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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 515/97 privind asistenţa reciprocă 
între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi 
Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal 
şi agricol
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0866]1 ,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 135 alineatul (280) din Tratatul CE, 
în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0033/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul 
Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Text de referinţă inexistent în RO. Traducere provizorie a dispoziţiilor modificate, efectuată 
de Unitatea de Traducere Română.

Amendamentul 1
REFERIREA 4a (nouă)

având în vedere avizul Autorităţii 
europene pentru protecţia datelor 
(AEPD),

  
1 Nepublicată încă în JO.
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____________________
1 JO C 94, 28.4.2007, p. 3.

Justification

Addition in line with the mandatory character of art.28 (2) of Reg.45/2001, requesting a 
consultation of the EDPS

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 12

(12) Trebuie creată o infrastructură 
permanentă în cadrul Comisiei astfel încât 
operaţiunile vamale comune să poată fi 
desfăşurate pe întreg parcursul anului 
calendaristic şi să poată fi găzduiţi 
reprezentanţi ai ţărilor membre şi, dacă este 
necesar, ofiţeri de legătură din ţări terţe sau 
organizaţii şi agenţii europene sau 
internaţionale, în special Organizaţia 
Mondială a Vămilor (OMV) şi Interpol, în 
vederea desfăşurării uneia sau mai multor 
operaţiuni individuale.

(12) Trebuie creată o infrastructură 
permanentă în cadrul Comisiei astfel încât 
operaţiunile vamale comune să poată fi 
coordonate pe întreg parcursul anului 
calendaristic şi să poată fi găzduiţi 
reprezentanţi ai ţărilor membre şi, dacă este 
necesar, ofiţeri de legătură din ţări terţe sau 
organizaţii şi agenţii europene sau 
internaţionale, în special Organizaţia 
Mondială a Vămilor (OMV) şi Interpol, în 
vederea desfăşurării uneia sau mai multor 
operaţiuni individuale.

Justification

Term better suited to the coordination role of the Commission

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 1a (nou)

(12a) În vederea abordării aspectelor de 
supraveghere legate de CIS, AEPD 
organizează o reuniune cu autorităţile 
naţionale de supraveghere a protecţiei 
datelor cel puţin o dată pe an.

Justification

Provides consistency with amendments 8 and 9

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 17A (nou)
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(17) Schimburile de date cu ţări terţe care 
fac obiectul prezentului regulament ar 
trebui supuse verificării prealabile a 
faptului că, în ţara care primeşte datele, 
normele de protecţie a acestora, în special 
în ceea ce priveşte procesarea datelor 
personale, oferă un grad de protecţie 
echivalent cu cel oferit de normele UE.

Justification

Third countries obtaining data from EU Member States in the framework of customs 
cooperation should be in a position to guarantee proper data protection standards 
comparable to EU standards. Recital linked to the last paragraph of art.19(new).

Amendamentul 5
Articolul 15 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(2) Autorităţile competente ale fiecărui stat 
membru pot, de asemenea, să comunice 
informaţii privind operaţiuni care încalcă 
sau par să încalce legislaţia vamală sau 
agricolă, în mod progresiv sau periodic, 
într-un format structurat sau 
nestructurat.

(2) Autorităţile competente ale fiecărui stat 
membru pot, de asemenea, să comunice 
informaţii privind operaţiuni care încalcă 
sau par să încalce legislaţia vamală sau 
agricolă.

Justification

Simplification of text

Amendamentul 6
Articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(14) La articolul 36 alineatul (2), al doilea 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

(14) La articolul 36 alineatul (2), al doilea 
paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

În orice caz, accesul este refuzat oricărei 
persoane ale cărei date sunt sau nu
procesate pe parcursul perioadei în care 
sunt desfăşurate acţiuni în scopul ţinerii 
sub observaţie şi raportării sau al 
supravegherii discrete şi pe parcursul 
perioadei în care se desfăşoară investigaţia 
sau analiza operaţională a datelor.

În orice caz, accesul poate fi refuzat 
oricărei persoane ale cărei date sunt 
procesate pe parcursul perioadei în care 
sunt desfăşurate acţiuni în scopul ţinerii 
sub observaţie şi raportării sau al 
supravegherii discrete şi pe parcursul 
perioadei în care se desfăşoară investigaţia 
sau analiza operaţională a datelor.
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Justification

To ensure consistency with Regulation 45/2001 concerning access to personal data

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15 LITERA (A)

Articolul 37 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(2) Orice persoană poate cere autorităţii 
naţionale de supraveghere a protecţiei 
datelor, menţionată la articolul 28 din 
Directiva 95/46/CE, sau Autorităţii 
europene pentru protecţia datelor, 
menţionată la articolul 41 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, după cum 
datele au fost introduse în CIS de către un 
stat membru sau de către Comisie, să aibă 
acces la datele personale care o privesc 
pentru a verifica acurateţea acestora şi 
scopul în care au fost sau sunt utilizate. 
Acest drept este reglementat, după caz, de 
legile, reglementările şi procedurile 
existente în statul membru în care este 
făcută cererea sau de Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001.    În cazul în care datele au 
fost introduse de către un alt stat membru 
sau de către Comisie, acestea sunt 
verificate în strânsă cooperare cu 
autoritatea naţională de supraveghere a 
protecţiei datelor din acel alt stat membru 
sau cu Autoritatea europeană pentru 
protecţia datelor.

