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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumus 
Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju 
palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un
lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu 
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0866)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 135. un 280. pantu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0033/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Budžeta 
kontroles komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4.A ATSAUCE (jauna)

ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāja (EDAU) atzinumu1,
____________________
1 OV C 94, 28.4.2007., 3. lpp.

Pamatojums

Papildināts saskaņā ar Regulas Nr. 45/2001 28. panta 2. punkta prasībām, ar kurām paredz 
apspriešanos ar EDAU.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
12. APSVĒRUMS

(12) Komisijā jāizveido pastāvīga 
infrastruktūra, kas ļautu īstenot kopējas 
Kopienas muitas operācijas visu kalendāro 
gadu un uzņemt dalībvalstu pārstāvjus uz 
laiku, kas vajadzīgs vienas vai vairāku 
konkrētu operāciju īstenošanai, kā arī 
vajadzības gadījumā uzņemt trešo valstu, 
Eiropas vai starptautisko organizāciju un 
aģentūru, jo īpaši Eiropola, Interpola un 
Pasaules Muitas organizācijas (PMO) 
sadarbības koordinatorus.

(12) Komisijā jāizveido pastāvīga 
infrastruktūra, kas ļautu koordinēt kopējas 
Kopienas muitas operācijas visu kalendāro 
gadu un uzņemt dalībvalstu pārstāvjus uz 
laiku, kas vajadzīgs vienas vai vairāku 
konkrētu operāciju īstenošanai, kā arī 
vajadzības gadījumā uzņemt trešo valstu, 
Eiropas vai starptautisko organizāciju un 
aģentūru, jo īpaši Eiropola, Interpola un 
Pasaules Muitas organizācijas (PMO) 
sadarbības koordinatorus.

Pamatojums

Termins „koordinēt” vairāk atbilst Komisijas koordinēšanas funkcijai.

Grozījums Nr. 3
12.A APSVĒRUMS (jauns)

(12a) Lai risinātu ar MIS saistītus 
uzraudzības jautājumus, EDAU vismaz 
reizi gadā tiekas ar dalībvalstu datu 
aizsardzības uzraudzības iestādēm.

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam Nr. 8 un Nr. 9.

Grozījums Nr. 4
17.A APSVĒRUMS (jauns)

(17a) Pirms tādas datu apmaiņas ar 
trešām valstīm, uz ko attiecas šī regula, ir 
jāpārbauda, vai datu aizsardzības 
noteikumi saņēmējvalstī, jo īpaši saistībā 
ar personas datu apstrādi, nodrošina tādu 
pašu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina 
ES noteikumi.
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Pamatojums

Trešām valstīm, kuras no ES dalībvalstīm saņem datus saistībā ar muitas sadarbību, ir jāspēj 
nodrošināt pienācīgu datu aizsardzības standartu ievērošanu, kas atbilst ES standartiem. 
Apsvērums saskaņots ar 19. panta (jauns) pēdējo daļu.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 3. PUNKTS

15. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 515/97)

2. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes 
var arī paziņot informāciju par darbībām, 
kurās tiek pārkāpti muitas vai 
lauksaimniecības tiesību akti vai kuras rada 
aizdomas par šādiem pārkāpumiem, kolīdz 
tās ir konstatētas vai ar regulāriem 
starplaikiem, izmantojot strukturētu vai 
nestrukturētu formātu.

2. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes 
var arī paziņot informāciju par darbībām, 
kurās tiek pārkāpti muitas vai 
lauksaimniecības tiesību akti vai kuras rada 
aizdomas par šādiem pārkāpumiem.

Pamatojums

Teksta vienkāršošana.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 14. PUNKTS

36. panta 2. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 515/97)

(14) Regulas 36. panta 2. punkta pēdējo 
teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

(14) Regulas 36. panta 2. punkta otro 
apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

Jebkurā gadījumā piekļuve tiek liegta 
visām personām (neatkarīgi no tā, vai to 
dati tiek apstrādāti) laika posmā, kad noris 
novērošanas un ziņošanas vai slepenas 
uzraudzības pasākumi, kā arī laikposmā, 
kurā notiek datu operatīvā analīze vai 
izmeklēšana.

