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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan 
lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta
(KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0866)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 135 artiklan ja 
280 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0033/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja talousarvion 
valvontavaliokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus: 1
JOHDANTO-OSAN 4 A VIITE (uusi)

ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunnon1,
____________________
1 EUVL C 94, 28.4.2007, s. 3.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Kyseinen lisäys on yhdenmukainen asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan, jossa 
vaaditaan Euroopan tietosuojavaltuutetun kuulemista, velvoittavan luonteen kanssa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Komissioon olisi luotava pysyvä 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa yhteisten 
tullioperaatioiden toteuttamisen koko 
vuoden ajan sekä jäsenvaltioiden 
edustajien ja tarvittaessa kolmansien 
maiden sekä eurooppalaisten ja 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
virastojen, kuten Europolin, Maailman 
tullijärjestön ja Interpolin, 
yhteyshenkilöiden vastaanottamisen yhden 
tai useamman operaation toteuttamiseen 
tarvittavaksi ajaksi.

(12) Komissioon olisi luotava pysyvä 
infrastruktuuri, joka mahdollistaa yhteisten 
tullioperaatioiden koordinoimisen koko 
vuoden ajan sekä jäsenvaltioiden 
edustajien ja tarvittaessa kolmansien 
maiden sekä eurooppalaisten ja 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
virastojen, kuten Europolin, Maailman 
tullijärjestön ja Interpolin, 
yhteyshenkilöiden vastaanottamisen yhden 
tai useamman operaation toteuttamiseen 
tarvittavaksi ajaksi.

Perustelu

Tämä termi käy paremmin yksiin komission koordinointitehtävän kanssa.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

(12 a) TTJ:än liittyvien 
valvontakysymysten käsittelemiseksi 
Euroopan tietosuojavaltuutettu kutsuu 
koolle kansalliset 
tietovalvontaviranomaiset vähintään 
kerran vuodessa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi tarkistusten 8 ja 9 kanssa.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 17 A KAPPALE (uusi)

(17 a) Tällä asetuksella säädeltävän, 
kolmansien maiden kanssa tapahtuvan 
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tietojenvaihdon tapauksessa pitäisi 
varmistaa etukäteen, että 
vastaanottajamaan tietosuojasäännöt ja 
varsinkin henkilötietojen käsittelyä 
koskevat säännöt vastaavat Euroopan 
unionin säännöissä vahvistettua suojelun 
tasoa.

Perustelu

Euroopan unionin jäsenvaltioilta tietoja tulliyhteistyön puitteissa vastaanottavien kolmansien 
maiden pitäisi pystyä takaamaan asianmukaiset tietosuojastandardit, jotka ovat 
samantasoisia kuin Euroopan unionin standardit. Johdanto-osan kappale liittyy 19 artiklan 
(uusi) viimeiseen kohtaan.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

15 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 515/97)

”2. Kunkin jäsenvaltion voivat myös 
ilmoittaa toimiin, joilla rikotaan tai joilla 
ne katsovat ilmeisesti rikottavan tulli- ja 
maatalouslainsäädäntöä, liittyvät tiedot sitä 
mukaa kuin niitä ilmenee tai säännöllisin 
väliajoin, mahdollisesti vakiomuotoista 
esitystapaa käyttäen.”

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myös ilmoittaa 
toimiin, joilla rikotaan tai joilla ne katsovat 
ilmeisesti rikottavan tulli- ja 
maatalouslainsäädäntöä, liittyvät tiedot.”

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 14 KOHTA

36 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 515/97)

14) Korvataan 36 artiklan 2 kohdan 
viimeinen virke seuraavasti:

14) Korvataan 36 artiklan 2 kohdan toinen 
alakohta seuraavasti:

”Oikeus saada tietoja on evättävä joka 
tapauksessa kaikilta henkilöiltä 
riippumatta siitä, käsitelläänkö heidän 
tietojaan, siksi ajaksi, jona toteutetaan 
toimia tarkkailua ja ilmoittamista tai 
hienovaraista valvontaa varten tai jona 
tietojen operatiivinen analyysi tai tutkinta 

”Oikeus saada tietoja voidaan evätä joka 
tapauksessa kaikilta henkilöiltä joiden 
tietoja käsitellään, siksi ajaksi, jona 
toteutetaan toimia tarkkailua ja 
ilmoittamista tai hienovaraista valvontaa 
varten tai jona tietojen operatiivinen 
analyysi tai tutkinta on meneillään.”
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on meneillään.”

