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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir 
dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir 
žemės ūkio teisės aktų taikymą
(COM (2006)0866 – C6-0033/2007 –2006/0290 (COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM 
(2006)0866)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 135 ir 280 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0033/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Biudžeto 
komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4A NURODOMOJI DALIS (nauja)

atsižvelgdami į Europos Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP) nuomonę1,
____________________
1 OL C 94, 2007 4 28, p. 3.

Pagrindimas

Papildymas, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį, kurioje 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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reikalaujama, kad būtų privaloma konsultacija su EDAPP.

Pakeitimas 2
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Komisijoje turi būti sukurta nuolatinė 
infrastruktūra, leidžianti ištisus 
kalendorinius metus vykdyti bendras 
muitinės operacijas ir vienai ar kelioms 
konkrečioms operacijoms atlikti priimti 
valstybių narių atstovus ir, prireikus, 
trečiųjų šalių, Europos ar tarptautinių 
organizacijų ir agentūrų, pavyzdžiui, 
Europolo, Pasaulio muitinių organizacijos 
(PMO) ir Interpolo, ryšių pareigūnus.

(12) Komisijoje turi būti sukurta nuolatinė 
infrastruktūra, leidžianti ištisus 
kalendorinius metus koordinuoti bendras 
muitinės operacijas ir vienai ar kelioms 
konkrečioms operacijoms atlikti priimti 
valstybių narių atstovus ir, prireikus, 
trečiųjų šalių, Europos ar tarptautinių 
organizacijų ir agentūrų, pavyzdžiui, 
Europolo, Pasaulio muitinių organizacijos 
(PMO) ir Interpolo, ryšių pareigūnus.

Pagrindimas

Ši formuluotė geriau tinka apibūdinti koordinuojamąją Komisijos veiklą.

Pakeitimas 3
12A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(12a) Siekiant išspręsti priežiūros 
klausimus, susijusius su muitinės 
informacine sistema (MIS), EDAPP bent 
kartą per metus į posėdį turi sukviesti 
nacionalinius duomenų apsaugos 
pareigūnus.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama nuoseklumo atsižvelgiant į 8 ir 9 pakeitimus.

Pakeitimas 4
17A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(17a) Prieš keičiantis duomenimis su 
trečiosiomis šalimis, nurodytomis šiame 
reglamente, visų pirma reikia patikrinti, 
ar šalyje gavėjoje duomenų apsaugos 
taisyklėmis, ypač susijusiomis su asmens 
duomenų tvarkymu, užtikrinama tam 
tikro lygio apsauga, prilygstanti ES 



PR\670659LT.doc 7/11 PE 390.543v01-00

LT

taisyklėmis užtikrinamai apsaugai.

Pagrindimas

Trečiosios šalys, kurios vykstant muitinių bendradarbiavimui gauna duomenų iš ES valstybių 
narių, turėtų užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą, atitinkančią ES reikalavimus. 
Konstatuojamoji dalis susijusi su 19 straipsnio (naujas) paskutine pastraipa.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

15 straipsnio 2 dalis (Reglamentas EB Nr. 515/97)
2. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
palaipsniui arba reguliariai taip pat gali 
siųsti nustatyto arba laisvo formato 
informaciją apie muitinės ar žemės ūkio 
teisės aktus pažeidžiančius arba galinčius 
pažeisti veiksmus.

2. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos taip 
pat gali siųsti informaciją apie muitinės ar 
žemės ūkio teisės aktus pažeidžiančius arba 
galinčius pažeisti veiksmus.

Pagrindimas

Supaprastinamas tekstas.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 14 PUNKTAS

36 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

(14) 36 straipsnio 2 dalies paskutinis 
sakinys pakeičiamas taip:

14) 36 straipsnio 2 dalies antroji įtrauka 
pakeičiama taip:

Bet kuriuo atveju visiems asmenims, kurių 
duomenys yra tvarkomi arba ne, 
susipažinti su jais nebus leidžiama tol, kol 
vyksta stebėjimas ir atsiskaitymas ar 
diskretiška priežiūra, taip pat tol, kol 
analizuojami operatyviniai duomenys arba 
vykdomas tyrimas.

Bet kuriuo atveju visiems asmenims, kurių 
duomenys yra tvarkomi, susipažinti su jais 
gali būti neleidžiama tol, kol vyksta 
stebėjimas ir atsiskaitymas ar diskretiška 
priežiūra, taip pat tol, kol analizuojami 
operatyviniai duomenys arba vykdomas 
tyrimas.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad būtų nuoseklu atsižvelgiant į Reglamentą 45/2001 asmens duomenų 
prieigos klausimu.

