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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s 
Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
(KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0866)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 135 a 280 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0033/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru 
pro rozpočtovou kontrolu (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
PRÁVNÍ VÝCHODISKO 4A (nové)

s ohledem na stanovisko Evropského 
inspektora ochrany údajů (EDPS)1,
____________________
1 Úř. věst. C 94, 28.4.2007, s. 3.

Odůvodnění

Dodatek v souladu se závaznou povahou čl. 28 odst. 2 nařízení č. 45/2001 vyžadující 
  

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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konzultaci s EDPS.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

12) Je nutné zřídit uvnitř Komise stálou 
infrastrukturu, která umožní vykonávat
společné celní operace během celého 
kalendářního roku a přijímat na dobu 
nutnou k výkonu jedné nebo několika 
zvláštních operací zástupce členských států 
a případně styčné důstojníky třetích zemí, 
evropských nebo mezinárodních organizací 
a agentur, zejména Europolu, Světové celní 
organizace (WCO) a Interpolu. 

12) Je nutné zřídit uvnitř Komise stálou 
infrastrukturu, která umožní koordinovat
společné celní operace během celého 
kalendářního roku a přijímat na dobu 
nutnou k výkonu jedné nebo několika 
zvláštních operací zástupce členských států 
a případně styčné důstojníky třetích zemí, 
evropských nebo mezinárodních organizací 
a agentur, zejména Europolu, Světové celní 
organizace (WCO) a Interpolu. 

Odůvodnění

Termín, který je vhodnější vzhledem ke koordinační úloze Komise.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 12A (nový)

12a) EDPS svolává nejméně jednou ročně 
schůzi s vnitrostátními dozorčími orgány 
pověřenými ochranou údajů za účelem 
řešení otázek dozoru spojených s CIS.

Odůvodnění

Uvádí znění v soulad s pozměňovacími návrhy 8 a 9.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 17A (nový)

17a) Výměny údajů se třetími zeměmi, 
které se řídí tímto nařízením, by měly být 
předmětem předchozí kontroly za účelem 
zjištění, zda pravidla ochrany údajů 
v zemi adresáta – zejména s ohledem na 
zpracovávání osobní údajů – poskytují 
stupeň ochrany údajů odpovídající úrovni 
poskytované pravidly EU.
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Odůvodnění

Třetí země, které získávají údaje od členských států EU v rámci celní spolupráce, by měly být 
schopny zaručit dostatečné standardy ochrany údajů, srovnatelné se standardy EU. Bod 
odůvodnění, který je spojen s posledním odstavcem článku 19 (nový).

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 3

Čl. 15 odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

2. Příslušné orgány každého členského 
státu mohou rovněž sdělovat informace o 
operacích, které jsou nebo se jeví v rozporu 
s celními a zemědělskými předpisy případ 
od případu nebo v pravidelných 
intervalech, a to ve strukturované nebo 
nestrukturované podobě.

2. Příslušné orgány každého členského 
státu mohou rovněž sdělovat informace o 
operacích, které jsou nebo se jeví v rozporu 
s celními a zemědělskými předpisy.

Odůvodnění

Zjednodušení textu.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 14

Čl. 36 odst. 2 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 515/97)

14) V čl. 36 odst. 2 se poslední věta 
nahrazuje tímto: 
Přístup musí být v každém případě odepřen 
každé osobě, jejíž údaje jsou nebo nejsou
zpracovávány, během doby, kdy je 
prováděna činnost pro účely pozorování a 
zpravodajství nebo skrytého sledování, a 
během doby, kdy probíhá operativní 
analýza údajů nebo šetření.

14) V čl. 36 odst. 2 se poslední věta 
nahrazuje tímto: 
Přístup může být v každém případě 
odepřen každé osobě, jejíž údaje jsou 
zpracovávány, během doby, kdy je 
prováděna činnost pro účely pozorování a 
zpravodajství nebo skrytého sledování, a 
během doby, kdy probíhá operativní 
analýza údajů nebo šetření.

