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Tarkistus 31
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tullialan riskienhallinnasta ja 
toimitusketjun turvallisuudesta annetussa 
komission tiedonannossa (COM(2012) 
793) tunnustetaan kiireellinen tarve 
parantaa saapumista edeltävässä 
riskianalyysissa käytettävien tietojen 
laatua ja saatavuutta etenkin pitäen 
silmällä vaarattomuutta ja turvallisuutta 
koskevien riskien tunnistamista ja 
vähentämistä jäsenvaltioiden ja EU:n 
tasolla neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 13 artiklan 2 kohdan 
nojalla perustetun yhteisen 
riskinhallintajärjestelmän puitteissa. 
Konttien liikkeitä koskevien tietojen 
sisällyttäminen saapumista edeltävään 
riskinhallintaan parantaa huomattavasti 
toimitusketjun näkyvyyttä ja lisää 
merkittävästi EU:n ja jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia kohdistaa tarkastukset 
riskialttiisiin lähetyksiin ja helpottaa 
samalla laillisia kauppavirtoja.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.
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Tarkistus 32
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Selkeyden, johdonmukaisuuden ja 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tarpeen 
määritellä konkreettisemmin viranomaiset, 
joiden pitäisi voida käyttää tämän 
asetuksen perusteella laadittuja rekisterejä. 
Tätä tarkoitusta varten luodaan yhtenäinen 
viittaus toimivaltaisiin viranomaisiin.

(4) Selkeyden, johdonmukaisuuden,
yhtenäisyyden ja läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi on tarpeen määritellä 
konkreettisesti viranomaiset, joiden pitäisi 
voida käyttää tämän asetuksen perusteella 
laadittuja rekisterejä. Tätä tarkoitusta 
varten luodaan yhtenäinen viittaus 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

Or. en

Tarkistus 33
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ottaa huomioon, että asetuksen 
(EY) N:o 515/97 muuttamista koskevan 
komission vaikutusarvioinnin 
(SWD(2013) 482 final) tietojen mukaan 
ongelman laajuus osoittaa, että 
pelkästään väärään alkuperäilmoitukseen 
perustuvat petokset saattavat aiheuttaa 
27 jäsenvaltion EU:lle 100 miljoonan 
euron vuotuiset tappiot. Vuonna 2011 
jäsenvaltiot ilmoittivat havainneensa 
1 905 väärän kuvauksen antamiseen 
liittyvää petosta ja muuta 
sääntöjenvastaisuutta, joista aiheutui 
vahinkoja kaikkiaan 107,7 miljoonaa 
euroa. Tämä on kuitenkin vain 
jäsenvaltioiden ja komission havaitsemien 
vahinkojen määrä. Todellisuudessa 
ongelma saattaa olla paljon laajempi, 
koska noin 30 000 havaitusta tapauksesta, 
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joissa epäillään petosta, ei ole saatavilla 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 34
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Petosten havaitseminen, 
riskisuuntausten tunnistaminen ja 
tehokkaiden riskinhallintamenettelyjen 
soveltaminen ovat voimakkaasti 
riippuvaisia olennaisten operatiivisten 
tietojen yksilöimisestä ja vertailusta 
keskenään. Tästä syystä on tarpeen laatia 
tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustiedoista Euroopan unionin tasolla 
rekisteri, joka kattaa myös tavaroiden 
passituksen jäsenvaltioissa sekä suoran 
viennin. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi sallittava tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustietojen 
järjestelmällinen kopiointi komission 
hallinnoimista järjestelmistä ja toimitettava 
komissiolle tiedot, jotka koskevat 
tavaroiden passitusta jäsenvaltiossa sekä 
suoraa vientiä.

(6) Petosten havaitseminen, 
riskisuuntausten tunnistaminen ja 
tehokkaiden riskinhallintamenettelyjen 
soveltaminen ovat voimakkaasti 
riippuvaisia olennaisten operatiivisten 
tietojen yksilöimisestä ja vertailusta 
keskenään. Tästä syystä on tarpeen laatia 
konkreettisia petosepäilytapauksia varten 
tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustiedoista Euroopan unionin tasolla 
rekisteri, joka kattaa myös tavaroiden 
passituksen jäsenvaltioissa sekä suoran 
viennin. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi sallittava kyseisissä 
yksittäistapauksissa tavaroiden tuonti-, 
vienti- ja passitustietojen kopiointi 
komission hallinnoimista järjestelmistä ja 
toimitettava komissiolle tiedot, jotka 
koskevat tavaroiden passitusta 
jäsenvaltiossa sekä suoraa vientiä.

Or. de

Perustelu

Katso 18 h artiklan perustelu.
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Tarkistus 35
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Petosten havaitseminen, 
riskisuuntausten tunnistaminen ja 
tehokkaiden riskinhallintamenettelyjen 
soveltaminen ovat voimakkaasti 
riippuvaisia olennaisten operatiivisten 
tietojen yksilöimisestä ja vertailusta 
keskenään. Tästä syystä on tarpeen laatia 
tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustiedoista Euroopan unionin tasolla 
rekisteri, joka kattaa myös tavaroiden 
passituksen jäsenvaltioissa sekä suoran 
viennin. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden olisi sallittava tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustietojen 
järjestelmällinen kopiointi komission 
hallinnoimista järjestelmistä ja toimitettava 
komissiolle tiedot, jotka koskevat 
tavaroiden passitusta jäsenvaltiossa sekä 
suoraa vientiä.

(6) Tullipetosten määrän lisääntymisen 
vuoksi on tärkeää tehostaa niiden 
havaitsemista ja ennaltaehkäisyä 
samanaikaisesti kansallisella ja unionin 
tasolla. Petosten havaitseminen, 
riskisuuntausten tunnistaminen ja 
tehokkaiden riskinhallintamenettelyjen 
soveltaminen ovat voimakkaasti 
riippuvaisia olennaisten operatiivisten 
tietojen yksilöimisestä ja vertailusta 
keskenään. Tästä syystä on tarpeen laatia 
maa-, meri- tai ilmateitse kuljetettavien 
tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustiedoista Euroopan unionin tasolla 
mahdollisimman täydellinen rekisteri, 
joka kattaa myös tavaroiden passituksen 
jäsenvaltioissa sekä suoran viennin. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi 
sallittava tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen järjestelmällinen kopiointi 
komission hallinnoimista järjestelmistä ja 
toimitettava viipymättä komissiolle tiedot, 
jotka koskevat tavaroiden passitusta 
jäsenvaltiossa sekä suoraa vientiä.
Komissio välittää joka vuosi rekisteristä 
saadut tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 36
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuonna 2011 käyttöön otetun 
sähköisen tullin myötä tuonti- ja 
vientitositteet eivät ole enää 
tulliviranomaisten vaan talouden 
toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut 
viivästyksiä Euroopan 
petostentorjuntaviraston, jäljempänä 
’OLAF’, tullialaa koskevissa 
tutkimuksissa, koska OLAFin on 
hankittava kyseiset asiakirjat 
tulliviranomaisten välityksellä. Lisäksi 
viranomaisten hallussa oleviin 
tulliasiakirjoihin sovellettava kolmen 
vuoden vanhentumisaika asettaa 
tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. 
Tullialalla suoritettavien tutkimusten 
nopeuttamiseksi komissiolla olisi näin 
ollen oltava oikeus pyytää tuonti- ja vienti-
ilmoituksia tukevat tositteet suoraan 
asianomaisilta talouden toimijoilta. Nämä 
talouden toimijat olisi velvoitettava 
antamaan pyydetyt asiakirjat komissiolle.

