

Sveta 2009/917/PNZ*, vsak organ pa deluje v okviru svojih pristojnosti.

________________

* Sklep Sveta 2009/917/PNZ z dne 30. novembra 2009 o uporabi informacijske 
tehnologije za carinske namene (UL L 323, 10.12.2009, str. 20).“;
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(15) člen 38 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se črta točka (b);

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Tako države članice kot Komisija zlasti sprejmejo ukrepe:

(a) za preprečevanje dostopa do naprav, ki se uporabljajo za obdelavo 

podatkov, nepooblaščenim osebam;

(b) za preprečevanje branja, kopiranja, spreminjanja ali brisanja podatkov in 

nosilcev podatkov nepooblaščenim osebam;

(c) za preprečevanje nepooblaščenega vnosa podatkov in vsakega 

nepooblaščenega branja, spreminjanja ali brisanja podatkov;

(d) za preprečevanje dostopa do podatkov CIS z opremo za prenos podatkov 

nepooblaščenim osebam;

(e) za zagotavljanje, da imajo v zvezi z uporabo CIS pooblaščene osebe 

dostop samo do tistih podatkov, za katere so pristojne;

(f) za zagotavljanje, da je mogoče preveriti in določiti, katerim organom se 

lahko podatki pošljejo z opremo za prenos podatkov;
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(g) za zagotavljanje, da je mogoče naknadno preveriti in ugotoviti, kateri 

podatki so bili vneseni v CIS, kdaj in kdo jih je vnesel, ter nadzirati 

branje teh podatkov;

(h) za preprečevanje vsakega nedovoljenega branja, kopiranja, spreminjanja 

ali brisanja podatkov med prenosom podatkov ali prevozom nosilcev 

podatkov.“;

(16) člen 41d se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Rok hrambe podatkov urejajo zakoni, predpisi in postopki države članice, ki 

podatke sporoča. V nadaljevanju navedeni roki so najdaljši roki, ki jih ni 

mogoče združiti in se izračunajo od datuma vnosa podatkov v datoteko 

preiskave ter ne smejo biti prekoračeni:

(a) podatki, ki se nanašajo na datoteke tekočih preiskav, se smejo hraniti 

največ tri leta, če ni bilo ugotovljeno nobeno dejanje, ki bi bilo v 

nasprotju s carinsko in kmetijsko zakonodajo, podatke pa je treba pred 

tem rokom anononimizirati, če je od zadnje zabeležene ugotovitve 

preteklo eno leto;
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(b) podatki, ki se nanašajo na upravne poizvedbe ali kriminalistične 

preiskave, pri katerih je bilo ugotovljeno dejanje, ki je v nasprotju s 

carinsko in kmetijsko zakonodajo, za katero pa ni bila sprejeta upravna 

odločba, izrečena pravnomočna sodba ali naložena sodna ali upravna 

kazen, se smejo hraniti največ šest let;

(c) podatki, ki se nanašajo na upravne poizvedbe ali kriminalistične 

preiskave, na podlagi katerih je bila sprejeta upravna odločba, izrečena 

pravnomočna sodba ali naložena sodna ali upravna kazen, se smejo 

hraniti največ 10 let.“;

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija podatke anonimizira ali jih izbriše takoj, ko se prekorači najdaljši rok 

hrambe iz odstavka 1.“;

(17) člen 43 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 43

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, 

določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23(4) se prenese na Komisijo 

za pet let od …+. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 

podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 23(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 

Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 23(4), začne veljati le, če mu niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

+ UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.
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(18) vstavita se naslednja člena:

„Člen 43a

„1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta*.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 43b

Komisija do ...+ izvede oceno:

– ali je treba podatkovno bazo iz členov 18a in 18d razširiti z vključitvijo podatkov o 

blagu, ki ni navedeno v točki (b) prvega pododstavka člena 18a(4) in v točki (c) 

člena 18d(1), in

– ali je mogoče razširiti podatkovno bazo o prevozih z vključitvijo podatkov o uvozu, 

izvozu in tranzitu blaga po kopnem in zraku.

_____________

* Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 
o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).";

+ UL: prosimo, vstavite datum: dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.
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(19) v členu 53 se doda naslednji odstavek:

"Za prevoznike, ki jih …+ zavezujejo pogodbe zasebnega prava, zaradi katerih ne morejo 

izpolnjevati obveznosti javljanja, določene v členu 18a(4), se ta obveznost uporablja od …++.

".

Člen 2

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Uporablja se od 1. septembra 2016.

