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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi 
členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou 
pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych 
záležitostiach
(KOM (2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0866)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 135 a 280 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0033/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
CITÁCIA 4A (nová)

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(EDPS)1,
____________________

Ú. v. ES C 94, 28.4.2007, s. 3.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Dodatok v súlade so záväzným charakterom článku 28 ods. 2 nariadenia č. 45/2001, ktorý 
vyžaduje konzultovanie s EDPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 12

(12) V rámci Komisie sa musí vytvoriť 
stála infraštruktúra, ktorá by počas celého 
kalendárneho roka umožnila 
uskutočňovanie spoločných colných 
operácií a prijatie zástupcov členských 
štátov na obdobie potrebné na 
uskutočnenie jednej alebo viacerých 
osobitných operácií, ako aj prípadné 
prijatie styčných dôstojníkov tretích krajín, 
organizácií a európskych alebo 
medzinárodných agentúr, najmä Europolu, 
Svetovej colnej organizácie a Interpolu.

(12) V rámci Komisie sa musí vytvoriť 
stála infraštruktúra, ktorá by počas celého 
kalendárneho roka umožnila koordináciu 
spoločných colných operácií a prijatie 
zástupcov členských štátov na obdobie 
potrebné na uskutočnenie jednej alebo 
viacerých osobitných operácií, ako aj 
prípadné prijatie styčných dôstojníkov 
tretích krajín, organizácií a európskych 
alebo medzinárodných agentúr, najmä 
Europolu, Svetovej colnej organizácie a 
Interpolu.

Odôvodnenie

Vhodnejší termín vzhľadom na koordinačnú úlohu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 12A (nové)

EDPS zvoláva aspoň raz ročne stretnutie 
s národnými dozornými orgánmi pre 
ochranu údajov, aby sa mohli riešiť 
otázky dozoru súvisiace s CIS.

Odôvodnenie

Zabezpečuje zhodnosť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 8 a 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 17A (nové)

(17a) Výmena údajov s tretím krajinami, 
ktorú upravuje toto nariadenie, by mala 
podliehať predchádzajúcemu overeniu, že 
predpisy na ochranu údajov v prijímajúcej 
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krajine, predovšetkým v vzťahu so 
spracovaním osobných údajov, ponúkajú 
rovnaký stupeň ochrany ako predpisy EÚ.

Odôvodnenie

Tretie krajiny prijímajúce údaje z členských v rámci colnej spolupráce by mali byť schopné 
zaručiť spoľahlivé normy na ochranu údajov porovnateľné s normami EÚ. Odôvodnenie 
súvisiace s posledným odsekom článku 19 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 15 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

2. Príslušné orgány každého členského 
štátu môžu tiež postupne alebo v 
pravidelných intervaloch oznamovať 
informácie týkajúce sa operácií, ktoré sú, 
alebo sa zdajú byť v rozpore s colnými, 
alebo poľnohospodárskymi predpismi v 
štruktúrovanom, alebo neštruktúrovanom 
formáte.

2. Príslušné orgány každého členského 
štátu môžu tiež oznamovať informácie 
týkajúce sa operácií, ktoré sú, alebo sa 
zdajú byť v rozpore s colnými, alebo 
poľnohospodárskymi predpismi.

Odôvodnenie

Zjednodušené znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 36 odsek 2 pododsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

(14) V článku 36 ods. 2 sa posledná veta
nahrádza takto:

(14) V článku 36 ods. 2 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

V každom prípade je každej osobe, ktorej 
údaje sú alebo nie sú spracované v období, 
počas ktorého sa uskutočňujú činnosti na 
účely pozorovania a podávania hlásenia 
alebo diskrétneho dohľadu, ako aj v 
období, počas ktorého prebieha operačná 
analýza údajov alebo vyšetrovanie, prístup 
zakázaný.