(8) Vuonna 2011 käyttöön otetun 
sähköisen tullin myötä tuonti- ja 
vientitositteet eivät ole enää 
tulliviranomaisten vaan talouden 
toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut 
viivästyksiä Euroopan 
petostentorjuntaviraston, jäljempänä 
’OLAF’, tullialaa koskevissa 
tutkimuksissa, koska OLAFin on 
hankittava kyseiset asiakirjat 
tulliviranomaisten välityksellä. Lisäksi 
viranomaisten hallussa oleviin 
tulliasiakirjoihin sovellettava kolmen 
vuoden vanhentumisaika asettaa 
tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. 
Tullialalla suoritettavien tutkimusten 
nopeuttamiseksi komissiolla olisi näin 
ollen oltava tietyissä tilanteissa ja 
ilmoittamalla asiasta etukäteen 
jäsenvaltioille oikeus pyytää tuonti- ja 
vienti-ilmoituksia tukevat tositteet suoraan 
asianomaisilta talouden toimijoilta. Nämä 
talouden toimijat olisi velvoitettava 
antamaan pyydetyt asiakirjat komissiolle.

Or. pt

Tarkistus 37
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Vuonna 2011 käyttöön otetun 
sähköisen tullin myötä tuonti- ja 
vientitositteet eivät ole enää 

(8) Vuonna 2011 käyttöön otetun 
sähköisen tullin myötä tuonti- ja 
vientitositteet eivät ole enää 
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tulliviranomaisten vaan talouden 
toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut 
viivästyksiä Euroopan 
petostentorjuntaviraston, jäljempänä 
’OLAF’, tullialaa koskevissa 
tutkimuksissa, koska OLAFin on 
hankittava kyseiset asiakirjat 
tulliviranomaisten välityksellä. Lisäksi 
viranomaisten hallussa oleviin 
tulliasiakirjoihin sovellettava kolmen 
vuoden vanhentumisaika asettaa 
tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. 
Tullialalla suoritettavien tutkimusten 
nopeuttamiseksi komissiolla olisi näin 
ollen oltava oikeus pyytää tuonti- ja vienti-
ilmoituksia tukevat tositteet suoraan 
asianomaisilta talouden toimijoilta. Nämä 
talouden toimijat olisi velvoitettava 
antamaan pyydetyt asiakirjat komissiolle.

tulliviranomaisten vaan talouden 
toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut 
viivästyksiä Euroopan 
petostentorjuntaviraston, jäljempänä 
’OLAF’, tullialaa koskevissa 
tutkimuksissa, koska OLAFin on 
hankittava kyseiset asiakirjat 
tulliviranomaisten välityksellä. Lisäksi 
viranomaisten hallussa oleviin 
tulliasiakirjoihin sovellettava kolmen 
vuoden vanhentumisaika asettaa 
tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. 
Tullialalla suoritettavien tutkimusten 
nopeuttamiseksi komissiolla olisi näin 
ollen oltava oikeus pyytää tuonti- ja vienti-
ilmoituksia tukevat tositteet suoraan 
asianomaisilta talouden toimijoilta. 
Asianomaisille talouden toimijoille olisi 
annettava selvitys siitä, millaisista 
menettelyistä on kyse. Nämä talouden 
toimijat olisi velvoitettava antamaan 
pyydetyt asiakirjat komissiolle.

Or. de

Perustelu

Asianomaiselle talouden toimijalle on pyydettäessä asiakirjoja suoraan ilmoitettava, onko 
kyseessä maksujen periminen vai sakko- tai rikosoikeudellinen menettely ja mikä rooli sillä on 
kyseisessä menettelyssä. Näin se saa tietää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotta se voi 
mahdollisesti myöhemmin käyttää asiakirjoja todisteina.

Tarkistus 38
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tallennettujen tietojen 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi olisi 
säädettävä tietojen käytön rajaamisesta 
vain tietyille käyttäjille.

(9) Tallennettujen tietojen 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi olisi 
säädettävä tietojen käytön rajaamisesta 
vain tietyille käyttäjille ja määriteltyihin 
tarkoituksiin.
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Or. en

Tarkistus 39
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tallennettujen tietojen 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi olisi 
säädettävä tietojen käytön rajaamisesta 
vain tietyille käyttäjille.

(9) Tallennettujen tietojen 
luottamuksellisuuden ja paremman 
turvallisuuden varmistamiseksi olisi 
säädettävä tietojen käytön rajaamisesta 
vain tietyille käyttäjille.

Or. pl

Tarkistus 40
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Säännökset, jotka koskevat tietojen 
säilyttämistä TTJ:ssä, johtavat usein 
tietojen perusteettomaan häviämiseen. 
Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät 
toteuta järjestelmällisesti vuotuisia 
tarkasteluja niihin liittyvän hallinnollisen 
taakan vuoksi. Tästä syystä on tarpeen 
yksinkertaistaa tietojen säilyttämistä 
TTJ:ssä koskevaa menettelyä poistamalla 
velvoite tarkastella tietoja vuosittain ja 
asettamalla kymmenen vuoden 
enimmäissäilytysaika, joka vastaa tämän 
asetuksen perusteella perustetuille 
rekistereille säädettyä säilytysaikaa. Tämä 
säilytysaika on tarpeen 
sääntöjenvastaisuuksien käsittelyn pitkien 
menettelyjen vuoksi ja koska kyseisiä 
tietoja tarvitaan yhteisten tullioperaatioiden 
ja tutkimusten suorittamiseen. Lisäksi 

(13) Säännökset, jotka koskevat tietojen 
säilyttämistä TTJ:ssä, johtavat usein 
tietojen perusteettomaan häviämiseen. 
Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät 
toteuta järjestelmällisesti vuotuisia 
tarkasteluja niihin liittyvän hallinnollisen 
taakan vuoksi. Tästä syystä on tarpeen 
yksinkertaistaa tietojen säilyttämistä 
TTJ:ssä koskevaa menettelyä poistamalla 
velvoite tarkastella tietoja vuosittain ja 
asettamalla kymmenen vuoden 
enimmäissäilytysaika, joka vastaa tämän 
asetuksen perusteella perustetuille 
rekistereille säädettyä säilytysaikaa. Tätä ei 
kuitenkaan pitäisi soveltaa 
vanhentumisaikaan. Tämä säilytysaika on 
tarpeen sääntöjenvastaisuuksien käsittelyn 
pitkien menettelyjen vuoksi ja koska 
kyseisiä tietoja tarvitaan yhteisten 
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tietosuojasääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle olisi ilmoitettava 
tapauksista, joissa henkilötietoja 
säilytetään TTJ:ssä yli viiden vuoden ajan.

tullioperaatioiden ja tutkimusten 
suorittamiseen. Lisäksi tietosuojasääntöjen 
noudattamisen varmistamiseksi Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle olisi ilmoitettava 
tapauksista, joissa henkilötietoja 
säilytetään TTJ:ssä yli viiden vuoden ajan.

Or. de

Perustelu

Säilytysajan ei pitäisi estää tullilainsäädännön vastaisia rikkomuksia koskevan nykyisen 
kolmivuotisen vanhentumisajan noudattamista. Se ei olisi unionin tullikoodeksin eikä 
jäsenvaltioiden tullilainsäädännön mukaista.

