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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy 
między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między 
państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania 
przepisów prawa celnego i rolnego
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0866)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 135 i 280 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0033/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ODNIESIENIE 4 A (nowe)

Uwzględniając opinię Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych (EIOD)1,

____________________
1 Dz.U. C 94 z 28.4.2007, str. 3.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Dodano zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 2 rozporządzenia 45/2001, dotyczącym 
konsultowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 2
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Na poziomie Komisji należy stworzyć 
stałą infrastrukturę, która umożliwi 
przeprowadzanie wspólnych operacji 
celnych przez cały rok kalendarzowy i na 
czas niezbędny do przeprowadzenia jednej 
lub wielu szczególnych operacji pozwoli 
przyjąć przedstawicieli państw 
członkowskich, a w razie potrzeby również 
oficerów łącznikowych z krajów trzecich, z 
organizacji i agencji europejskich lub 
międzynarodowych, w szczególności 
Europolu, Światowej Organizacji Ceł 
(WCO) i Interpolu.

(12) Na poziomie Komisji należy stworzyć 
stałą infrastrukturę, która umożliwi 
koordynację wspólnych operacji celnych 
przez cały rok kalendarzowy i na czas 
niezbędny do przeprowadzenia jednej lub 
wielu szczególnych operacji pozwoli 
przyjąć przedstawicieli państw 
członkowskich, a w razie potrzeby również 
oficerów łącznikowych z krajów trzecich, z 
organizacji i agencji europejskich lub 
międzynarodowych, w szczególności 
Europolu, Światowej Organizacji Ceł 
(WCO) i Interpolu.

Uzasadnienie

Termin lepiej oddaje rolę koordynacyjną Komisji.

Poprawka 3
PUNKT 12 A PREAMBUŁY (nowy)

(12a) W celu omówienia problematyki 
nadzoru dotyczącego SIC, co najmniej raz 
w roku EIOD zwołuje posiedzenie z 
udziałem krajowych organów nadzoru 
ochrony danych.

Uzasadnienie

Zapewnia spójność z poprawkami nr 8 i 9.

Poprawka 4
PUNKT 17 A PREAMBUŁY (nowy)

(17a) Wymiana danych z państwami 
trzecimi uregulowana niniejszym 
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rozporządzeniem wymaga uprzedniego 
sprawdzenia, czy przepisy dotyczące 
ochrony danych w kraju przyjmującym, 
zwłaszcza w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych, zapewniają stopień 
ochrony odpowiadający stopniowi 
ochrony określonemu w przepisach UE.

Uzasadnienie

Państwa trzecie otrzymujące dane z państw członkowskich UE w ramach współpracy celnej 
winny mieć możność zagwarantowania odpowiedniego standardu ochrony danych 
porównywalnego do standardu UE. Punkt preambuły powiązany z ostatnim ustępem art. 19 
(nowego).

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 15 ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) nr 515/97)

2. Właściwe władze każdego państwa 
członkowskiego mogą również przesyłać 
informacje dotyczące działań, które są lub 
wydają się naruszać przepisy praca celnego 
lub rolnego, w miarę ich pozyskiwania lub 
w regularnych odstępach, w formacie 
ustrukturowanym lub 
nieustrukturowanym.

2. Właściwe władze każdego państwa 
członkowskiego mogą również przesyłać 
informacje dotyczące działań, które są lub 
wydają się naruszać przepisy praca celnego 
lub rolnego.

Uzasadnienie

Uproszczenie tekstu.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 36 ustęp 2 akapit 2 (Rozporządzenie (WE) nr 515/97)

14) W art. 36 ust. 2 ostatnie zdanie
otrzymuje następujące brzmienie:

14) W art. 36 ust. 2 akapit drugi otrzymuje 
następujące brzmienie:

W czasie kiedy podjęte jest działanie w 
celach lokalizowania, sporządzania 
sprawozdań lub dyskretnego nadzoru, a 
także w okresie przeprowadzania 
operacyjnej analizy danych lub 
dochodzenia, żadna osoba, niezależnie od 
tego, czy jej dane są przetwarzane, czy też 

W czasie kiedy podjęte jest działanie w 
celach lokalizowania, sporządzania 
sprawozdań lub dyskretnego nadzoru, a 
także w okresie przeprowadzania 
operacyjnej analizy danych lub 
dochodzenia, osoba, której dane są 
przetwarzane, może nie uzyskać dostępu 
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nie, nie uzyska dostępu do danych. do danych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z rozporządzeniem 45/2001 dotyczącym dostępu do danych 
osobowych.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNTK 15 LITERA (A)

