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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med 
njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske 
zakonodaje
(KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0866)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 135 in 280 pogodbe o ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0033/2007),

– ob upoštevanju člena 51 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter mnenja Odbora 
za proračunski nadzor (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
NAVEDBA SKLICEVANJA 4 A (novo)

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov1,
____________________
1 UL C 94, 28.4.2007, str. 3.

Obrazložitev

Dodatek je v skladu z obveznim značajem člena 28(2) uredbe 45/2001, ki zahteva 
posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 12

(12) Znotraj Komisije je treba oblikovati 
stalno infrastrukturo, ki bo omogočala 
izvajanje skupnih carinskih dejavnosti 
skozi vse koledarsko leto in gostovanje, v 
obdobju, ki je potrebno za izvedbo ene ali 
več posameznih dejavnosti, predstavnikov 
držav članic ter po potrebi uradnikov za 
zvezo iz tretjih držav, evropskih ali 
mednarodnih organizacij in agencij, zlasti 
Europola ter Svetovne carinske 
organizacije (WCO) in Interpola.

(12) Znotraj Komisije je treba oblikovati 
stalno infrastrukturo, ki bo usklajevala 
skupne carinske dejavnosti skozi vse 
koledarsko leto in gostovanje, v obdobju, 
ki je potrebno za izvedbo ene ali več 
posameznih dejavnosti, predstavnikov 
držav članic ter po potrebi uradnikov za 
zvezo iz tretjih držav, evropskih ali 
mednarodnih organizacij in agencij, zlasti 
Europola ter Svetovne carinske 
organizacije (WCO) in Interpola.

Obrazložitev

Izraz, ki bolj ustreza usklajevalni vlogi Komisije.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

(12a) Da bi rešili vprašanja v zvezi z 
nadzorom carinskega informacijskega 
sistema, mora Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov vsaj enkrat na leto 
sklicati sestanek z nacionalnimi 
nadzornimi organi za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Zagotavlja skladnost s predlogi sprememb 8 in 9.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 17 A (novo)

(17a) Izmenjave podatkov s tretjimi 
državami, ki jih ureja ta uredba, morajo 
biti prej preverjene, da pravila o varstvu 
podatkov v državi prejemnici, zlasti v 
povezavi z obdelavo osebnih podatkov, 
zagotavljajo enako stopnjo varstva kot 
pravila EU.
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Obrazložitev

Tretje države, ki prejemajo podatke iz držav članic EU v okviru carinskega sodelovanja, 
morajo zagotavljati primerne standarde varstva podatkov, ki so primerljivi s standardi EU. 
Uvodna izjava je povezana z zadnjim odstavkom člena 19(novo).

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 15, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97)

2. Pristojni organi posamezne države 
članice lahko prav tako v strukturirani ali 
nestrukturirani obliki sproti ali redno
sporočajo informacije o dejanjih, ki so ali 
se zdijo v nasprotju s carinsko ali 
kmetijsko zakonodajo.

2. Pristojni organi posamezne države 
članice lahko prav tako sporočajo 
informacije o dejavnostih, ki so ali se zdijo 
v nasprotju s carinsko ali kmetijsko 
zakonodajo.

Obrazložitev

Poenostavitev besedila.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 14

Člen 36, odstavek 2, pododstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97)

(14) Zadnji stavek člena 36(2) se 
nadomesti z naslednjim:

(14) Drugi pododstavek člena 36(2) se 
nadomesti z naslednjim:

„V vsakem primeru se med izvajanjem 
ukrepov za namene vpogleda in poročanja 
ali prikritega nadzora ter med potekom 
operativne analize ali preiskave dostop 
zavrne vsaki osebi, ne glede na to, ali se 
njeni podatki obdelujejo.“

„V vsakem primeru se med izvajanjem 
ukrepov za namene vpogleda in poročanja 
ali prikritega nadzora ter med potekom 
operativne analize ali preiskave dostop 
lahko zavrne vsaki osebi, katere podatki se 
obdelujejo.“