Tarkistus 41
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Säännökset, jotka koskevat tietojen 
säilyttämistä TTJ:ssä, johtavat usein 
tietojen perusteettomaan häviämiseen. 
Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät 
toteuta järjestelmällisesti vuotuisia 
tarkasteluja niihin liittyvän hallinnollisen 
taakan vuoksi. Tästä syystä on tarpeen 
yksinkertaistaa tietojen säilyttämistä 
TTJ:ssä koskevaa menettelyä poistamalla 
velvoite tarkastella tietoja vuosittain ja 
asettamalla kymmenen vuoden 
enimmäissäilytysaika, joka vastaa tämän 
asetuksen perusteella perustetuille 
rekistereille säädettyä säilytysaikaa. Tämä 
säilytysaika on tarpeen 
sääntöjenvastaisuuksien käsittelyn pitkien 
menettelyjen vuoksi ja koska kyseisiä 
tietoja tarvitaan yhteisten tullioperaatioiden 
ja tutkimusten suorittamiseen. Lisäksi 
tietosuojasääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle olisi ilmoitettava 

(13) Säännökset, jotka koskevat tietojen 
säilyttämistä TTJ:ssä, johtavat usein 
tietojen perusteettomaan häviämiseen. 
Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät 
toteuta järjestelmällisesti vuotuisia 
tarkasteluja niihin liittyvän hallinnollisen 
taakan ja asianmukaisten voimavarojen, 
erityisesti henkilövoimavarojen 
puuttumisen vuoksi. Tästä syystä on 
tarpeen yksinkertaistaa tietojen 
säilyttämistä TTJ:ssä koskevaa menettelyä 
poistamalla velvoite tarkastella tietoja 
vuosittain ja asettamalla kymmenen 
vuoden enimmäissäilytysaika, joka vastaa 
tämän asetuksen perusteella perustetuille 
rekistereille säädettyä säilytysaikaa. Tämä 
säilytysaika on tarpeen 
sääntöjenvastaisuuksien käsittelyn pitkien 
menettelyjen vuoksi ja koska kyseisiä 
tietoja tarvitaan yhteisten tullioperaatioiden 
ja tutkimusten suorittamiseen. Lisäksi 
tietosuojasääntöjen noudattamisen 
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tapauksista, joissa henkilötietoja 
säilytetään TTJ:ssä yli viiden vuoden ajan.

varmistamiseksi Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle olisi ilmoitettava 
tapauksista, joissa henkilötietoja 
säilytetään TTJ:ssä yli viiden vuoden ajan.

Or. pl

Tarkistus 42
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
2 artikla – 1 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ’kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilla palveluntarjoajilla’ omistajia, 
lähettäjiä, vastaanottajia, rahdin 
huolitsijoita, rahdinkuljettajia ja muita 
kansainvälisessä toimitusketjussa toimivia 
välittäjiä ja henkilöitä.

– ’kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilla julkisilla tai yksityisillä
palveluntarjoajilla’ omistajia, lähettäjiä, 
vastaanottajia, rahdin huolitsijoita, 
rahdinkuljettajia, tuottajia ja muita 
kansainvälisessä toimitusketjussa toimivia 
välittäjiä ja henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 43
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjat, oikeaksi todistetut 
asiakirjajäljennökset, todistukset, kaikki 
hallintoviranomaisten antamat säädökset 
tai näiden tekemät päätökset, kertomukset 
ja kaikki muu pyynnön vastaanottaneen 
viranomaisen henkilöstön hankkima ja 
pyynnön esittäneelle viranomaiselle 
4-11 artiklassa säädetyn avun yhteydessä 

Asiakirjat, oikeaksi todistetut 
asiakirjajäljennökset, todistukset, kaikki 
hallintoviranomaisten antamat viralliset 
asiakirjat tai näiden tekemät päätökset, 
kertomukset ja kaikki muu pyynnön 
vastaanottaneen viranomaisen henkilöstön 
hankkima ja pyynnön esittäneelle 
viranomaiselle 4–11 artiklassa säädetyn 
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toimitettu tietämys voivat olla 
hyväksyttävää todistusaineistoa pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion hallinnollisissa tai 
oikeudellisissa menettelyissä samaan 
tapaan kuin jos ne olisi hankittu siinä 
jäsenvaltiossa, jossa menettely käydään.

avun yhteydessä toimitettu tietämys voivat 
olla hyväksyttävää todistusaineistoa 
pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
hallinnollisissa tai oikeudellisissa 
menettelyissä samaan tapaan kuin jos ne 
olisi hankittu siinä jäsenvaltiossa, jossa 
menettely käydään.

Or. en

Tarkistus 44
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 18 artiklan 1 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

1. Kun jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tietoon tulee toimia, jotka 
ovat tai joiden ne katsovat ilmeisesti 
olevan tulli- tai maatalouslainsäädännön 
vastaisia ja jotka ovat yhteisön tasolla 
erityisen merkityksellisiä, ja etenkin:

”1. Kun jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tietoon tulee toimia, jotka 
ovat tai joiden ne katsovat ilmeisesti 
olevan tullilainsäädännön vastaisia, ja 
etenkin:”

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä eikä 
komission ja talouden toimijoiden välillä. Jäsenvaltioiden velvoitteiden olisi sen vuoksi oltava 
yksiselitteisiä.
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Tarkistus 45
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2 b. Muutetaan 18 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Lisätään 2 a luetelmakohta seuraavasti:

”– tullilainsäädännön rikkomiset, jotka 
ylittävät komission asettaman rajan;”

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä eikä 
komission ja talouden toimijoiden välillä. Jäsenvaltioiden velvoitteiden olisi sen vuoksi oltava 
yksiselitteisiä.

Tarkistus 46
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 c. Korvataan 18 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:

niiden on toimitettava komissiolle 
mahdollisimman pian, joko omasta 
aloitteestaan tai komission perustellusta 
pyynnöstä joko asiakirjoina tai niiden 
jäljennöksinä taikka otteina kaikki 
aiheelliset tiedot, jotka on tarpeen niiden 
tosiasioiden tuntemiseksi, joiden avulla 
komissio voi sovittaa yhteen 

”niiden on toimitettava komissiolle 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
kolmen viikon kuluessa, joko omasta 
aloitteestaan tai komission perustellusta 
pyynnöstä joko asiakirjoina tai niiden
jäljennöksinä taikka otteina kaikki 
aiheelliset tiedot, jotka on tarpeen niiden 
tosiasioiden tuntemiseksi, joiden avulla 
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jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä. komissio voi sovittaa yhteen 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä.”

Or. en

Tarkistus 47
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 d kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 d. Korvataan 18 artiklan 4 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

4. Kun komissio katsoo, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on tapahtunut 
väärinkäytöksiä, se ilmoittaa siitä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle tai 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja tämän 
valtion tai näiden valtioiden on toteutettava 
ensitilassa selvitys, jossa komission 
henkilöstö voi olla läsnä tämän asetuksen 
9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

”4. Kun komissio katsoo, että yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa on tapahtunut 
väärinkäytöksiä, se ilmoittaa siitä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle tai 
asianomaisille jäsenvaltioille, ja tämän 
valtion tai näiden valtioiden on toteutettava 
ensitilassa ja viimeistään kolmen viikon
kuluessa tietojen saamisesta selvitys, jossa 
komission henkilöstö voi olla läsnä tämän 
asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja 
11 artiklassa säädetyin edellytyksin.”

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä eikä 
komission ja talouden toimijoiden välillä. Jäsenvaltioiden velvoitteiden olisi sen vuoksi oltava 
yksiselitteisiä.
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Tarkistus 48
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 
4 artiklan 25 ja 26 kohdassa ja 13 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä riskienhallintaa 
varten ja auttaakseen 29 artiklassa 
tarkoitettuja viranomaisia havaitsemaan 
tavaran liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli-
ja maatalouslainsäädännön vastaisia 
toimia, sekä kyseiseen tarkoitukseen 
käytetyt kuljetusvälineet kontit mukaan 
luettuina, komissio perustaa tietorekisterin, 
johon sisältyy kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivilta julkisilta ja 
yksityisiltä palveluntarjoajilta saatuja 
tietoja, ja hallinnoi sitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. 
Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy 
tietorekisteriin.