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s nařízením č. 45/2001 ohledně přístupu k osobním údajům.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 15 PÍSM. A)

Čl. 37 odst. 2 (nařízení (ES) č. 515/97)
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2. Podle toho, zda byly údaje do CIS 
zaneseny členským státem nebo Komisí, 
může kdokoli požádat kterýkoli 
vnitrostátní dozorčí orgán uvedený v 
článku 28 směrnice 95/46/ES nebo 
Evropského kontrolora ochrany údajů 
podle čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 
45/2001 o přístup k osobním údajům, které 
se jej osobně týkají, aby prověřil jejich 
správnost a jejich využití. Na toto právo se 
vztahují zákony, právní předpisy a postupy 
členského státu, ve kterém je žádost 
podána, a nařízení (ES) č. 45/2001. Pokud 
údaje zanesl jiný členský stát nebo Komise, 
provede se kontrola v úzké spolupráci s 
vnitrostátním dozorčím orgánem daného 
členského státu nebo s Evropským 
kontrolorem ochrany údajů.

2. Kdokoli může požádat kterýkoli 
vnitrostátní dozorčí orgán uvedený v 
článku 28 směrnice 95/46/ES nebo 
Evropského inspektora ochrany údajů 
podle čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 
45/2001 o přístup k osobním údajům, které 
se jej osobně týkají, aby prověřil jejich 
správnost a jejich využití. Na toto právo se 
vztahují zákony, právní předpisy a postupy 
členského státu, ve kterém je žádost 
podána, a nařízení (ES) č. 45/2001. Pokud 
údaje zanesl jiný členský stát nebo Komise, 
provede se kontrola v úzké spolupráci s 
vnitrostátním dozorčím orgánem daného 
členského státu nebo s Evropským 
inspektorem ochrany údajů.

Odůvodnění

V rámci postupu žádosti o přístup k osobním údajům je třeba zajistit soulad.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 15 PÍSM. AA) (nové)

Čl. 37 odst. 3a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

aa) Vkládá se nový odstavec 3a, který zní: 
„3a. Evropský inspektor ochrany údajů 
bude dohlížet na to, aby CIS dodržoval 
ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001.“

Odůvodnění

Aby byla uznána úloha EDPS coby orgánu vykonávajícího dozor nad CIS v souladu 
s nařízením č. 45/2001.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 15 PÍSM. BA) (nové)

Čl. 37 odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 515/97)

ba) Vkládá se nový odstavec 4a, který zní:
„Evropský inspektor ochrany údajů 
svolává nejméně jednou ročně schůzi 
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se všemi vnitrostátními dozorčími orgány 
pověřenými ochranou údajů za účelem 
řešení otázek dozoru spojených s CIS.“

Odůvodnění

Zajistí koordinaci mezi EDPS a vnitrostátními dozorčími orgány.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 20 PÍSM. B)

Čl. 43 odst. 5 (nařízení (ES) č. 515/97)

b) v odstavci 5 se ve třetí větě nahrazuje 
slovo „ombudsman, uvedený v čl. 37 odst. 
4“ slovy: „Evropský kontrolor ochrany 
údajů podle čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 
45/2001“.

b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„Společně se skupinou dozoru uvedenou 
ve článku ... přezkoumá výbor veškeré 
obtíže spojené s provozem CIS, kterým čelí 
vnitrostátní dozorčí orgány uvedené v 
článku 37. Výbor se bude scházet ve 
složení ad hoc nejméně jednou ročně.“

Odůvodnění

Přejímá vzor uplatněný v rámci druhé generace Schengenského informačního systému 
(SIS II).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení je uvést současné nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 
13. března 1997 v soulad s novými pravomocemi Společenství v oblasti celní spolupráce 
a zároveň posílit spolupráci a výměnu údajů mezi členskými státy a mezi nimi a Komisí.