Pakeitimas 7
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1 STRAIPSNIO 15 PUNKTO A PUNKTAS
37 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

2. Bet kuris asmuo gali prašyti Direktyvos 
95/46/EB 28 straipsnyje numatytos 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 
straipsnio 2 dalyje nurodyto Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, 
atsižvelgiant į tai, ar duomenys į MIS 
buvo įvesti valstybės narės, ar Komisijos,
patikrinti su jo asmeniu susijusių duomenų 
teisingumą ir tų duomenų dabartinį ar 
ankstesnį panaudojimą. Šią teisę 
reglamentuoja valstybės narės, kurioje 
pateiktas prašymas, įstatymai, teisės aktai 
bei procedūros ir Reglamentas (EB) Nr. 
45/2001. Jei duomenis įvedė kita valstybė 
narė arba Komisija, patikrinimas 
atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su 
tos valstybės narės priežiūros institucija 
arba su Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu.

2. Bet kuris asmuo gali prašyti Direktyvos 
95/46/EB 28 straipsnyje numatytos 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 
straipsnio 2 dalyje nurodyto Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
patikrinti su jo asmeniu susijusių duomenų 
teisingumą ir tų duomenų dabartinį ar 
ankstesnį panaudojimą. Šią teisę 
reglamentuoja valstybės narės, kurioje 
pateiktas prašymas, įstatymai, teisės aktai 
bei procedūros ir Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001. Jei duomenis įvedė kita 
valstybė narė arba Komisija, patikrinimas 
atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su 
tos valstybės narės priežiūros institucija 
arba su Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti asmens duomenų prieigos procedūros nuoseklumą.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 15 PUNKTO AA PUNKTAS (naujas)

37 straipsnio 3a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

aa) reikia įterpti šią 3a dalį: 
„3a. Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnas prižiūrės, kad MIS 
atitiktų Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
reikalavimus.

Pagrindimas

Vadovaujantis Reglamentu Nr. 45/2001 siekiama pripažinti EDAPP įgaliojimus prižiūrėti 
muitinės informacinę sistemą (MIS).

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 15 PUNKTO BA PUNKTAS (naujas)
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37 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

ba) reikia įterpti šią 4a dalį: 
„4a. Europos duomenų priežiūros 

pareigūnas bent kartą per metus į posėdį 
turi sukviesti nacionalinius duomenų 
apsaugos pareigūnus, kad būtų aptarti 
priežiūros klausimai, susiję su muitinės 
informacine sistema (MIS).

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti EDAPP ir nacionalinių priežiūros institucijų veiklos koordinavimą.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 20 PUNKTO B PUNKTAS

43 straipsnio 5 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 515/97)

(b) 5 dalies trečiajame sakinyje žodis 
„ombudsmenas“ pakeičiamas žodžiais 
„Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 
straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos 
duomenų apsaugos pareigūnas“.

b) 5 dalis keičiama taip:
„Komitetas kartu su priežiūros grupe, 
nurodyta ... straipsnyje, turi išnagrinėti 
visas MIS veiklos problemas, su kuriomis 
susiduria 37 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės priežiūros institucijos. Ad 
hoc sudėties komitetas renkasi bent kartą 
per metus.“

Pagrindimas

Atitinka pasirinktą antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) modelį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo reglamento pasiūlymu siekiama suderinti galiojantį 1997 m. kovo 13 d. Tarybos
reglamentą atsižvelgiant į naujus Bendrijos įgaliojimus muitinės bendradarbiavimo srityje, 
siekiant stiprinti valstybių narių ir Komisijos ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir 
duomenų mainus. 

Priėmus Reglamentą 515/97 kovos su sukčiavimu taikant Bendrijos muitų ir žemės ūkio teisės 
aktus srityje pasiekta gerų rezultatų, tačiau dėl daugelio priežasčių, ypač įvykus dviem 
pastariesiems ES plėtros etapams ir dėl pakeitusių ir išplėtusių Europos Sąjungos sausumos ir 
jūrų sienų, šį reglamentą buvo būtina keisti. Daugelis duomenų apsaugos klausimų, ypač 
nuostatos dėl asmens duomenų kontrolės Muitinės informacinėje sistemoje (MIS) išsamiai 
aptariamos ir nagrinėjamos 2007 m. kovo 21 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (EDPS)1 pateiktoje nuomonėje. 2007 m. kovo mėn. 21 d. buvo pateikta taip pat ir 
Europos Audito Rūmų nuomonė2.