Jebkurā gadījumā piekļuve var tikt liegta 
visām personām, kuru dati tiek apstrādāti 
laika posmā, kad noris novērošanas un 
ziņošanas vai slepenas uzraudzības 
pasākumi, kā arī laikposmā, kurā notiek 
datu operatīvā analīze vai izmeklēšana.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību Regulas Nr. 45/2001 noteikumiem par piekļuvi personas datiem.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 15. PUNKTA (A) APAKŠPUNKTS
37. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 515/97)
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2. Kad dalībvalsts vai Komisija ir 
ievadījusi datus MIS, ikviena persona 
drīkst pieprasīt Direktīvas 95/46/EK 
28. pantā paredzētajai valsts uzraudzības 
iestādei vai Regulas (EK) Nr. 45/2001 
41. panta 2. punktā paredzētajam Eiropas 
datu aizsardzības uzraudzītājam atļauju 
piekļūt saviem personas datiem, lai 
pārbaudītu to atbilstību un veidu, kā tos 
izmanto vai kā tie ir izmantoti. Minētās 
tiesības atbilstīgi regulē likumi, noteikumi 
un procedūras dalībvalstī, kur veikts 
attiecīgais pieprasījums, kā arī Regula 
(EK) Nr. 45/2001. Ja datus ir iekļāvusi cita 
dalībvalsts vai Komisija, pārbaudes veic 
ciešā sadarbībā ar dalībvalsts uzraudzības 
iestādi vai Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāju.

2. Ikviena persona drīkst pieprasīt 
Direktīvas 95/46/EK 28. pantā paredzētajai 
valsts uzraudzības iestādei vai Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 41. panta 2. punktā 
paredzētajam Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājam atļauju piekļūt saviem 
personas datiem, lai pārbaudītu to 
atbilstību un veidu, kā tos izmanto vai kā 
tie ir izmantoti. Minētās tiesības atbilstīgi 
regulē likumi, noteikumi un procedūras 
dalībvalstī, kur veikts attiecīgais 
pieprasījums, kā arī Regula (EK) 
Nr. 45/2001. Ja datus ir iekļāvusi cita 
dalībvalsts vai Komisija, pārbaudes veic 
ciešā sadarbībā ar dalībvalsts uzraudzības 
iestādi vai Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāju.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotu procedūru attiecībā uz pieprasījumu piekļūt personas datiem.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 15. PUNKTA (AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

37. panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 515/97)

aa) Iekļauj šādu 3.a punktu: 
„3.a Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītājs pārrauga MIS atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 45/2001.”

Pamatojums

Lai atzītu EDAU pārraudzības iestādes funkciju, pārbaudot MIS atbilstību Regulai 
Nr. 45/2001.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 15. PUNKTA (BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

37. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 515/97)

ba) Iekļauj šādu 4.a punktu: 
„4.a Lai risinātu ar MIS saistītus 
uzraudzības jautājumus, Eiropas datu 
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aizsardzības uzraudzītājs vismaz reizi 
gadā tiekas ar visām dalībvalstu datu 
aizsardzības uzraudzības iestādēm.”

Pamatojums

Lai nodrošinātu EDAU sadarbību ar dalībvalstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 20. PUNKTA (B) APAKŠPUNKTS
43. panta 5. punkts (Regula (EK) Nr. 515/97)

b) 5. punkta trešajā teikumā vārdus 
„37. panta 4. punktā minētais ombuds” 
aizstāj ar šādiem vārdiem: „Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 41. panta 2. punktā minētais 
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs”.

b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

„Komiteja kopā ar [..] pantā minēto 
uzraudzības struktūru pārbauda visas 
saistībā ar MIS darbību radušās 
problēmas, ar kādām ir saskārušās 
37. pantā minētās dalībvalstu uzraudzības 
iestādes. Komiteja vismaz reizi gadā 
sasauc ad hoc sanāksmi.”

Pamatojums

Atbilstīgi otrās paaudzes Šengenas Informācijas Sistēmas (SIS II) modelim.
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PASKAIDROJUMS

Šī ierosinātā regulas priekšlikuma mērķis ir saskaņot spēkā esošo Padomes 1997. gada 
13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 ar jaunajām Kopienas pilnvarām muitas sadarbības jomā, 
vienlaikus padarot ciešāku sadarbību un informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā un starp 
dalībvalstīm un Komisiju.

Kaut arī līdz ar Regulas (EK) Nr. 515/97 piemērošanu ir panākti labi rezultāti krāpšanas 
apkarošanā saistībā ar Kopienas muitas un lauksaimniecības tiesību aktiem, vairāku iemeslu 
dēļ ir radusies vajadzība izdarīt grozījumus šajā regulā, lielā mērā sakarā ar ES paplašināšanās 
pēdējām divām kārtām, kas ir ievērojami mainījušas un pagarinājušas Eiropas Savienības 
zemes un jūras robežas. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU)1 2007. gada 
22. februāra atzinumā vienlīdz ir risināti un detalizēti aplūkoti daudzi datu aizsardzības 
jautājumi, jo sevišķi noteikumi par personas datu apstrādes kontroli Muitas informācijas 
sistēmā (MIS). Arī Eiropas Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu 2007. gada 21. martā2.

Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 ir juridiskais pamats palīdzības pieprasījumiem, ko viena 
dalībvalsts muitas iestāde nosūta citai, lai apkarotu pārkāpumus un krāpšanu, izveidojot īpašu 
datubāzi — Muitas informācija sistēmu (MIS) —, kurā šobrīd ir saslēgti 1500 termināli ar 
3000 akreditētiem lietotājiem visās 27 dalībvalstīs, tādējādi attiecīgās administratīvās iestādes 
var brīdināt savus Eiropas partnerus par jebkuru risku vai aizdomām par pārkāpumu. Šīs 
regulas mērķis ir palielināt MIS funkcionalitāti, izveidojot papildu Eiropas datu bāzi (EDD), 
kurā būtu redzama konteineru pārvietošanās un transporta veids, kā arī attiecīgās preces un 
personas. Turklāt Muitas izmeklēšanas lietu identificēšanas datubāze (FIDE), ko sākotnēji 
dalībvalstis izveidoja informācijas apmaiņai trešā pīlāra jomā, ir iekļauta Kopienas tiesību 
aktos, tādējādi tā noder gan Kopienas darbību, gan saistībā ar trešo pīlāru veikto izmeklēšanu 
uzraudzībai.

Lai gan tirdzniecības veicināšana ir ES tirdzniecības politikas svarīgs elements, vienmēr 
pastāv draudi, ka to varētu izmantot, lai veiktu starptautiskus ekonomiska un finansiāla
rakstura noziegumus: krāpnieciski grupējumi izvairās no muitas kontroles vai nodokļu 
samaksas, izmanto nodevu atvieglojumus vai to atlikšanu, lai gan nav tiesīgi to darīt, kā arī 
izdevumu jomā tie koncentrējas uz eksporta atlīdzībām par lauksaimniecības un 
pārstrādātajiem produktiem, kurus izved no Kopienas muitas teritorijas. Šo darbību rezultātā 
Eiropas Kopienām var rasties ievērojami finansiāli zaudējumi, jo ievedmuitas nodokļi, 
lauksaimniecības nodevas un preču ievešanas brīdī veicamie PVN maksājumi, kurus iekasē 
dalībvalstis muitas formalitāšu kārtošanas laikā, veido būtisku daļu no Kopienas budžeta 
ieņēmumiem.

Turklāt regulas priekšlikumā iekļauti juridiski un tehniski koriģējumi vairākās jomās, jo 
sevišķi:
- muitas tiesību aktu definīcijas pieskaņošana definīcijai Neapoles II konvencijā3,

  
1 Saskaņā ar Regulu Nr. 45/2001 EDAU aizstāj Eiropas ombudu jautājumos par datu aizsardzību.
2 OV C101, 04.05.2007., 4. lpp.
3 Padomes 1997. gada 18. decembra akts Nr. 98/C 24/01, ar kuru izveido Konvenciju, kas izstrādāta, 
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- izveidojot automātisku informācijas apmaiņu bez iepriekšējas pieprasījuma iesniegšanas no 
saņēmējas dalībvalsts,
- pilnveidojot procedūru informācijas no citas dalībvalsts nodošanai ārpuskopienas valstij, ja 
šī dalībvalsts ir devusi savu piekrišanu,
- ļaujot izmantot MIS stratēģiskās un operatīvās analīzes veikšanai.

Attiecībā uz komitoloģijas procedūrām — sākotnējās Padomes Regulas (EK) Nr. 515/97 
pamats bija Līguma 43. un 235. pants un to pieņēma atbilstoši apspriežu procedūrai, savukārt 
grozījumu tiesību aktu (pamatojoties uz Līguma 135. un 280. pantu) pieņēma saskaņā ar
koplēmuma procedūru. Tā kā grozījumu tiesību akta mērķis cita starpā ir grozīt regulas 
43. pantu, ar ko paredz komitoloģijas procedūru, ir nepieciešama 23., 25. un 43. panta
pielāgošana atbilstīgi jaunajam komitoloģijas regulējumam.

    
pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un 
sadarbību [Oficiālais Vēstnesis C 24, 23.01.1998.].