Přestože prevence podvodů proti celním a zemědělským předpisům Společenství dosáhla po 
zavedení nařízení (ES) č. 515/97 dobrých výsledků, existuje mnoho důvodů, které vyžadují 
změnu nařízení, obzvláště po posledních dvou kolech rozšíření EU, která podstatně posunula 
a rozšířila pozemní a námořní hranice EU. Mnoha otázkami týkajícími se ochrany údajů, 
a zejména ustanoveními upravujícími kontrolu osobních údajů zpracovávaných v rámci CIS, 
se již podrobně zabýval Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)1 ve svém stanovisku ze 
dne 22. února 2007. Ve stejném duchu vydal Evropský účetní dvůr dne 21. března 2007 své 
stanovisko2.

Nařízení Rady (ES) č. 515/97 poskytlo právní základ pro podávání žádostí o pomoc mezi 
celními orgány členských států v boji proti nesrovnalostem a podvodům, což umožnilo 
vytvoření specifické databáze – celního informačního systému (CIS) –, která dnes spojuje 
1500 terminálů a 3000 akreditovaných uživatelů ve všech 27 členských státech, což 
příslušným správním orgánům umožňuje varovat své evropské partnery před jakýmkoli 
rizikem nebo při podezření na neoprávněné operace. Cílem návrhu nařízení je zlepšit 
fungování CIS tím, že bude zaveden další evropský rejstřík údajů (EDD), který bude 
monitorovat pohyb kontejnerů a dopravních prostředků, jakož i dotyčného zboží a osob. 
Evidence jednotlivých případů vyšetřování celních orgánů (tzv. databáze FIDE), která byla 
původně vytvořena členskými státy pro výměnu údajů spadajících pod třetí pilíř, se navíc 
stává součástí práva Společenství, aby mohla sloužit jak sledování operací na úrovni 
Společenství, tak i pro šetření v rámci třetího pilíře.

Usnadnění obchodu sice představují zásadní prvek obchodní politiky EU, existuje však také 
nebezpečí, že budou zneužita k mezinárodní hospodářské a finanční zločinnosti: podvodné 
organizace se vyhýbají kontrolám nebo placení cel, neprávem využívají snížení nebo 
zastavení vybírání cel a co se týče výdajů zaměřují se na platby vývozních náhrad pro 
zemědělské výrobky a zpracované výrobky při jejich vývozu z celního území Společenství.
Tyto činnosti mohou mít pro Evropská společenství za následek výrazné finanční ztráty, 
neboť dovozní cla, zemědělské poplatky a dovozní DPH, jež členské státy vybírají při plnění 
celních formalit, tvoří značnou část příjmů rozpočtu Společenství.

Tento návrh nařízení dále provádí právní a technickou aktualizaci v několika oblastech, 
zejména:
– přizpůsobení definice celních předpisů tzv. Neapolské úmluvě II3,

  
1 V souladu s nařízením č. 45/2001 nahradil EDPS Evropského veřejného ochránce práv.
2 Úř. věst. C101, 4.5.2007, s. 4.
3 Akt Rady 98/C 24/01 ze dne 18. prosince 1997, který vypracoval na základě článku K3 Smlouvy o Evropské 
unii Úmluvu o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními orgány [Úř. věst. C 24, 23.01.1998].
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– zavedení automatické výměny údajů, která nevyžaduje předcházející žádost ze strany 
členského státu, který údaje získává,
– racionalizace postupu, kterým se třetí zemi poskytují údaje získané od jiného členského 
státu s výhradou jeho souhlasu,
– umožnění využívání CIS za účelem strategické a operační analýzy. 

S ohledem na postupy komitologie: právním základem původního nařízení Rady (ES) 
č. 515/97 byly čl. 43 a 235 Smlouvy a bylo přijato v rámci postupu konzultace, přičemž akt, 
kterým je revidováno (založený na čl. 135 a 280 Smlouvy), spadá do působnosti postupu 
spolurozhodování. Jelikož má tento akt za cíl změnit mimo jiné také článek 43 nařízení, který 
stanoví postup komitologie, je nutné přizpůsobit články 23, 25 a 43 novému rámci 
komitologie.