1. Auttaakseen 29 artiklassa tarkoitettuja 
viranomaisia havaitsemaan tavaran 
liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastaisia toimia, 
sekä kyseiseen tarkoitukseen käytetyt 
kuljetusvälineet kontit mukaan luettuina, 
komissio perustaa tietorekisterin, johon 
sisältyy kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilta julkisilta ja yksityisiltä 
palveluntarjoajilta saatuja tietoja, ja 
hallinnoi sitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. 
Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy 
tietorekisteriin.

Or. en

Perustelu

Tullialan riskienhallintaan sisältyy jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia toimia, 
(”Riskienhallinnalla” tarkoitetaan riskien järjestelmällistä tunnistamista muun muassa 
satunnaistarkastusten avulla ja kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista riskille 
altistumisen rajoittamiseksi.) Viittaus on tarpeeton komission ehdotuksen yhteydessä ja voi 
aiheuttaa sekaannusta sekä epävarmuutta komission ja jäsenvaltioiden toimien välisestä 
rajanvedosta.
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Tarkistus 49
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 
25 ja 26 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä riskienhallintaa varten ja 
auttaakseen 29 artiklassa tarkoitettuja 
viranomaisia havaitsemaan tavaran 
liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastaisia toimia, 
sekä kyseiseen tarkoitukseen käytetyt 
kuljetusvälineet kontit mukaan luettuina, 
komissio perustaa tietorekisterin, johon 
sisältyy kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilta julkisilta ja yksityisiltä 
palveluntarjoajilta saatuja tietoja, ja 
hallinnoi sitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. 
Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy 
tietorekisteriin.

1. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 
25 ja 26 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä riskienhallintaa varten ja 
auttaakseen 29 artiklassa tarkoitettuja 
viranomaisia havaitsemaan tavaran 
liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli- ja 
maatalouslainsäädännön vastaisia toimia, 
sekä kyseiseen tarkoitukseen ilmassa, 
merellä tai maalla käytetyt 
kuljetusvälineet kontit mukaan luettuina, 
komissio perustaa tietorekisterin, johon 
sisältyy kansainvälisessä toimitusketjussa 
toimivilta julkisilta ja yksityisiltä 
palveluntarjoajilta saatuja tietoja, ja 
hallinnoi sitä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. 
Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy 
tietorekisteriin. On varmistettava, ettei 
rekisteriin merkittyjen jäsenvaltioiden 
palveluntarjoajien etuja koskevia tietoja 
käytetä väärin.

Or. en
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Tarkistus 50
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 3 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3 b a. Muutetaan 18 a artikla seuraavasti:

Korvataan 3 kohdan a alakohta 
seuraavasti:

(a) konttien liikkeistä: ”(a) konttien liikkeistä:

– kontin numero, – kontin numero,

– kontin kuormausaste, – kontin kuormausaste,

– siirron päivämäärä, – siirron päivämäärä,

– siirron tyyppi (lastattuna, 
lastaamattomana, uudelleenlastattuna, 
sisään, ulos jne.),

– siirron tyyppi (lastattuna, 
lastaamattomana, uudelleenlastattuna, 
sisään, ulos jne.),

– aluksen nimi tai kuljetusvälineen 
rekisteritunnus,

– aluksen nimi tai kuljetusvälineen 
rekisteritunnus,

– matkan numero, – matkan numero,

– paikka, – paikka,

– rahtikirja tai muu kuljetusasiakirja; – rahtikirja tai muu kuljetusasiakirja;

– varausvahvistus,

– saapuminen lastaus- tai purkupaikalle,

– lähtö lastaus- tai purkupaikalta,

– lastaus kuljetusvälineeseen tai purku 
kuljetusvälineestä,

– pakkaus-/purkumääräys,

– pakkaus-/purkuvahvistus,

– terminaalin sisäiset liikkeet,

– terminaalin porttitarkastukset,

– lähettäminen korjattavaksi;”

Or. en
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Tarkistus 51
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi kansainvälisessä
toimitusketjussa toimivien julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajien
suostumuksella siirtää 18 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja tietoja
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen 
ja tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista.

6. Komissio voi tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion suostumuksella siirtää 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti hankittuja valittuja tietoja
kansainvälisille järjestöille eli Maailman 
tullijärjestölle, Kansainväliselle 
merenkulkujärjestölle, Kansainväliselle 
siviili-ilmailujärjestölle ja 
Kansainväliselle ilmakuljetusliitolle sekä 
Europolille, jotka osallistuvat unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen ja 
tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan.

Or. en

Perustelu

Tietosuoja on erittäin arkaluonteinen ala, ja sidosryhmien on saatava tietää, mille järjestöille 
ja laitoksille komissio voi siirtää tietoja. Oikeusvarmuuden ja avoimuuden varmistamiseksi 
luettelo kyseisistä tahoista olisi annettava perussäädöksessä. Komissio voi muuttaa luetteloa 
delegoidulla säädöksellä.
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Tarkistus 52
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 6 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 
43 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan luetteloa 
kansainvälisistä järjestöistä ja/tai EU:n 
toimielimistä/laitoksista, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen ja tullilainsäädännön 
moitteettomaan soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Tietosuoja on erittäin arkaluonteinen ala, ja sidosryhmien on saatava tietää, mille järjestöille 
ja laitoksille komissio voi siirtää tietoja. Oikeusvarmuuden ja avoimuuden varmistamiseksi 
luettelo kyseisistä tahoista olisi annettava perussäädöksessä. Komissio voi muuttaa luetteloa 
delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 53
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 a artikla – 6 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio neuvottelee yritysten edustajien 
kanssa 18 a artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten 
laatimisesta.

Or. en
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Tarkistus 54
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tarjota jäsenvaltioille sekä 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
87 artiklassa tarkoitetun tulliyhteistyön 
toteuttamisessa jäsenvaltioille kuuluvien 
tehtävien hoitamiseksi asiantuntemusta, 
teknistä tai logistista tukea, koulutusta, 
tiedonvälitystä tai mitä tahansa muuta 
operatiivista tukea. Komissio perustaa tätä 
tarkoitusta varten asianmukaiset tekniset 
järjestelmät.

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltioille 
tarjotaan sekä tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
87 artiklassa tarkoitetun tulliyhteistyön 
toteuttamisessa jäsenvaltioille kuuluvien 
tehtävien hoitamiseksi asiantuntemusta, 
teknistä tai logistista tukea, koulutusta, 
tiedonvälitystä tai mitä tahansa muuta 
operatiivista tukea. Komissio perustaa tätä 
tarkoitusta varten asianmukaiset tekniset 
järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 55
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla

Komission teksti Tarkistus

18 c artikla Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Konttien liikkeitä koskevien tietojen ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa ei kannateta, koska se 
johtaisi lisäkustannuksiin ja byrokratian lisääntymiseen yrityksissä. Kolmansille osapuolille 
olisi lisäksi välttämättä luovutettava arkaluontoisia – muun muassa verotukseen liittyviä –
tullitietoja, mikä olisi verosalaisuuden periaatteen ja tietosuojasäännösten vastaista. 
(Huomautus: tämän artiklan poistaminen johtaa 18 d, 18 e ja 18 f artiklassa tehtäviin 
muutoksiin.)