V každom prípade možno zakázať prístup 
každej osobe, ktorej údaje sú spracované v 
období, počas ktorého sa uskutočňujú 
činnosti na účely pozorovania a podávania 
hlásenia alebo diskrétneho dohľadu, ako aj 
v období, počas ktorého prebieha operačná 
analýza údajov alebo vyšetrovanie.
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s nariadením č. 45/2001, ktoré sa  týka prístupu k osobným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 15 PÍSMENO A)

Článok 37 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 515/97)

2. Akákoľvek osoba môže požiadať 
akýkoľvek vnútroštátny dozorný orgán 
ustanovený v článku 28 smernice 95/46/ES 
alebo európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov ustanoveného v článku 41 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, podľa 
toho, či údaje do CIS vložil členský štát 
alebo Komisia, o prístup k osobným 
údajom, ktoré sa jej týkajú, a to s cieľom 
skontrolovať ich presnosť a spôsob, ktorým 
tieto údaje boli alebo sú využívané. Na 
takéto právo sa vzťahujú zákony, iné 
právne predpisy a postupy členského štátu, 
v ktorom bola takáto žiadosť podaná a
nariadenie (ES) č. 45/2001. Ak tieto údaje 
vložil iný členský štát alebo Komisia, 
kontrola sa uskutoční v úzkej koordinácii s 
vnútroštátnym dozorným orgánom daného 
členského štátu alebo s európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

2. Každá osoba môže požiadať akýkoľvek 
každý dozorný orgán ustanovený v článku 
28 smernice 95/46/ES alebo európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov 
ustanoveného v článku 41 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 45/2001 o prístup k osobným 
údajom, ktoré sa jej týkajú, a to s cieľom
skontrolovať ich presnosť a spôsob, ktorým 
tieto údaje boli alebo sú využívané. Na 
takéto právo sa vzťahujú zákony, iné 
právne predpisy a postupy členského štátu, 
v ktorom bola takáto žiadosť podaná, a
nariadenie (ES) č. 45/2001. Ak tieto údaje 
vložil iný členský štát alebo Komisia, 
kontrola sa uskutoční v úzkej koordinácii s 
vnútroštátnym dozorným orgánom daného 
členského štátu alebo s európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s postupe, v rámci ktorého sa žiada o prístup k osobným údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 15 PÍSMENO AA) (nové)

Článok 37 odsek 3a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

(aa) Vkladá sa tento odsek 3a: 
„ 3a) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov bude dozerať na to, či 
CIS vyhovuje nariadeniu (ES) č. 
45/2001."
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Odôvodnenie

Na uznanie dozornej úlohy EDPS, čo sa týka súladu CIS s nariadením č. 45/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 15 PÍSMENO BA) (nové)

Článok 37 odsek 4a (nový) (nariadenie (ES) č. 515/97)

(ba) Vkladá sa tento odsek 4a:
„ 4a) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov zvoláva aspoň raz ročne 
stretnutie so všetkými národnými 
dozornými orgánmi pre ochranu údajov, 
aby sa mohli riešiť otázky dozoru 
súvisiace s CIS.“

Odôvodnenie

Na zabezpečenie koordinácie medzi EDPS a národnými dozornými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 20 PÍSMENO B)

Článok 43 odsek 5 (nariadenie (ES) č. 515/97)

(b) V tretej vete odseku 5 sa „ombudsman 
uvedený v článku 37 ods. 4“ nahrádza 
týmto: „Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov uvedený v článku 41 ods. 
2 nariadenia (ES) č. 45/2001“.

(b) Odsek 5 sa nahrádza takto:

„Výbor spolu s dozornou skupinou 
uvedenou v článku ..., skúma všetky 
problémy s prevádzkou CIS, s ktorými sa 
stretávajú národné dozorné orgány 
uvedené v článku 37. Výbor sa stretáva 
v ad hoc zložení aspoň raz do roka.“

Odôvodnenie

Vyplýva z modelu prijatého pre druhú generáciu Schengenského informačného systému (SIS 
II).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zámerom tohto návrhu nariadenia je zladiť existujúce nariadenie Rady (ES) 515/97 z 13. 
marca 1997 s novými právomocami Spoločenstva v oblasti colnej spolupráce a súčasne 
posilniť spoluprácu a výmenu údajov medzi členskými štátmi navzájom a členskými štátmi a
Komisiou.

