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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
 мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
 мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция

 мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели. То е средство за комуникация между специализираните служби 
на двете институции и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимната помощ 
между административните власти на държавите-членки и сътрудничеството 
между тях и Комисията с оглед осигуряването на правилното прилагане на 
нормативната уредба в областта на митниците и земеделието
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0866)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 135 и 280 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0033/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по бюджетен контрол (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
ПОЗОВАВАНЕ 4 А (ново)

Като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните (EDPS)1,
____________________
1 ОВ С  94, 28.4.2007 г., стр. 3.

  
1 Все още непубликувано в ОВ.



PR\670659BG.doc 5/11 PE 390.543v01-00

BG

Обосновка

Addition in line with the mandatory character of art.28 (2) of Reg.45/2001, requesting a 
consultation of the EDPS

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

(12) Трябва да се създаде постоянна 
инфраструктура в рамките на 
Комисията, с цел провеждане на 
съвместните митнически операции през 
цялата календарна година и настаняване 
на представители на държавите-членки 
и, ако е необходимо, на служители за 
връзка от трети страни или европейски 
или международни организации и 
агенции, по-специално Европол, 
Световната митническа организация 
(WCO) и Интерпол, за времето, 
необходимо за провеждане на една или 
повече отделни операции.

(12) Трябва да се създаде постоянна 
инфраструктура в рамките на 
Комисията, с цел координиране на 
съвместните митнически операции през 
цялата календарна година и настаняване 
на представители на държавите-членки 
и, ако е необходимо, на служители за 
връзка от трети страни или европейски 
или международни организации и 
агенции, по-специално Европол, 
Световната митническа организация 
(WCO) и Интерпол, за времето, 
необходимо за провеждане на една или 
повече отделни операции.

Обосновка

Term better suited to the coordination role of the Commission

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 12 А (ново)

(12а) С цел разглеждането на въпроси, 
свързани с МИС, относно контрола, 
Европейският надзорен орган по 
защита на данните свиква заседание с 
националните надзорни органи за 
защита на данните най-малко 
веднъж годишно.

Обосновка

Provides consistency with amendments 8 and 9

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 17 А (ново)
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(17а) Относно обмена на данни с 
трети страни, уреден от настоящия 
регламент, следва предварително да 
се установи, че правилата за защита 
на данните в приемащата страна, по-
специално по отношение на 
обработката на лични данни, 
предлагат степен на защита, 
равностойна на това, което се 
предлага от правилата на ЕС.   

Обосновка

Third countries obtaining data from EU Member States in the framework of customs 
cooperation should be in a position to guarantee proper data protection standards 
comparable to EU standards. Recital linked to the last paragraph of art.19(new).

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 15, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 515/97)

2. Компетентните органи на всяка 
държава-членка също могат да 
предоставят информация относно 
операции, които са или изглеждат в 
нарушение на нормативната уредба в 
областта на митниците и земеделието, 
постепенно или на равномерни 
интервали, в структуриран или 
неструктуриран формат. 

2. Компетентните органи на всяка 
държава-членка също предоставят 
информация относно операции, които са 
или изглеждат в нарушение на 
нормативната уредба в областта на 
митниците и земеделието.

Обосновка

Simplification of text

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 36, параграф 2, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 515/97)

(14) Последното изречение на член 36, 
параграф 2, се заменя със следния текст:

(14) Втората алинея на член 36, 
параграф 2, се заменя със следния текст:

Във всеки случай се отказва достъп на 
лица, чиито данни са или не са 

Във всеки случай може да се отказва 
достъп на лица, чиито данни са 
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обработвани по време на периода, в 
който се провеждат действия за целите 
на наблюдението и докладването или 
скритото наблюдение и по време на 
периода, в който протича оперативният 
анализ на данните или проучването.

обработвани по време на периода, в 
който се провеждат действия за целите 
на наблюдението и докладването или 
скритото наблюдение и по време на 
периода, в който протича оперативният 
анализ на данните или проучването.

Обосновка

To ensure consistency with Regulation 45/2001 concerning access to personal data

Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15, БУКВА (А)

Член 37, параграф 2, (Регламент (ЕО) № 515/97)

2. Всяко лице може да изисква от всеки 
национален надзорен орган, установен с 
член 28 от Директива 95/46/ЕО, или 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, установен с член 41, 
параграф 2, от Регламент (ЕО) № 
45/2001, в зависимост от това, дали 
данните са били включени в МИС от 
държава-членка или от Комисията,
достъп до личните данни, които го 
засягат, за да провери тяхната точност и 
с каква цел са били използвани или все 
още се използват. Това право се урежда 
със законите, регламентите и 
процедурите на държавата-членка, в 
която е направено искането или с 
Регламент (ЕО) № 45/2001, в зависимост 
от случая. Ако данните са били 
включени от друга държава-членка или 
от Комисията, те ще бъдат проверени в 
тясно сътрудничество с националния 
надзорен орган на другата държава-
членка или с Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

2. Всяко лице може да изисква от всеки 
национален надзорен орган, установен с 
член 28 от Директива 95/46/ЕО, или 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, установен с член 41, 
параграф 2, от Регламент (ЕО) № 
45/2001, достъп до личните данни, които 
го засягат, за да провери тяхната 
точност и с каква цел са били 
използвани или все още се използват. 
Това право ще се урежда със законите, 
регламентите и процедурите на 
държавата-членка, в която е направено 
искането или с Регламент (ЕО) № 
45/2001, в зависимост от случая. Ако 
данните са били включени от друга 
държава-членка или от Комисията, те 
ще бъдат проверени в тясно 
сътрудничество с националния надзорен 
орган на другата държава-членка или с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните.