Tarkistus 56
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 18 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivien julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajien, 
jotka säilyttävät tietoja konttien liikkeistä 
ja asemasta tai joilla on tällaisia tietoja 
käytössään, on ilmoitettava komissiolle 
konttien liikkeitä koskevat tiedot 
(Container Status Messages), jäljempänä 
’CSM-tiedot’.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Konttien liikkeitä koskevien tietojen ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa ei kannateta, koska se 
johtaisi lisäkustannuksiin ja byrokratian lisääntymiseen yrityksissä. Kolmansille osapuolille 
olisi lisäksi välttämättä luovutettava arkaluontoisia – verotukseen liittyviä – tullitietoja, mikä 
olisi verosalaisuuden periaatteen ja tietosuojasäännösten vastaista. (Huomautus: tämän 
artiklan poistaminen johtaa 18 d, 18 e ja 18 f artiklassa tehtäviin muutoksiin.)
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Tarkistus 57
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 18 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivien julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajien, 
jotka säilyttävät tietoja konttien liikkeistä 
ja asemasta tai joilla on tällaisia tietoja 
käytössään, on ilmoitettava komissiolle 
konttien liikkeitä koskevat tiedot 
(Container Status Messages), jäljempänä 
’CSM-tiedot’.

Meriliikenteen harjoittajien, jotka 
säilyttävät tietoja konttien liikkeistä ja 
asemasta tai joilla on tällaisia tietoja 
käytössään, on ilmoitettava komissiolle 
konttien liikkeitä koskevat tiedot 
(Container Status Messages), jäljempänä 
’CSM-tiedot’.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutusarvioinnissa tehdään selväksi, että ehdotuksen kohteena ovat 
meriliikenteen harjoittajat ja ehdotus on laadittu niiden tietokantojen ja järjestelmien 
pohjalta. Vain meriliikenteen harjoittajia on kuultu ja vaikutusarvioinnissa on otettu 
huomioon vain meriympäristö. Ehdotuksen ulottaminen muihin liikennemuotoihin edellyttäisi 
uutta vaikutusarviointia ja uusia kuulemisia.

Tarkistus 58
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaaditut CSM-tiedot on toimitettava 
seuraavissa tilanteissa:

Poistetaan.

(a) kontit, jotka on tarkoitus tuoda 
aluksella unionin tullialueelle 
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kolmannesta maasta;

(b) kontit, jotka viedään aluksella unionin 
tullialueelta kolmanteen maahan.

Or. de

Perustelu

Konttien liikkeitä koskevien tietojen ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa ei kannateta, koska se 
johtaisi lisäkustannuksiin ja byrokratian lisääntymiseen yrityksissä. Kolmansille osapuolille 
olisi lisäksi välttämättä luovutettava arkaluontoisia – verotukseen liittyviä – tullitietoja, mikä 
olisi verosalaisuuden periaatteen ja tietosuojasäännösten vastaista. (Huomautus: tämän 
artiklan poistaminen johtaa 18 d, 18 e ja 18 f artiklassa tehtäviin muutoksiin.)

Tarkistus 59
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vaaditut CSM-tiedot on toimitettava 
seuraavissa tilanteissa:

2. Vaaditut CSM-tiedot on toimitettava 
konteista, jotka on tarkoitus tuoda 
aluksella unionin tullialueelle 
kolmannesta maasta;

Or. en

Perustelu

EU:n alueelle tuotavien konttien liikkeitä koskevat tiedot ovat erittäin merkittäviä 
tullipetosten ja muiden EU:n etuihin kohdistuvien uhkien torjunnassa. On kuitenkin 
epäselvää, miksi samoja tietoja tarvitaan EU:n alueelta poistuvista konteista. Niillä ei ole 
merkitystä alkuperään liittyvien petosten havaitsemisessa. Riskienhallinnan tehostamiseksi 
suuri osa vientitietoon sisältyvistä tiedoista voidaan jo saada monien unionin tullikoodeksin 
säännösten nojalla.
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Tarkistus 60
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kontit, jotka viedään aluksella unionin 
tullialueelta kolmanteen maahan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n alueelle tuotavien konttien liikkeitä koskevat tiedot ovat erittäin merkittäviä 
tullipetosten ja muiden EU:n etuihin kohdistuvien uhkien torjunnassa. On kuitenkin 
epäselvää, miksi samoja tietoja tarvitaan EU:n alueelta poistuvista konteista. Niillä ei ole 
merkitystä alkuperään liittyvien petosten havaitsemisessa. Riskienhallinnan tehostamiseksi 
suuri osa vientitietoon sisältyvistä tiedoista voidaan jo saada monien unionin tullikoodeksin 
säännösten nojalla.

Tarkistus 61
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaadituissa CSM-tiedoissa on 
ilmoitettava 18 f artiklassa tarkoitetut 
tapahtumat, jos ne ovat kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivan julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajan 
tiedossa.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Konttien liikkeitä koskevien tietojen ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa ei kannateta, koska se 
johtaisi lisäkustannuksiin ja byrokratian lisääntymiseen yrityksissä. Kolmansille osapuolille 
olisi lisäksi välttämättä luovutettava arkaluontoisia – verotukseen liittyviä – tullitietoja, mikä 
olisi verosalaisuuden periaatteen ja tietosuojasäännösten vastaista. (Huomautus: tämän 
artiklan poistaminen johtaa 18 d, 18 e ja 18 f artiklassa tehtäviin muutoksiin.)

Tarkistus 62
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaadituissa CSM-tiedoissa on 
ilmoitettava 18 f artiklassa tarkoitetut 
tapahtumat, jos ne ovat kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivan julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajan 
tiedossa.

3. Vaadituissa CSM-tiedoissa on 
ilmoitettava 18 f artiklassa tarkoitetut 
tapahtumat, jos ne ovat kansainvälisessä 
toimitusketjussa toimivan julkisen tai 
yksityisen sektorin palveluntarjoajan 
tiedossa ja jos niistä on tuotettu tai kerätty 
tietoja sähköiseen 
konttienseurantajärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä eikä 
aiheuttaa lisätaakkaa talouden toimijoille. Ehdotuksessa olisi sen vuoksi tehtävä selväksi, 
ettei ole tarpeen tuottaa uusia tietoja. Talouden toimijoiden tavanomaisen liiketoiminnan 
yhteydessä kerättävät konttien liikkeitä koskevat tiedot ovat riittäviä.



PE529.735v01-00 26/54 AM\1019280FI.doc

FI

Tarkistus 63
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio perustaa ilmoitettuja CSM-
tietoja koskevan rekisterin ja hallinnoi 
sitä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Konttien liikkeitä koskevien tietojen ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa ei kannateta, koska se 
johtaisi lisäkustannuksiin ja byrokratian lisääntymiseen yrityksissä. Kolmansille osapuolille 
olisi lisäksi välttämättä luovutettava arkaluontoisia – verotukseen liittyviä – tullitietoja, mikä 
olisi verosalaisuuden periaatteen ja tietosuojasäännösten vastaista. (Huomautus: tämän 
artiklan poistaminen johtaa 18 d, 18 e ja 18 f artiklassa tehtäviin muutoksiin.)

Tarkistus 64
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 d artikla

Komission teksti Tarkistus

18 d artikla Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.
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Tarkistus 65
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kontti, myös ne kontit, joita ei pureta 
unionissa, on tarkoitus tuoda aluksella 
unionin tullialueelle kolmannesta maasta, 
julkisen tai yksityisen sektorin 
palveluntarjoajien, joihin sovelletaan 
18 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
velvoitetta, on ilmoitettava CSM-tiedot 
kaikista tapahtumista siitä hetkestä, kun 
kontin ilmoitettiin olevan tyhjä ennen 
unionin tullialueelle tuomista, siihen 
hetkeen, kun sen ilmoitetaan taas olevan 
tyhjä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.

Tarkistus 66
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa olennaiset tyhjään 
konttiin liittyvät tapahtumat eivät tietyn 
tapauksen osalta ole palveluntarjoajan 
sähköisissä tallenteissa, palveluntarjoajan 
on ilmoitettava CSM-tiedot tapahtumista 
vähintään kolmen kuukauden ajalta 

Poistetaan.
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ennen kontin fyysistä saapumista unionin 
tullialueelle ja kuukauden ajalta unionin 
tullialueelle saapumisen jälkeen tai ajalta 
ennen unionin tullialueen ulkopuolella 
sijaitsevaan kohteeseen saapumista, 
mikäli tämä ajankohta on aikaisempi.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.