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan yhdenmukaisuus yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 kanssa.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 15 KOHDAN A ALAKOHTA
37 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 515/97)

”2. Jokainen voi pyytää, sen mukaan,
”tallensiko tiedot TTJ:ään jäsenvaltio vai 
komissio, direktiivin 95/46/EY 
28 artiklassa tarkoitetulta kansalliselta 
valvontaviranomaiselta tai asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 41 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulta Euroopan 
tietosuojavaltuutetulta mahdollisuutta 
nähdä itseään koskevat henkilötiedot 
voidakseen tarkastaa niiden oikeellisuuden 
ja sen, mihin tietoja käytetään tai mihin 
niitä on käytetty. Tähän oikeuteen 
sovelletaan sen jäsenvaltion lakeja, 
hallinnollisia määräyksiä ja menettelyjä, 
jossa pyyntö esitetään, tai asetusta (EY) 
N:o 45/2001. Jos tiedot ovat toisen 
jäsenvaltion tai komission tallentamia, 
tarkastus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen tai Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kanssa.”

”2. Jokainen voi pyytää direktiivin 
95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetulta 
kansalliselta valvontaviranomaiselta tai 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 41 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulta Euroopan 
tietosuojavaltuutetulta mahdollisuutta 
nähdä itseään koskevat henkilötiedot 
voidakseen tarkastaa niiden oikeellisuuden 
ja sen, mihin tietoja käytetään tai mihin 
niitä on käytetty. Tähän oikeuteen 
sovelletaan sen jäsenvaltion lakeja, 
hallinnollisia määräyksiä ja menettelyjä, 
jossa pyyntö esitetään, tai asetusta (EY) 
N:o 45/2001. Jos tiedot ovat toisen 
jäsenvaltion tai komission tallentamia, 
tarkastus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen tai Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kanssa.”

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan yhdenmukaisuus menettelyssä, jolla kansalaiset 
pyytävät mahdollisuutta nähdä itseään koskevat henkilötiedot.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 15 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)
37 artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 515/97)

a a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
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"(3 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettu 
valvoo TTJ:n yhdenmukaisuutta 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 kanssa."

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tunnustaa Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatehtävä TTJ:än 
nähden asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 15 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
37 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 515/97)

b a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti: 
"(4 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettu 
kutsuu koolle kaikki kansalliset 
tietovalvontaviranomaiset vähintään 
kerran vuodessa TTJ:än liittyvien 
valvontakysymysten käsittelemiseksi."

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten 
valvontaviranomaisten välinen koordinointi.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 20 KOHDAN B ALAKOHTA
43 artiklan 5 kohta (asetus (EY) N:o 515/97)

(b) korvataan 5 kohdan kolmannessa 
virkkeessä ilmaus ”37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu oikeusasiamies” ilmauksella 
”asetuksen (EY) N:o 45001 41 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu Euroopan 
tietosuojavaltuutettu”,

b) korvataan 5 kohta seuraavasti:

"Komitea käsittelee yhdessä ... artiklassa 
tarkoitetun valvontaryhmän kanssa kaikki 
TTJ:n toimintaan liittyvät ongelmat, joita 
37 artiklassa tarkoitetut kansalliset 
valvontaviranomaiset kohtaavat. Komitea 
kokoontuu ad hoc -kokoonpanossaan 
vähintään kerran vuodessa."



PE 390.543v01-00 10/12 PR\670659FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistus noudattaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) varten 
hyväksyttyä mallia.
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PERUSTELU

Käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on saattaa nykyinen 13. maaliskuuta 
1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 515/97 yhteisön uusien valtuuksien mukaiseksi 
tulliyhteistyön osalta ja tehostaa samalla jäsenvaltioiden välistä ja niiden komission kanssa 
harjoittamaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. 

Vaikka yhteisön tulli- ja maatalouslainsäädännön vastaisten petosten ennaltaehkäisyssä on 
saatu hyviä tuloksia asetuksen (EY) N:o 15/97 voimaantulon ansiosta, kyseisen asetuksen 
muuttamista puoltavat useat syyt, joista vähäisimpiä eivät ole Euroopan unionin viimeisimmät 
laajentumiset, joilla siirrettiin ja laajennettiin Euroopan unionin maa- ja merirajoja 
huomattavasti. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu1 on käsitellyt yksityiskohtaisesti lukuisia 
tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ja erityisesti TTJ:ssä käsiteltävien henkilötietojen valvontaa 
koskevia säännöksiä 22. helmikuuta 2007 antamassaan lausunnossa. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin antoi niin ikään asiasta lausunnon 21. maaliskuuta 20072.