Artykuł 37 ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) nr 515/97)

2. Każda osoba może, zależnie od tego, czy 
dane zostały wprowadzone do SIC przez 
państwo członkowskie, czy też przez 
Komisję, wnosić do każdego krajowego 
organu nadzorczego, o którym mowa w art. 
28 dyrektywy nr 95/46/WE lub do 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, o którym mowa w art. 41 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o 
udostępnienie danych osobowych jej 
dotyczących oraz o sprawdzenie ich 
dokładności i sposobu ich obecnego lub 
przeszłego wykorzystywania. Prawo to jest 
regulowane przez przepisy ustawowe, 
wykonawcze i proceduralne państwa 
członkowskiego, w którym taki wniosek 
został złożony, a także rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001. Jeżeli dane zostały 
umieszczone przez inne państwo 
członkowskie lub przez Komisję, 
sprawdzenie odbywa się w ścisłej 
współpracy z krajowym organem 
nadzorczym w tym innym państwie 
członkowskim lub z Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych.

2. Każda osoba może wnosić do każdego 
krajowego organu nadzorczego, o którym 
mowa w art. 28 dyrektywy nr 95/46/WE 
lub do Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, o którym mowa w art. 41 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o 
udostępnienie danych osobowych jej 
dotyczących oraz o sprawdzenie ich 
dokładności i sposobu ich obecnego lub 
przeszłego wykorzystywania. Prawo to jest 
regulowane przez przepisy ustawowe, 
wykonawcze i proceduralne państwa 
członkowskiego, w którym taki wniosek 
został złożony, a także rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001. Jeżeli dane zostały 
umieszczone przez inne państwo 
członkowskie lub przez Komisję, 
sprawdzenie odbywa się w ścisłej 
współpracy z krajowym organem 
nadzorczym w tym innym państwie 
członkowskim lub z Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności w procedurze dotyczącej składania wniosku o dostęp do 
danych osobowych.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 15 LITERA (A A) (nowa)

Artykuł 37 ustęp 3 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 515/97)
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aa) Dodaje się ustęp 3a:
„3a. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych nadzoruje zgodność SIC z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.”

Uzasadnienie

W celu uznania roli nadzorczej EIOD w odniesieniu do SIC zgodnie z rozporządzeniem 
45/2001.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 15 LITERA (B A) (nowa)

Artykuł 37 ustęp 4 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 515/97)

ba) Dodaje się ustęp 4a:
„4a. Co najmniej raz w roku Europejski 
Inspektor Ochrony Danych zwołuje 
posiedzenie z udziałem wszystkich 
krajowych organów ochrony danych w 
celu omówienia problematyki nadzoru 
dotyczącego SIC.”

Uzasadnienie

W celu zapewnienia koordynacji działań EIOD oraz krajowych organów nadzoru.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 20 LITERA (B)

Artykuł 43 ustęp 5 (Rozporządzenie (WE) nr 515/97)

b) W ust. 5, zdanie trzecie, wyrazy 
„Rzecznik Praw Obywatelskich, określony 
w art.37 ust. 4” otrzymują brzmienie 
„Europejski Inspektor Ochrony Danych, 
o którym mowa w art. 41 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001".

b) Ustęp 5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Komitet wraz z grupą nadzorczą, o której 
mowa w art. [...], analizuje wszelkie 
problemy dotyczące działania SIC, które 
napotykają krajowe organy nadzoru, o 
których mowa w art. 37. Komitet 
utworzony ad hoc spotyka się 
przynajmniej raz w roku.”

Uzasadnienie

Zgodnie z modelem przyjętym dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji 
(SIS II).
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku jest dostosowanie obecnego rozporządzenia Rady (WE) 515/97 z 
dnia 13 marca 1997 r. do nowych uprawnień wspólnotowych w dziedzinie współpracy służb 
celnych i jednocześnie wzmocnienie współpracy i wymiany danych między państwami 
członkowskimi oraz między nimi a Komisją.