Tarkistus 67
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 e artikla

Komission teksti Tarkistus

18 e artikla Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.

Tarkistus 68
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kontti on lähdössä aluksella unionin 
tullialueelta kolmanteen maahan, julkisen 

Poistetaan.
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tai yksityisen sektorin palveluntarjoajien, 
joihin sovelletaan 18 c artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta, on 
ilmoitettava CSM-tiedot kaikista 
tapahtumista siitä hetkestä, kun kontin 
ilmoitettiin olevan tyhjä unionin 
tullialueella, siihen hetkeen, kun kontin 
ilmoitetaan taas olevan tyhjä unionin 
tullialueen ulkopuolella.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.

Tarkistus 69
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa olennaiset tyhjään 
konttiin liittyvät tapahtumat eivät tietyn 
tapauksen osalta ole palveluntarjoajan 
sähköisissä tallenteissa, palveluntarjoaja 
voi ilmoittaa CSM-tiedot tapahtumista 
vähintään kolmen kuukauden ajalta 
unionin tullialueelta lähdön jälkeen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.
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Tarkistus 70
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla

Komission teksti Tarkistus

18 f artikla Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.

Tarkistus 71
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 43 artiklan 
mukaisesti; artiklassa säädetään konttien 
asemaa koskevista tapahtumista, joista on 
ilmoitettava CSM-tiedot 18 c artiklan 
mukaisesti, CSM-raportoinnin 
vähimmäistiedoista ja raportoinnin 
tiheydestä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.
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Tarkistus 72
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 43 artiklan 
mukaisesti; artiklassa säädetään konttien 
asemaa koskevista tapahtumista, joista on 
ilmoitettava CSM-tiedot 18 c artiklan 
mukaisesti, CSM-raportoinnin 
vähimmäistiedoista ja raportoinnin 
tiheydestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 18 f artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sisältyvien 
tietovaatimusten olisi oltava avoimia. Tietojen säilyttäminen on arkaluonteista, ja kaikkien 
sidosryhmien on hyvä tietää, mitä tietoja vaaditaan ja että tiedot suojataan. Jos vaatimukset 
eivät ole avoimia ja selkeitä, talouden toimijoilla ei ole oikeusvarmuutta ja ne saattavat 
lähettää kaikki tiedot, jotta niille ei aiheutuisi lisätaakkaa uusista järjestelmistä. Raportoinnin 
tiheydestä olisi unionin tullikoodeksin mukaisesti säädettävä täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 73
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, 
jotka koskevat CSM-viestien muotoa ja 
toimitustapaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

Poistetaan.
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43 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Katso 18 c artiklan perustelu.

Tarkistus 74
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, 
jotka koskevat CSM-viestien muotoa ja 
toimitustapaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
43 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, 
jotka koskevat CSM-viestien muotoa ja 
toimitustapaa sekä sitä, mitkä velvoitteet 
voivat koskea muutosten vuoksi EU:n 
alueelle tuotavia kontteja. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
43 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Alukseen tai lastiin liittyvien muutosten taustalla voi olla monia eriä syitä huonoista 
sääoloista kaupallisiin tekijöihin. Niiden vuoksi aluksella olevat kontit voidaan purkaa EU:n 
satamassa vastoin alkuperäisiä aikomuksia. Tämän tarkistuksen tavoitteena ovat 
valtuutussäännöksiin sisällytettävät säännökset, joissa säädetään sellaisten säännösten 
vahvistamisesta täytäntöönpanosäädöksellä, joiden noudattamista voidaan edellyttää 
käsiteltäessä EU:n alueelle alukseen tai lastiin liittyvien muutosten johdosta tuotavia kontteja.
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Tarkistus 75
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, 
jotka koskevat CSM-viestien muotoa ja
toimitustapaa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
43 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, 
jotka koskevat CSM-viestien muotoa, 
toimitustapaa ja raportoinnin tiheyttä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 43 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Raportoinnin tiheydestä olisi unionin tullikoodeksin mukaisesti säädettävä 
täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 76
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa asetuksen 
18 a artiklan 1 kohdan nojalla 
täytäntöönpanosäädöksellä keinot 
palveluntarjoajien suostumuksen 
hankkimiseksi ennen niiden toimittamien 
CSM-tietojen siirtämistä muille 
järjestöille tai laitoksille. 

Or. en
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Perustelu

CSM-tietojen mahdolliseen siirtämiseen muille tahoille liittyy vaihdettavien tietojen 
arkaluonteisuutta koskevia huolenaiheita, minkä komissiokin myöntää. Siitä huolimatta ei ole 
ehdotettu säännöksiä, joissa vahvistettaisiin, milloin esimerkiksi valtameriliikenteen 
harjoittajien kanssa tehty sopimus CSM-tietoja koskevaan komission rekisteriin toimitettujen 
tietojen siirtämisestä pannaan täytäntöön. On myös epäselvää, minkä ”kansainvälisten 
organisaatioiden” on tarkoitus olla CSM-tietojen vastaanottajia. Näitä seikkoja olisi 
selvennettävä asianmukaisten täytäntöönpanosäännösten avulla.

Tarkistus 77
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio neuvottelee yritysten 
edustajien kanssa 18 f artiklassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten 
laatimisesta.

Or. en

Tarkistus 78
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 f artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Komissiota kehotetaan 
neuvottelemaan tiiviisti konttikuljetuksiin 
keskittyvän linjaliikenteen edustajien 
kanssa 18 f artiklassa tarkoitettujen 
delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten 
laatimisesta. Edustajat voidaan kutsua 
osallistumaan tärkeimpiin valiokuntien ja 
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asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
käsitellään mainittujen säädösten 
laatimista.

Or. en

Tarkistus 79
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla

Komission teksti Tarkistus

18 g artikla Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 515/1997 säädetään jo tietokannan käyttöönotosta tullilainsäädännön 
ja maatalouslainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemiseksi. Komissiossa tehtävä kattava ja 
automaattinen tietojen kerääminen jokaisesta tulli-ilmoituksesta sekä tietojen 
järjestelmällinen vertailu olisi unionin tullikoodeksin ja perustamissopimuksen yleisten 
periaatteiden vastaista muun muassa talouden toimijoiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

Tarkistus 80
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa komission asetuksen 
(ETY) N:o 2454/93 liitteissä 37 ja 38 
eritellyn tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen rekisterin, joka kattaa 
myös tavaroiden passituksen 

Poistetaan.
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jäsenvaltiossa, jäljempänä ’tuonti-, vienti-
ja passitusrekisteri’, ja hallinnoi sitä. 
Jäsenvaltioiden on valtuutettava komissio 
kopioimaan järjestelmällisesti tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustiedot niistä 
lähteistä, joita komissio hallinnoi yhteisön
tullikoodeksista annetun asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 nojalla. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tiedot tavaroiden passituksesta 
jäsenvaltiossa sekä suorasta viennistä.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 515/1997 säädetään jo tietokannan käyttöönotosta tullilainsäädännön 
ja maatalouslainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemiseksi. Komissiossa tehtävä kattava ja 
automaattinen tietojen kerääminen jokaisesta tulli-ilmoituksesta sekä tietojen 
järjestelmällinen vertailu on unionin tullikoodeksin ja perustamissopimuksen yleisten 
periaatteiden vastaista muun muassa talouden toimijoiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

Tarkistus 81
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa komission asetuksen 
(ETY) N:o 2454/93 liitteissä 37 ja 38 
eritellyn tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen rekisterin, joka kattaa myös 
tavaroiden passituksen jäsenvaltiossa, 
jäljempänä ’tuonti-, vienti- ja 
passitusrekisteri’, ja hallinnoi sitä. 
Jäsenvaltioiden on valtuutettava komissio 
kopioimaan järjestelmällisesti tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustiedot niistä 
lähteistä, joita komissio hallinnoi yhteisön 
tullikoodeksista annetun asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 nojalla. 