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z uredbo 45/2001 glede dostopa do osebnih podatkov.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 15, TOČKA (A)

Člen 37, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 515/97)

2. Vsakdo lahko, odvisno od tega, ali je 
podatke v CIS vnesla država članica ali 

2. Vsakdo lahko od vsakega nacionalnega 
nadzornega organa iz člena 28 Direktive 



PE 390.543v01-00 8/11 PR\670659SL.doc

SL

Komisija, od vsakega nacionalnega 
nadzornega organa iz člena 28 Direktive 
95/46/ES ali od Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov iz člena 41(2) Uredbe 
(ES) št. 45/2001 zahteva dostop do osebnih 
podatkov, ki se nanašajo nanj, in njihovo 
sedanjo ali preteklo uporabo. To pravico 
urejajo zakoni, predpisi in postopki države 
članice, v kateri se vloži zahtevek, in 
Uredba (ES) št. 45/2001. Če je podatke 
vnesla druga država članica ali Komisija, 
se preveritev opravi v tesnem sodelovanju 
z nacionalnim nadzornim organom te 
države članice ali z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov.

95/46/ES ali od Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov iz člena 41(2) Uredbe 
(ES) št. 45/2001 zahteva dostop do osebnih 
podatkov, ki se nanašajo nanj, da preveri 
ali so pravilni in njihovo sedanjo ali 
preteklo uporabo. To pravico urejajo 
zakoni, predpisi in postopki države članice, 
v kateri se vloži zahtevek, in Uredba (ES) 
št. 45/2001. Če je podatke vnesla druga 
država članica ali Komisija, se preveritev 
opravi v tesnem sodelovanju z nacionalnim 
nadzornim organom te države članice ali z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov.

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost v postopku, ko se zahteva dostop do osebnih podatkov.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 15, TOČKA (A A) (novo)

Člen 37, odstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 515/97)

(aa) Vstavi se naslednji odstavek 3a: 
"3a. Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov bo nadzoroval skladnost 
carinskega informacijskega sistema z 
uredbo (ES) št. 45/2001."

Obrazložitev

Da se skladno z uredbo 45/2001 prizna nadzorno vlogo Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov nad carinskim informacijskim sistemom.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 15, TOČKA (B A) (novo)

Člen 37, odstavek 4 a (novo) (Uredba (ES) št. 515/97)

(ba) Vstavi se naslednji odstavek 4a: 
"4a. Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov vsaj enkrat na leto skliče 
sestanek z vsemi nacionalnimi nadzornimi 
organi za varstvo podatkov, da 
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razpravljajo o vprašanjih, povezanih z 
nadzorom carinskega informacijskega 
sistema."

Obrazložitev

Da bi zagotovili usklajevanje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnih 
nadzornih organov.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 20, TOČKA (B)

Člen 43, odstavek 5 (Uredba (ES) št. 515/97)

(b) v tretjem stavku odstavka 5 se besede 
„varuh človekovih pravic iz člena 37(4)“ 
nadomestijo z besedami: „Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov iz člena 
41(2) Uredbe (ES) št. 45/2001“.

(b) Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
"Odbor skupaj z nadzorno skupino iz 
člena ..., preuči vse težave, ki jih imajo 
nacionalni nadzorni organi iz člena 37 z 
delovanjem carinskega informacijskega 
sistema. Odbor se sestane v ad hoc sestavi 
vsaj enkrat na leto."

Obrazložitev

Sledi modelu, ki je bil sprejet za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema 
(SIS II).
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OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga uredbe je uskladiti obstoječo uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 
13. marca 1997 z novimi pooblastili Skupnosti na področju carinskega sodelovanja ter 
istočasno okrepiti sodelovanje in izmenjavo podatkov med državami članicami ter med njimi 
in Komisijo.