Tarybos reglamente (EB) Nr. 515/97 numatytas šių institucijų keitimosi prašymais dėl 
pagalbos kovojant su pažeidimais ir sukčiavimu teisinis pagrindas, kuris leido sukurti 
specialią duomenų bazę – Muitinės informacinę sistemą (MIS), šiuo metu jungiančią 1500 
terminalų, kuriais naudojasi 3000 patvirtintų vartotojų visose 27 valstybėse narėse, ir 
suteikiančią galimybę atitinkamoms administravimo institucijoms įspėti savo partnerius 
Europoje apie neįprastas riziką keliančias arba įtartinas operacijas. Šiuo reglamento 
pasiūlymu siekiama didinti MIS funkcionalumą papildomai sukuriant Europos duomenų bazę 
(EDB), kuri leistų stebėti konteinerių ir transporto priemonių, taip pat prekių ir atitinkamų 
asmenų judėjimą. Be to, Bendrijos įstatymuose numatyta sukurti Muitinės bylų 
identifikavimo duomenų bazę (angl. FIDE), kurią iš pradžių sukūrė valstybės narės, kad 
galėtų keistis informacija, susijusia su trečiuoju ramsčiu, ir kuri suteiktų galimybę stebėti 
Bendrijos veiksmus ir būtų naudojama teikiant prašymus pagal trečiąjį ramstį.

Nors prekybos sąlygų palengvinimas sudaro esminį ES prekybos politikos elementą, visada 
išlieka pavojus, kad šiomis sąlygomis bus pasinaudota vykdant tarptautinius ekonominius ir 
finansinius nusikaltimus: nusikalstamos organizacijos vengia muitų mokesčių kontrolės arba 
vengia juos mokėti, neteisėtai naudojasi muitų sumažinimu arba panaikinimu ir – išlaidų 
požiūriu – susigrąžina eksporto mokesčius už žemės ūkio produkciją ir perdirbtus produktus, 
kurie išvežami už Bendrijos muitų teritorijos ribų. Šie veiksmai Europos Bendrijoms gali 
atnešti didelių finansinių nuostolių, kadangi importo muitai, žemės ūkio mokesčiai ir importo 
PVM, kuriais valstybės narės apmokestina produkciją vykdant muitinės procedūras, sudaro 
didelę Bendrijos biudžeto įplaukų dalį. 

Šiuo reglamento pasiūlymu atnaujinamos daugelio sričių teisinės ir techninės nuostatos, ypač 
dėl:

  
1 Kaip numatyta Reglamente 45/2001, Europos ombudsmeno vykdytas funkcijas duomenų apsaugos klausimais
atlieka EDPS.
2 OL C 101; 2007 5 4, p. 4
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- muitinės aktų suderinimo su II Neapolio konvencija1,
- automatinio keitimosi duomenimis įdiegimo be iš ankstinio valstybės narės duomenų 
gavėjos prašymo,
- dabartinės procedūros, pagal kurią trečiajai šaliai perduodama iš kitos valstybės narės gauta 
informacija, jei ši valstybė narė yra davusi sutikimą, supaprastinimo,
- MIS panaudojimo strateginės ir operatyvinės analizės tikslams.

Komitologijos procedūra: pirminis Tarybos reglamentas (EB) 515/97 buvo pagrįstas Sutarties 
43 ir 235 straipsniais ir priimtas taikant konsultavimosi procedūrą, o iš dalies jį keičiantis 
aktas (pagrįstas Sutarties 135 ir 180 straipsniais) priimtas taikant bendro sprendimo 
procedūrą. Kadangi pastaruoju aktu siekiama iš dalies pakeisti inter alia Reglamento 43 
straipsnį, kuriuo įsteigiamas komitologijos komitetas, regis, atsižvelgiant į naująją 
komitologijos sistemą būtina pakeisti ir 23, 25 ir 43 straipsnius.

  
1 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos aktas 98/C 24/01, kuriame Europos Sąjungos Sutarties K3 straipsnio pagrindu 
parengiama Konvenciją dėl muitinių administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo [Oficialusis 
leidinys C 24; 1998 1 23].
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