1. Komissio perustaa komission asetuksen 
(ETY) N:o 2454/93 liitteissä 37 ja 38 
eritellyn tavaroiden tuonti-, vienti- ja 
passitustietojen rekisterin, joka kattaa myös 
tavaroiden passituksen jäsenvaltiossa, 
jäljempänä ’tuonti-, vienti- ja 
passitusrekisteri’, ja hallinnoi sitä. 
Jäsenvaltioiden on valtuutettava komissio 
kopioimaan järjestelmällisesti tavaroiden 
tuonti-, vienti- ja passitustiedot niistä 
lähteistä, joita komissio hallinnoi yhteisön 
tullikoodeksista annetun asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 nojalla. 
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Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot tavaroiden passituksesta 
jäsenvaltiossa sekä suorasta viennistä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
mahdollisimman pian komissiolle tiedot 
tavaroiden passituksesta jäsenvaltiossa 
sekä suorasta viennistä. On varmistettava, 
ettei rekisteriin merkittyjen 
jäsenvaltioiden palveluntarjoajien etuja 
koskevia tietoja käytetä väärin.

Or. en

Tarkistus 82
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rekisteriä käytetään avuksi sellaisten 
toimien ehkäisemisessä, tutkimisessa ja 
syytetoimissa, jotka ovat tai vaikuttavat 
olevan tullilainsäädännön vastaisia, sekä 
yhteisön tullikoodeksista annetun 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 
25 ja 26 kohdassa ja 13 artiklan 
2 kohdassa määritellyssä 
riskienhallinnassa, mukaan lukien riskiin 
perustuvat tullitarkastukset.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 515/1997 säädetään jo tietokannan käyttöönotosta tullilainsäädännön 
ja maatalouslainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemiseksi. Komissiossa tehtävä kattava ja 
automaattinen tietojen kerääminen jokaisesta tulli-ilmoituksesta sekä tietojen 
järjestelmällinen vertailu on unionin tullikoodeksin ja perustamissopimuksen yleisten 
periaatteiden vastaista muun muassa talouden toimijoiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.
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Tarkistus 83
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteriä voivat käyttää ainoastaan 
komission yksiköt ja 29 artiklassa 
tarkoitetut kansalliset viranomaiset. 
Komission ja kansallisten viranomaisten 
sisällä ainoastaan tehtävään nimetyillä 
analyytikoilla on valtuudet käsitellä 
tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja.

Poistetaan.

Komissio voi tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion suostumuksella siirtää 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti hankittuja valittuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen ja tullilainsäädännön 
moitteettomaan soveltamiseen ja joiden 
kanssa komissio on sopinut 
asianmukaisesta järjestelystä tai tehnyt 
yhteisymmärryspöytäkirjan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 soveltamista.

Tietoja siirretään tämän kohdan nojalla 
ainoastaan tämän asetuksen yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen 
mukaan luettuna, sekä asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 25 ja 
26 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä riskienhallintaa varten.

Järjestelyn tai 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka 
perusteella tietoja voidaan tämän kohdan 
nojalla siirtää, on sisällettävä muiden 
muassa tietosuojaperiaatteita, kuten 
rekisteröityjen mahdollisuus käyttää 
tietoihin tutustumista ja niiden oikaisua 
koskevia oikeuksiaan sekä hakea 



AM\1019280FI.doc 39/54 PE529.735v01-00

FI

muutosta hallinto- ja oikeusteitse, sekä 
riippumaton valvontamekanismi, jolla 
varmistetaan tietosuojatoimenpiteiden 
noudattaminen.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 515/1997 säädetään jo tietokannan käyttöönotosta tullilainsäädännön 
ja maatalouslainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemiseksi. Komissiossa tehtävä kattava ja 
automaattinen tietojen kerääminen jokaisesta tulli-ilmoituksesta sekä tietojen 
järjestelmällinen vertailu olisi unionin tullikoodeksin ja perustamissopimuksen yleisten 
periaatteiden vastaista muun muassa talouden toimijoiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

Tarkistus 84
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion suostumuksella siirtää 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti hankittuja valittuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille ja/tai EU:n 
toimielimille/laitoksille, jotka osallistuvat 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen 
ja tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista.

Komissio voi tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion suostumuksella siirtää 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti hankittuja valittuja tietoja 
kansainvälisille järjestöille eli Maailman 
tullijärjestölle, Kansainväliselle 
merenkulkujärjestölle, Kansainväliselle 
siviili-ilmailujärjestölle ja 
Kansainväliselle ilmakuljetusliitolle sekä 
Europolille, jotka osallistuvat unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen ja 
tullilainsäädännön moitteettomaan 
soveltamiseen ja joiden kanssa komissio on 
sopinut asianmukaisesta järjestelystä tai 
tehnyt yhteisymmärryspöytäkirjan.

Or. en
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Perustelu

Tietosuoja on erittäin arkaluonteinen ala, ja sidosryhmien on saatava tietää, mille järjestöille 
ja laitoksille komissio voi siirtää tietoja. Oikeusvarmuuden ja avoimuuden varmistamiseksi 
luettelo kyseisistä tahoista olisi annettava perussäädöksessä. Komissio voi muuttaa luetteloa 
delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 85
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissiossa tapahtuvaan, tähän 
rekisteriin sisältyviin tietoihin liittyvään 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

Poistetaan.

Komissiota on pidettävä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 2 artiklan 
d alakohdassa tarkoitettuna 
rekisterinpitäjänä.

Euroopan tietosuojavaltuutetun on 
tarkastettava ennakolta tuonti-, vienti- ja 
passitusrekisteri asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 27 artiklan mukaisesti.

Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin 
sisältyvät tiedot säilytetään vain niin 
kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen 
toteuttamiseksi, jota varten ne 
tallennettiin, ja niitä saa säilyttää 
enintään kymmenen vuoden ajan. Jos 
henkilötietoja säilytetään yli viiden 
vuoden ajan, asiasta on ilmoitettava 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Or. de
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Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 515/1997 säädetään jo tietokannan käyttöönotosta tullilainsäädännön 
ja maatalouslainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemiseksi. Komissiossa tehtävä kattava ja 
automaattinen tietojen kerääminen jokaisesta tulli-ilmoituksesta sekä tietojen 
järjestelmällinen vertailu on unionin tullikoodeksin ja perustamissopimuksen yleisten 
periaatteiden vastaista muun muassa talouden toimijoiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

Tarkistus 86
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin 
sisältyvät tiedot säilytetään vain niin kauan 
kuin on tarpeen sen tarkoituksen 
toteuttamiseksi, jota varten ne tallennettiin, 
ja niitä saa säilyttää enintään kymmenen
vuoden ajan. Jos henkilötietoja säilytetään 
yli viiden vuoden ajan, asiasta on 
ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin 
sisältyvät tiedot säilytetään vain niin kauan 
kuin on tarpeen sen tarkoituksen 
toteuttamiseksi, jota varten ne tallennettiin, 
ja niitä saa säilyttää enintään seitsemän
vuoden ajan. Jos henkilötietoja säilytetään 
yli kolmen vuoden ajan, asiasta on 
ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

Or. en

Tarkistus 87
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 g artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteri ei 
sisällä asetuksen (EY) N:o 45/2001 
10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
erityisiä tietoluokkia.