3. Ne glede na odstavek 2 tega člena se točke 5, 8, 9, 17 in 18 člena 1 uporabljajo od …+.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

+ UL: prosimo, vstavite datum: začetek veljavnosti te uredbe.
++ UL: prosimo, vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.
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I. UVOD

1. Komisija je 26. novembra 2013 Svetu predložila navedeni predlog na podlagi členov 33 in 

325 Pogodbe o delovanju Evropske unije s ciljem izboljšanja delovanja sistema za 

preprečevanje goljufij na carinskem področju.

2. Računsko sodišče je mnenje predložilo 18. marca 2014.

3. Evropski parlament je stališče v prvi obravnavi sprejel 15. aprila 20141.

4. Delovna skupina za carinsko unijo je med grškim in italijanskim predsedovanjem predlog 

obravnavala na več sestankih in na seji 9. septembra 2014 dosegla širok dogovor o 

kompromisnem besedilu predsedstva, ki je v dokumentu 13179/14, pri čemer sta AT in DE 

glasovali proti, ES pa se je vzdržala.

5. Odbor stalnih predstavnikov je 23. septembra 2014 predsedstvo pooblastil za začetek 

trialogov z Evropskim parlamentom.

6. Trialogi so potekali 10. novembra, 10. decembra in 18. decembra 20142. Odbor stalnih 

predstavnikov je potrdil kompromis, dosežen ob tej priložnosti. Evropski parlament je nato v 

pismu z dne 23. marca 2015 obvestil Svet, da bo Evropski parlament v drugi obravnavi brez 

sprememb odobril stališče Sveta.

1 8658/14 CODEC 1023 UD 112 AGRI 294 ENFOCUSTOMS 46 PE 250.
2 V januarju 2015 je nato latvijsko predsedstvo obravnavalo več odprtih tehničnih vprašanj.
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7. Glede na navedeno je Svet na seji 20. aprila 2015 sprejel politični dogovor, kot je naveden v 

dokumentu 7565/15.

II. CILJ

8. Ta uredba uvaja spremembe Uredbe (ES) št. 515/97. Namen zadevnih sprememb je odpraviti 

pomanjkljivosti v obstoječih sistemih za odkrivanje goljufij na carinskem področju in zamude 

pri izvajanju preiskav urada OLAF, poenotiti nadzor varstva podatkov ter pojasniti možnost 

omejevanja vidljivosti podatkov in pravila o dopustnosti dokazov, zbranih v okviru 

medsebojne pomoči.

III. ANALIZA STALIŠČA SVETA V PRVI OBRAVNAVI

A. Splošno

9. Svet je v prvotni predlog vnesel več sprememb in občutno spremenil strukturo besedila. 

Obenem je Evropski parlament izglasoval 53 sprememb predloga Komisije.

Stališče Sveta v prvi obravnavi torej spreminja prvotni predlog Komisije, tako da je ta delno 

preoblikovan na podlagi dogovora z Evropskim parlamentom.
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B. Ključna politična vprašanja

10. Opredelitev pojmov

Opredelitev „carinske zakonodaje“ je bila spremenjena v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013, 

dodani pa sta bili opredelitvi „carinskega območja Unije“ in „prevoznikov“.

11. Dopustni dokazi

Svet je pojasnil pravila o dopustnosti dokazov v upravnih in sodnih postopkih.

12. Podatkovne baze

Pojasnjeni so bili namen, vsebina in uporaba podatkovnih baz, oblikovanih na podlagi te 

uredbe. Svet je predvidel, da bi morale imeti države članice enake možnosti dostopa do 

podatkovne baze sporočil o statusu zabojnikov kot Komisija in da bi morali prevozniki 

podatke o izvozu pošiljk občutljivega blaga, kot so tobak in tobačni izdelki, alkohol in 

alkoholne pijače ter energenti, sporočati v podatkovni bazi sporočil o statusu zabojnikov. 

Možnost posredovanja izbranih podatkov iz „podatkovne baze o uvozu, izvozu in tranzitu“ 

mednarodnim organizacijam ali agencijam EU je bila umaknjena.

13. Premiki zabojnikov iz tretje države v tretjo državo

Svet je pojasnil pravila v zvezi z zadevnimi premiki kontejnerjev, o katerih se ne poroča v 

podatkovni bazi sporočil o statusu zabojnikov.
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14. Varstvo podatkov

Poenotena so bila sklicevanja na pravila o varstvu podatkov v skladu z Uredbo (ES) 

št. 45/2011.