Kljub dobrim rezultatom na področju boja proti goljufijam na račun carinske in kmetijske 
zakonodaje po uvedbi Uredbe (ES) št. 515/97, je razlogov za njeno spremembo veliko, ne le 
zaradi dveh najnovejših krogov širitve EU, ki sta znatno povečala meje EU na kopnem in na 
morju. Evropski nadzornik za varstvo podatkov1 je v svojem mnenju z dne 22. februarja 2007 
obravnaval številna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, zlasti določbe o nadzoru osebnih 
podatkov, ki jih obdeluje carinski informacijski sistem. Prav tako je Evropsko računsko 
sodišče 21. marca 20072 izdalo mnenje.

Uredba Sveta (ES) št. 515/97 je zagotovila pravno podlago za zahteve za pomoč med 
carinskimi organi držav članic za boj proti nepravilnostim in goljufijam, ki vodi k oblikovanju 
posebne podatkovne baze – carinskega informacijskega sistema – ki danes povezuje 1.500 
terminalov s 3.000 akreditiranimi uporabniki v vseh 27 državah članicah, in ustreznim 
upravnim organom omogoča opozarjanje evropskih partnerjev glede kakršnih koli tveganj ali 
sumov nepravilnosti. Ta predlog uredbe je namenjen povečanju uporabnosti carinskega 
informacijskega sistema z oblikovanjem dodatne evropske podatkovne baze, ki spremlja 
gibanje zabojnikov in prevoznih sredstev, pa tudi zadevnega blaga in oseb. Poleg tega je 
identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek, ki so jo države članice sprva oblikovale za 
izmenjavo informacij tretjega stebra, vključena v zakonodajo Skupnosti, in je tako namenjena 
nadzoru ukrepov Skupnosti pa tudi za poizvedbe tretjega stebra.

Ker je olajševanje trgovine ključni element trgovinske politike EU, obstaja vedno nevarnost, 
da bo postal tarča mednarodnega gospodarskega in finančnega kriminala: goljufive 
organizacije se izogibajo nadzoru ali plačilu dajatev, izkoriščajo neutemeljeno znižanje 
dajatev ali izvzetje, na izdatkovni strani pa se osredotočajo na plačila izvoznih nadomestil za 
kmetijske pridelke in predelane proizvode, ki zapuščajo carinsko območje Skupnosti. Te 
dejavnosti lahko povzročijo večje finančne izgube Evropskih skupnosti, saj carinske dajatve 
na uvoz, kmetijski prelevmani ter DDV na uvoz, ki jih države članice pobirajo pri izvajanju 
carinskih formalnosti, ustvarjajo velik del prejemkov proračuna Skupnosti. 

Ta predlog uredbe zagotavlja tudi pravne in tehnične posodobitve na številnih področjih, 
zlasti pri:
– prilagajanju opredelitve carinske zakonodaje konvenciji Neapelj II3,

  
1 V skladu z uredbo št. 45/2001 je Evropski nadzornik za varstvo podatkov nadomestil Evropskega varuha 
človekovih pravic za vprašanja o varstvu osebnih podatkov.
2 UL C 101 z dne 4.5.2007, stran 4
3 Akt Sveta 98/C z dne 18. decembra 1997, ki na podlagi člena K3 Pogodbe o Evropski uniji, določa konvencijo 
o medsebojni pomoči med carinskimi upravami [Uradni list C 24 z dne 23.1.1998].
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– vzpostavitvi samodejne izmenjave podatkov brez predhodne zahteve države članice, ki 
podatke prejema,
– racionalizaciji postopka sporočanja podatkov tretji državi, ki jo prva prejme iz druge države 
članice, če je slednja k temu privolila,
– omogočanju uporabe carinskega informacijskega sistema za namene strateških in 
operativnih analiz,

Glede postopkov komitologije: izvirna uredba Sveta (ES) št. 515/97 je temeljila na členih 43 
in 235 pogodbe in je bila sprejeta s postopkom posvetovanja, medtem ko se za akt o 
spremembah (ki temelji na členih 135 in 280 pogodbe) uporablja postopek soodločanja. Ker 
je slednji med drugim namenjen spremembi člena 43 uredbe, ki oblikuje odbor komitologije, 
se zdi prilagoditev členov 23, 25 in 43 v skladu z novim okvirom komitologije nujna.