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 515/97 luotiin oikeusperusta avunpyynnöille, joita 
jäsenvaltioiden viranomaiset esittävät toisilleen torjuakseen väärinkäytöksiä ja petoksia. Tämä 
johti erityisen tietokannan, tullitietojärjestelmän (CIS), luomiseen. Järjestelmään kuuluu tätä 
nykyä 1500 päätettä, joita käyttää 3000 valtuutettua käyttäjää kaikissa 27 jäsenvaltiossa. 
Järjestelmän avulla asianomaiset hallintoviranomaiset voivat varoittaa eurooppalaisia 
kollegoitaan mahdollisista sääntöjenvastaisista toimista. Tämän asetusehdotuksen 
tarkoituksena on lisätä CIS-järjestelmän toimivuutta perustamalla eurooppalainen 
tietorekisteri, joka ilmentää konttien ja kuljetusvälineiden liikkeitä sekä asianomaisia tavaroita
ja henkilöitä. Lisäksi jäsenvaltioiden alun perin kolmanteen pilariin kuuluvaa tietojenvaihtoa 
varten perustama tullitutkintatietokanta (TTTK) tuodaan yhteisön oikeuden piiriin, jolloin sitä 
hyödynnetään sekä yhteisön toimien valvonnassa että kolmanteen pilariin kuuluvissa 
tiedusteluissa.

Vaikka toimet kaupankäynnin helpottamiseksi ovat keskeinen osa Euroopan unionin 
kauppapolitiikkaa, on aina olemassa vaara siitä, että kansainvälinen talousrikollisuus käyttää 
niitä hyväkseen. Petosorganisaatiot kiertävät tarkastuksia tai maksujen maksamista, käyttävät 
perusteettomasti hyväkseen tullien ja muiden maksujen alennuksia ja suspensioita ja -
talousarvion menopuolella - ne näyttävät keskittyvän yhteisön tullialueelta vietävien 
maataloustuotteiden ja jalostettujen tuotteiden vientitukiin. Tällainen toiminta voi aiheuttaa 
Euroopan yhteisöille huomattavia taloudellisia menetyksiä, sillä jäsenvaltioiden 
tullimuodollisuuksien täyttämisen yhteydessä kantamista tuontitulleista, maatalousmaksuista 
ja tuonnin arvonlisäverosta kertyy merkittävä osa yhteisön talousarvion tulopuolesta. 

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa myös ajantasaistetaan oikeudellisia ja teknisiä 
seikkoja useilla osa-alueilla, mistä mainittakoon esimerkkeinä
– tullilainsäädännön määritelmän saattaminen Napoli II -yleissopimuksen3 mukaiseksi 

  
1 Euroopan tietosuojavaltuutettu käsittelee asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tietosuojaan liittyvät 
kysymykset Euroopan oikeusasiamiehen sijasta.
2 EUVL C 101, 4.5.2007, s. 4. 
3 Neuvoston säädös 98/C 24/01, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, yleissopimuksen tekemisestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä 
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– sellaisen automaattisen tietojenvaihtojärjestelmän perustaminen, joka ei edellytä tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion etukäteen esittämää pyyntöä
– toiselta jäsenvaltiolta saatujen tietojen välittämistä jollekin kolmannelle maalle kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella koskevan menettelyn sujuvoittaminen
– TTJ:n käytön mahdollistaminen strategisiin ja operationaalisiin analysointitarkoituksiin

Mitä tulee komitologiamenettelyihin, alkuperäinen neuvoston asetus (EY) N:o 515/97 
perustui perustamissopimuksen 43 ja 235 artiklaan, ja se hyväksyttiin kuulemismenettelyllä, 
kun taas muutossäädös (joka perustuu perustamissopimuksen 135 ja 280 artiklaan) 
hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. Koska viimeksi mainitulla on tarkoitus muuttaa muun 
muassa asetuksen 43 artiklaa, jossa perustetaan komitologiakomitea, 23, 25 ja 43 artiklan 
saattaminen yhdenmukaiseksi uusien komitologiapuitteiden kanssa on välttämätöntä.

    
(EYVL C 24, 23.1.1998).
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