Hoci predchádzanie podvodom voči colnej a poľnohospodárskej legislatíve Spoločenstva 
dosiahlo dobré výsledky po zavedení nariadenia č. 515/97, toto nariadenie treba pozmeniť a 
doplniť z viacerých dôvodov, v neposlednom rade aj pre dve posledné kolá rozšírenia EÚ, 
ktoré značne posunuli pozemné a morské hranice Európskej únie. Viacero problémov ochrany 
údajov, najmä ustanovenia o kontrole osobných údajov spracúvaných v rámci CIS, rovnakou 
mierou sa venoval a podrobne riešil Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)1

vo svojom stanovisku z 22. februára 2007. Európsky dvor audítorov takisto vydal stanovisko 
21. marca 20072.

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 poskytlo právny základ pre žiadosti o pomoc medzi colnými 
orgánmi členských štátov v boj proti nezrovnalostiam a podvodom, čoho výsledkom je 
vytvorenie osobitnej databázy Colného informačného systému (CIS), ktorá dnes spája 1500 
terminálov s 3000 akreditovanými používateľmi vo všetkých 27 členských štátoch, pričom 
umožňuje príslušným administratívnym orgánom, aby svojich európskych partnerov 
upozorňovali v prípade nebezpečenstva alebo podozrenia z pochybných operácií. Návrh 
nariadenia sa zameriava na zvýšenie funkčnosti CIS vytvorením dodatočného európskeho 
zoznamu údajov odrážajúceho pohyb kontajnerov a dopravných prostriedkov, ako aj tovaru 
a príslušných osôb. Navyše, identifikačná databáza colných spisov (FIDE), pôvodne 
vytvorená členskými štátmi na výmenu informácií tretieho piliera, sa zapracovala do 
právnych predpisov Spoločenstva, čím slúži na monitorovanie tak činností Spoločenstva, ako 
aj prieskumu tretieho piliera.

Podpora obchodovania je veľmi dôležitým prvkom komerčnej politiky EÚ, predsa však 
existuje nebezpečenstvo, že zneužije medzinárodný ekonomický a finančný zločin: zločinecké 
organizácie špecializujúce sa na podvody sa vyhýbajú kontrolám platenia daní, profitujú 
zo zníženia či zrušenia daní bez toho, aby na to mali nárok, a čo sa týka výdavkov, zdá sa, že 
sa zameriavajú na platby exportných záloh za poľnohospodárske produkty a spracované 
výrobky opúšťajúce colné územie Spoločenstva. Tieto kroky môžu zapríčiniť podstatné 
finančné straty pre Európske spoločenstvá, pretože clá na dovoz, poľnohospodárske poplatky 
a DPH za dovoz ukladané členskými štátmi pri splnení colných formalít tvoria podstatnú časť
príjmov rozpočtu Spoločenstva.

Tento návrh nariadenia ďalej poskytuje právnu a technickú aktualizáciu vo viacerých 
oblastiach, najmä v oblasti:
- úpravy definície colnej legislatívy k dohovoru Neapol II3

  
1 Podľa nariadenia 54/2001 EDPS nahradil otázkach ochrany údajov európskeho ombudsmana.
2 Ú. v. EÚ C101 zo 4.5.2007, s. 4
3 Akt Rady 98/C/ 24/01 z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, 
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- inštalovania automatickej výmenu údajov bez predchádzajúcej požiadavky členského štátu, 
ktorý údaje prijíma
- zefektívnenia procesu poskytovania údajov z iného členského štátu tretej krajine, s čím musí 
tento štát súhlasiť
- umožnenia využívania CIS na strategické účely a na účely prevádzkovej analýzy

Čo sa týka postupov komitológie: pôvodné nariadenie Rady (ES) 515/97 vychádzalo 
z článkov 43 a 235 zmluvy a bolo prijaté v rámci konzultačného postupu, pričom 
pozmeňujúci a doplňujúci akt (vychádzajúci z článkov 135 a 280 zmluvy) sleduje postup 
spolurozhodovania. Vzhľadom na to, že v rámci spolurozhodovania ide o snahu pozmeniť a 
doplniť, okrem iného, článok 43 nariadenia, ktorým za vytvára komitologický výbor, zdá sa, 
že úprava článkov 23, 25 a 43 je nevyhnutná v súlade s novým komitologickým rámcom.

    
dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami [Úradný vestník EÚ C 24 z 23.01.1998].