Обосновка

To ensure consistency in the procedure to request access to personal data

Изменение 8
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ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15, БУКВА (А А) (нова)
Член 37, параграф 3 а (нов), (Регламент (ЕО) № 515/97)

(аа) Добавя се следният параграф 3а:  
"3а. Европейският надзорен орган по 
защита на данните ще наблюдава 
съответствието на МИС с 
Регламент (ЕО) № 45/2001."

Обосновка

In order to recognize the EDPS supervisory role as to the CIS, consistent with Reg. 45/2001

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 15, БУКВА (Б А) (нова)

Член 37, параграф 4 а (нов), (Регламент (ЕО) № 515/97)

(ба) Добавя се следният параграф 4а:  
"4а. Европейският надзорен орган по 
защита на данните свиква заседание с 
всички национални надзорни органи за 
защита на данните най-малко 
веднъж годишно за разглеждане на 
въпроси, свързани с МИС, относно 
контрола."

Обосновка

To ensure coordination of EDPS and national supervisory authorities

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 20, БУКВА (Б)

Член 43, параграф 5, (Регламент (ЕО) № 515/97)

(б) В третото изречение на параграф 
5, "Омбудсманът" се заменя с 
"Европейският надзорен орган по 
защита на данните, установен с член 
41, параграф 2, от Регламент (ЕО) № 
45/2001".

(б) Параграф 5 се заменя със следния 
текст:
"Комисията, заедно с надзорната 
група, посочена в член ..., проучват 
всички проблеми с функционирането 
на МИС, които са срещали 
националните надзорни органи, 
посочени в член 37.   Комисията ще 
заседава в ad hoc състав най-малко 
веднъж годишно." 
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Обосновка

Follows the model adopted for the second generation Schengen Information System (SIS II)
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EXPLANATORY STATEMENT

The goal of this regulation proposal is to bring the existing Council Regulation (EC) 515/97 
of 13 March 1997 in line with the new Community powers in the area of customs cooperation, 
while at the same time strengthening the cooperation and data exchanges between Member 
States and between them and the Commission. 

Although the prevention of fraud against Community customs and agricultural legislation has 
achieved good results following the introduction of Regulation 515/97, a number of reasons 
call for an amendment to that Regulation, not least due to the two latest rounds of EU 
enlargement, which have considerably shifted and extended the European Union’s land and 
sea borders. A number of data protection issues, in particular provisions on the control of 
personal data processed under CIS, have equally been addressed and dealt with in detail by 
the European Data Protection Supervisor (EDPS)1 in its opinion of 22 February 2007. 
Equally, the European Court of Auditors has issued an opinion on 21 March 20072.

Council Regulation (EC) No 515/97 had provided a legal basis for requests for assistance 
between Member States Customs authorities to combat irregularities and fraud, leading to the 
creation of a specific database – the Customs Information System (CIS) - which today 
connects 1500 terminals with 3000 accredited users in all 27 Member States, enabling the 
relevant administrative authorities to alert their European partners to any risk or suspicion of 
irregular operations. This Regulation proposal aims at increasing the functionality of CIS, by 
setting up an additional European Data Directory (EDD) reflecting the movements of 
containers and means of transport, as well as goods and persons concerned. Furthermore, the 
Customs File Identification Database (FIDE), originally created by Member States for third 
pillar information exchange, is brought into Community law, thus serving both the monitoring 
of Community actions as well as third pillar enquiries.

While trade facilitations are an essential element of EU commercial policy, they are always in 
danger of being exploited by international economic and financial crime: fraud organisations 
evade controls or the payment of duties, benefit from reductions or suspensions of duties 
without being entitled to, and - on the expenditure side - they appear to focus on payments of 
export refunds on agricultural products and processed products leaving the Community 
customs territory. These actions may result in substantial financial losses for the European 
Communities, as customs duties on imports, agricultural levies and VAT on imports, charged 
by Member States when customs formalities are completed, generate a substantial part of the 
revenue in the Community budget. 

This Regulation proposal further provides legal and technical updates in a number of areas, in 
particular:
 - Adaptation of customs legislation definition to the Naples II convention3

  
1 In accordance with Reg. 45/2001 the EDPS replaced the European Ombudsman for issues of data protection.
2 OJ C101 of  4.5.2007, page 4
3 Council Act 98/C 24/01 of 18 December 1997 drawing up, on the basis of Article K3 of the Treaty on 
European Union, the Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations 
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- Installing an automatic exchange of data without the need of a prior request from the 
Member State receiving the data
- Streamlining the procedure to communicate to a third country data received from another 
Member State, subject to its consent
- Allowing the use of CIS for strategic and operational analysis purposes

Regarding comitology procedures: the original Council Regulation (EC) 515/97 was based on 
Art.43 and 235 of the Treaty and adopted under the consultation procedure, while the 
amending act (based on Art.135 and 280 of the Treaty) follows the co-decision procedure. As 
the latter seeks to amend inter alia Article 43 of the Regulation, which established a 
comitology committee, an adaptation of Articles 23, 25 and 43 in line with the new 
comitology framework appears necessary.

    
[Official Journal C 24 of 23.01.1998].