15. Zahteva Komisije državam članicam po predložitvi dokumentov

Svet je pojasnil, da bi morale države članice na zahtevo Komisije predložiti dokumente o 

uvoznih in izvoznih deklaracijah, na tako zahtevo pa bi se morale odzvati v štirih tednih.

16. Shranjevanje podatkov

Podatki iz carinskega informacijskega sistema (CIS) naj se hranijo največ pet let, v 

utemeljenih primerih pa se lahko hranijo nadaljnji dve leti.

17. Ocenjevanje

Svet je predvidel, da bi Komisija dve leti po začetku veljavnosti uredbe ocenila, ali je treba v 

zadevne podatkovne baze vključiti podatke o izvozu oziroma podatke o premikih po kopnem 

in zraku.

18. Datum začetka uporabe

Za datum začetka uporabe je bil določen 1. september 2016, pri čemer se upošteva, da je treba 

sprejeti delegirane in izvedbene akte, države članice pa morajo zaključiti pripravljalne 

dejavnosti.
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19. Uvodne izjave

Svet je spremenil uvodne izjave, da bi ustrezale spremenjenemu normativnemu delu uredbe in 

zajele nekatere pomisleke Evropskega parlamenta.

IV. ZAKLJUČEK

Svet je pri oblikovanju svojega stališča v celoti upošteval predlog Komisije in stališče 

Evropskega parlamenta iz prve obravnave.
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2013/0410 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 

EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 

v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije  

 

v zvezi s 

stališčem Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in 

o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske 

in kmetijske zakonodaje 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 

(dokument COM(2013) 0796 final – 2013/0410 COD): 

25. 11. 2013 

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava: 18. 3. 2014 

Datum sprejetja stališča Sveta: 15. 6. 2015 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Predlog Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 515/97 je bil sprejet 25. novembra 2013. 

Njegov glavni cilj je olajšati boj proti goljufijam na carinskem področju na ravni EU in 

nacionalni ravni z izboljšanjem razpoložljivosti podatkov o uvozu, izvozu in tranzitu ter 

podatkov o premikih zabojnikov. Poleg tega je namen predloga zagotoviti pravočasno 

razpoložljivost podpornih dokumentov, ki jih hranijo gospodarski subjekti. Hkrati je eden od 

ciljev predloga razjasniti možnost uporabe informacij, pridobljenih v okviru medsebojne 

pomoči, kot dokazov v kazenskih in upravnih postopkih v državah članicah. Glavna elementa 

predloga sta oblikovanje centralizirane podatkovne baze sporočil o statusu zabojnikov (CMS) 

ter oblikovanje podatkovne baze o uvozu, izvozu in tranzitu. Predlog poleg tega jasneje 

opredeljuje možnost uporabe informacij, pridobljenih v okviru medsebojne pomoči, kot 

dokazov v sodnih in upravnih postopkih in določa postopek, po katerem Komisija od 

gospodarskih subjektov pridobi podporne dokumente. 

3. PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA 

Stališče Sveta večinoma podpira glavne prvine predloga Komisije, vendar spreminja 

posamezne podrobnosti. Med temi spremembami je pojasnilo, da se informacije, pridobljene 

v okviru medsebojne pomoči, lahko uporabijo kot dokazi v sodnih postopkih le, če temu ne 

nasprotuje država članica, ki je te informacije poslala. Stališče Sveta poleg tega razširja 

spremembo glede dopustnosti dokazov na informacije, pridobljene prek mehanizma pomoči, 

ki se zagotovi brez predhodne prošnje, omejuje obseg podatkov, ki se vključijo v predlagane 

podatkovne baze, dodaja določbo o sankcijah, ki se uporabijo, kadar prevozniki ne javijo 

sporočil o statusu zabojnikov, odpravlja določbo o prenosu podatkov iz predlaganih 

podatkovnih baz drugim mednarodnim organizacijam in agencijam EU ter nekoliko spreminja 

postopek, po katerem Komisija pridobi podporno dokumentacijo.  
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Komisija podpira te spremembe.  

Po neuradnih tristranskih razpravah, ki so potekale 11. novembra 2014, 10. decembra 2014 in 

18. decembra 2014, so Parlament, Svet in Komisija dosegli okvirni politični dogovor glede 

besedila spremembe Uredbe (ES) št. 515/97. 
Svet je 10. junija 2015 potrdil ta politični dogovor in 15. junija 2015 sprejel svoje stališče v 

prvi obravnavi. 

4. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Vse spremembe predloga Komisije so bile obravnavane na neuradnih tristranskih razpravah, 

zato lahko Komisija sprejme spremembe, ki jih je Svet sprejel v svojem stališču v prvi 

obravnavi. 
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