(2) Orice persoană poate cere autorităţii 
naţionale de supraveghere a protecţiei 
datelor, menţionată la articolul 28 din 
Directiva 95/46/CE, sau Autorităţii 
europene pentru protecţia datelor, 
menţionată la articolul 41 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 să aibă 
acces la datele personale care o privesc 
pentru a verifica acurateţea acestora şi 
scopul în care au fost sau sunt utilizate. 
Acest drept este reglementat, după caz, de 
legile, reglementările şi procedurile 
existente în statul membru în care este 
făcută cererea sau de Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001.    În cazul în care datele au 
fost introduse de către un alt stat membru 
sau de către Comisie, acestea sunt 
verificate în strânsă cooperare cu 
autoritatea naţională de supraveghere a 
protecţiei datelor din acel alt stat membru 
sau cu Autoritatea europeană pentru 
protecţia datelor.

Justification

To ensure consistency in the procedure to request access to personal data

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15 LITERA (AA) (nouă)

Articolul 37 alineatul (3a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(aa) Se inserează următorul alineat (3a): 
„(3a) Autoritatea europeană pentru 
protecţia datelor va controla 
conformitatea CIS cu Regulamentul (CE) 
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nr. 45/2001.”

Justification

In order to recognize the EDPS supervisory role as to the CIS, consistent with Reg. 45/2001

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15 LITERA (BA) (nouă)

Articolul 37 alineatul (4a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(ba) Se inserează următorul alineat (4a): 
„(4a) Autoritatea europeană pentru 
protecţia datelor convoacă o reuniune cu 
toate autorităţile naţionale de 
supraveghere a protecţiei datelor cel puţin 
o dată pe an în vederea abordării 
aspectelor de supraveghere legate de 
CIS.”

Justification

To ensure coordination of EDPS and national supervisory authorities

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20 LITERA (B)

Articolul 43 alineatul (5) [Regulamentul (CE) nr. 515/97]

(b) La a treia teză de la alineatul (5), 
„Ombudsman” se înlocuieşte cu 
„Autoritatea europeană pentru protecţia 
datelor menţionată la articolul 41 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001”.

(b) Alineatul (5) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Comitetul, împreună cu grupul de 
supraveghere menţionat la articolul …, 
examinează toate problemele legate de 
funcţionarea CIS întâlnite de autorităţile 
naţionale de supraveghere menţionate la 
articolul 37. Comitetul se întruneşte ad 
hoc cel puţin o dată pe an.”

Justification

Follows the model adopted for the second generation Schengen Information System (SIS II)
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EXPUNERE DE MOTIVE

The goal of this regulation proposal is to bring the existing Council Regulation (EC) 515/97 
of 13 March 1997 in line with the new Community powers in the area of customs cooperation, 
while at the same time strengthening the cooperation and data exchanges between Member 
States and between them and the Commission.

Although the prevention of fraud against Community customs and agricultural legislation has 
achieved good results following the introduction of Regulation 515/97, a number of reasons 
call for an amendment to that Regulation, not least due to the two latest rounds of EU 
enlargement, which have considerably shifted and extended the European Union’s land and 
sea borders. A number of data protection issues, in particular provisions on the control of 
personal data processed under CIS, have equally been addressed and dealt with in detail by 
the European Data Protection Supervisor (EDPS)1 in its opinion of 22 February 2007.
Equally, the European Court of Auditors has issued an opinion on 21 March 20072.

Council Regulation (EC) No 515/97 had provided a legal basis for requests for assistance 
between Member States Customs authorities to combat irregularities and fraud, leading to the 
creation of a specific database – the Customs Information System (CIS) - which today 
connects 1500 terminals with 3000 accredited users in all 27 Member States, enabling the 
relevant administrative authorities to alert their European partners to any risk or suspicion of 
irregular operations. This Regulation proposal aims at increasing the functionality of CIS, by 
setting up an additional European Data Directory (EDD) reflecting the movements of 
containers and means of transport, as well as goods and persons concerned. Furthermore, the 
Customs File Identification Database (FIDE), originally created by Member States for third 
pillar information exchange, is brought into Community law, thus serving both the monitoring 
of Community actions as well as third pillar enquiries.

While trade facilitations are an essential element of EU commercial policy, they are always in 
danger of being exploited by international economic and financial crime: fraud organisations 
evade controls or the payment of duties, benefit from reductions or suspensions of duties 
without being entitled to, and - on the expenditure side - they appear to focus on payments of 
export refunds on agricultural products and processed products leaving the Community 
customs territory. These actions may result in substantial financial losses for the European 
Communities, as customs duties on imports, agricultural levies and VAT on imports, charged 
by Member States when customs formalities are completed, generate a substantial part of the 
revenue in the Community budget.

This Regulation proposal further provides legal and technical updates in a number of areas, in 
particular:
 - Adaptation of customs legislation definition to the Naples II convention3

  
1 In accordance with Reg. 45/2001 the EDPS replaced the European Ombudsman for issues of data protection.
2 OJ C101 of  4.5.2007, page 4
3 Council Act 98/C 24/01 of 18 December 1997 drawing up, on the basis of Article K3 of the Treaty on 
European Union, the Convention on mutual assistance and cooperation between customs administrations 
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- Installing an automatic exchange of data without the need of a prior request from the 
Member State receiving the data
- Streamlining the procedure to communicate to a third country data received from another 
Member State, subject to its consent
- Allowing the use of CIS for strategic and operational analysis purposes

Regarding comitology procedures: the original Council Regulation (EC) 515/97 was based on 
Art.43 and 235 of the Treaty and adopted under the consultation procedure, while the 
amending act (based on Art.135 and 280 of the Treaty) follows the co-decision procedure. As 
the latter seeks to amend inter alia Article 43 of the Regulation, which established a 
comitology committee, an adaptation of Articles 23, 25 and 43 in line with the new 
comitology framework appears necessary.

    
[Official Journal C 24 of 23.01.1998].
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