Pomimo że po wprowadzeniu w życie rozporządzenia 515/97 osiągnięto dobre wyniki w 
zapobieganiu naruszeniom przepisów wspólnotowego prawa celnego i rolnego, istnieje wiele 
przyczyn przemawiających za zmianą tego rozporządzenia, w niemałym stopniu 
wynikających z dwóch ostatnich rund rozszerzeń UE, które znacznie przesunęły i wydłużyły 
lądowe i morskie granice Unii Europejskiej. Szereg zagadnień dotyczących ochrony danych, 
w szczególności przepisów w sprawie kontroli danych osobowych przetwarzanych w ramach 
SIC, rozpatrzył i szczegółowo zanalizował Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)1 w 
opinii z dnia 22 lutego 2007 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy również wydał w tej 
sprawie opinię w dniu 21 marca 2007 r.2
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 ustanowiono podstawę prawną dla wniosków o 
pomoc przekazywanych między organami celnymi państw członkowskich w celu zwalczania 
nieprawidłowości i nadużyć finansowych, w wyniku czego powstała specjalna baza danych –
system informacji celnej (SIC), który obecnie łączy 1500 terminali z ponad 3000 
uprawnionych użytkowników we wszystkich 27 państwach członkowskich, umożliwiając 
właściwym organom administracyjnym ostrzeganie partnerów europejskich o jakimkolwiek 
ryzyku lub podejrzeniu wystąpienia operacji niezgodnej z przepisami. Celem niniejszego 
wniosku jest zwiększenie funkcjonalności SIC poprzez utworzenie dodatkowego 
europejskiego zbioru danych (EDD) ukazującego przemieszczanie się kontenerów i środków 
transportu, a także towarów i zaangażowanych osób. Ponadto do prawodawstwa Wspólnoty 
wprowadza się identyfikującą bazę danych rejestru celnego (FIDE), utworzoną początkowo 
przez państwa członkowskie w celu wymiany informacji z zakresu 3. filaru, dzięki czemu 
znajduje ona zastosowanie zarówno w nadzorowaniu działań Wspólnoty, jak i w przypadku 
zapytań dotyczących 3. filaru.

Choć ułatwienia w handlu są głównym elementem polityki handlowej UE, zawsze istnieje 
niebezpieczeństwo ich wykorzystania w ramach międzynarodowej przestępczości 
gospodarczej i finansowej: organizacje popełniające nadużycia finansowe unikają kontroli lub 
uchylają się od płatności należności celnych, mimo braku uprawnień korzystają z obniżonych 
stawek celnych lub z ich zawieszenia oraz – pod względem wydatków – wydają się 
koncentrować na wypłacie refundacji wywozowych dla produktów rolnych oraz produktów 
przetworzonych wywożonych poza obszar celny Wspólnoty. Działania te mogą prowadzić do 
znacznych strat finansowych Wspólnot Europejskich, bowiem należności celne przywozowe, 
opłaty rolne i VAT z tytułu importu towarów, nakładane przez państwa członkowskie po 
zakończeniu formalności celnych, stanowią znaczącą część dochodów w budżecie 
wspólnotowym.

  
1 Zgodnie z rozporządzeniem 45/2001 EIOD zastąpił Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w
kwestiach ochrony danych.
2 Dz.U. C101 z 4.5.2007, str. 4
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Niniejszy wniosek uwzględnia dalsze aktualizacje prawne i techniczne w wielu dziedzinach, 
w szczególności:
- dostosowanie definicji prawodawstwa celnego do konwencji „Neapol II”1,
- wprowadzenie automatycznej wymiany danych bez konieczności wcześniejszego wniosku 
ze strony państwa członkowskiego otrzymującego dane,
- usprawnienie procedury przekazywania państwu trzeciemu danych otrzymanych z innego 
państwa członkowskiego pod warunkiem uzyskania jego zgody,
- zezwolenie na korzystanie z SIC do celów analizy strategicznej i operacyjnej.

W odniesieniu do procedur komitologii: pierwotne rozporządzenie Rady (WE) 515/97 
opierało się na art. 43 i 235 traktatu i zostało przyjęte w ramach procedury konsultacji, zaś akt 
zmieniający (którego podstawę stanowią art. 135 i 280 traktatu) podlega procedurze 
współdecyzji. Celem aktu zmieniającego jest zmiana między innymi art. 43 rozporządzenia, 
w którym ustanawia się komitet do celów komitologii, konieczne wydaje się zatem 
dostosowanie art. 23, 25 oraz 43 do nowych ram komitologii.

  
1 Akt Rady 98/C 24/01 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiający na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii
Europejskiej Konwencję w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi [Dziennik 
Urzędowy C 24 z 23.01.1998].
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