Poistetaan.
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Komissio toteuttaa tarpeelliset tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa 
tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, 
vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 
luvattomalta luovuttamiselta, 
muuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja 
kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 515/1997 säädetään jo tietokannan käyttöönotosta tullilainsäädännön 
ja maatalouslainsäädännön vastaisten toimien ehkäisemiseksi. Komissiossa tehtävä kattava ja 
automaattinen tietojen kerääminen jokaisesta tulli-ilmoituksesta sekä tietojen 
järjestelmällinen vertailu olisi unionin tullikoodeksin ja perustamissopimuksen yleisten 
periaatteiden vastaista muun muassa talouden toimijoiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi.

Tarkistus 88
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla

Komission teksti Tarkistus

18 h artikla Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pyydettäessä asiakirjoja kansallisten viranomaisten sijaan suoraan asianomaisilta toimijoilta 
rajoitetaan kohtuuttomasti jäsenvaltioiden oikeuksia. Toimivaltaisilla kansallisilla 
tulliviranomaisilla on lisäksi tarpeelliset tiedot ja tietämys muun muassa asianomaisista 
toimijoista.
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Tarkistus 89
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn 
tullilainsäädännön täytäntöönpanoon 
liittyviä tutkimuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pyydettäessä asiakirjoja kansallisten viranomaisten sijaan suoraan asianomaisilta toimijoilta 
rajoitetaan kohtuuttomasti jäsenvaltioiden oikeuksia. Toimivaltaisilla kansallisilla 
tulliviranomaisilla on lisäksi tarpeelliset tiedot ja tietämys muun muassa asianomaisista 
toimijoista.

Tarkistus 90
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Ehdotus asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta
18 h artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia.

Komissio voi saada 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltioille 
etukäteen esitettävän pyynnön perusteella
suoraan talouden toimijoilta tuonti- ja 
vienti-ilmoituksia tukevat tositteet, jotka 
koskevat 2 artiklan 1 kohdassa määritellyn 
tullilainsäädännön täytäntöönpanoon 
liittyviä tutkimuksia, edellyttäen, että 
pyynnöstä ilmoitetaan jäsenvaltioille, 



PE529.735v01-00 44/54 AM\1019280FI.doc

FI

jotka voivat joutua mahdollisen 
tutkimuksen kohteiksi.

Or. pt

Tarkistus 91
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia.

1. Komissio voi 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti jäsenvaltiolle esittämänsä 
pyynnön jälkeen saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia. 
Tästä pyynnöstä on ilmoitettava 
jäsenvaltiolle, joka todennäköisesti 
osallistuu myöhempään selvitykseen.

Or. en

Tarkistus 92
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia.

1. Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- tai vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia,
joko jäsenvaltion nimenomaisella
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valtuutuksella tai 18 h artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa määritellyllä hiljaisella 
valtuutuksella. Komissio ilmoittaa 
pyynnöstä kaikille jäsenvaltiolle, jotka 
todennäköisesti osallistuvat myöhempään 
selvitykseen, samanaikaisesti pyynnön 
esittämisen kanssa. Komissio toimittaa 
jäsenvaltiolle, johon talouden toimija on 
sijoittautunut, jäljennöksen pyynnöstä 
samanaikaisesti pyynnön esittämisen 
kanssa. Komissio toimittaa jäljennöksen 
talouden toimijan antamasta vastauksesta 
jäsenvaltiolle, johon talouden toimija on 
sijoittautunut, viikon kuluessa vastauksen 
saamisesta.

Or. en

Perustelu

Nykyistä järjestelmää parantamalla ja tehostamalla voidaan pyrkiä samoihin tavoitteisiin 
kuin komission ehdotuksella. Ristiriitoja kansalliseen toimivaltaan nähden olisi vältettävä, ja 
tässä tarkistuksessa otetaan paremmin huomioon kyseisten pyyntöjen käytännön realiteetteja.

Tarkistus 93
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi saada suoraan talouden 
toimijoilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia 
tukevat tositteet, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoon liittyviä tutkimuksia.

1. Komissio voi 2 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltiolle esittämänsä pyynnön 
jälkeen saada suoraan talouden toimijoilta 
2 artiklan 1 kohdassa määritellyn 
tullilainsäädännön täytäntöönpanoon 
liittyviä tutkimuksia koskevat sellaisia 
tuonti- ja vienti-ilmoituksia tukevat 
tositteet, joista talouden toimijat ovat 
tuottaneet tai keränneet tositteet.

Or. en
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Perustelu

Euroopan toimielinten kanssa vain harvoin tekemisissä oleville yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille voi olla työlästä kerätä tietoja komission tai OLAFin vaaatimusten mukaisella 
tavalla. Asetuksen 18 a artiklan 3 kohdassa kuvattujen jo kerättyjen tietojen pitäisi riittää.

Tarkistus 94
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission esittämän pyynnön jälkeen 
jäsenvaltiolla on kolme viikkoa aikaa 
vastata pyyntöön ja toimittaa pyydetyt 
asiakirjat. Jos jäsenvaltio ei toimita 
asiakirjoja tässä ajassa, sen katsotaan 
antaneen komissiolle hiljaisen 
valtuutuksen ottaa suoraan yhteyttä 
taloudellisiin toimijoihin.

Or. en

Perustelu

Kyseiset jäsenvaltiot ja paikalliset viranomaiset tuntevat asianomaiset osapuolet suhteellisen 
hyvin. Väärinkäsitysten ja epäluottamuksen välttämiseksi ja nopean ja tehokkaan menettelyn 
varmistamiseksi talouden toimijoiden olisi ensin oltava yhteydessä niille tuttuihin tahoihin. 
Talouden toimijoilla on nykyään kolme viikkoa aikaa raportoida alkuperäilmoituksista, ja 
tässä yhteydessä olisi hyvä käyttää samaa määräaikaa.
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Tarkistus 95
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun komissio on esittänyt 
jäsenvaltiolle pyynnön, joka koskee 
tuonti- tai vienti-ilmoitusta tukevia 
tositteita, jäsenvaltiolla on neljä viikkoa 
aikaa joko

– vastata pyyntöön ja toimittaa pyydetyt 
tositteet;

– ilmoittaa komissiolle, että jäsenvaltio on 
pyytänyt talouden toimijalta tositteita;

– pyytää toiminnallisista syistä kahden 
viikon lisäaikaa pyyntöön vastaamiseksi; 
tai

– evätä pyyntö ja perustella epääminen 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyistä järjestelmää parantamalla ja tehostamalla voidaan pyrkiä samoihin tavoitteisiin 
kuin komission ehdotuksella. Ristiriitoja kansalliseen toimivaltaan nähden olisi vältettävä, ja 
tässä tarkistuksessa otetaan paremmin huomioon kyseisten pyyntöjen käytännön realiteetteja.
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Tarkistus 96
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos jäsenvaltio ei

– vastaa ja toimita pyydettyjä tositteita;

– ilmoita komissiolle pyytäneensä 
talouden toimijalta tositteita;

– pyydä toiminnallisista syistä kahden 
viikon lisäaikaa pyyntöön vastaamiseksi; 
tai

– epää pyyntöä 

alkuperäisen neljän viikon määräajan 
puitteissa, sen katsotaan antaneen 
komissiolle hiljaisen valtuutuksen pyytää 
tuonti- tai vienti-ilmoitusta tukevia 
tositteita suoraan taloudelliselta 
toimijalta.

Or. en

Perustelu

Nykyistä järjestelmää parantamalla ja tehostamalla voidaan pyrkiä samoihin tavoitteisiin 
kuin komission ehdotuksella. Ristiriitoja kansalliseen toimivaltaan nähden olisi vältettävä, ja 
tässä tarkistuksessa otetaan paremmin huomioon kyseisten pyyntöjen käytännön realiteetteja.
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Tarkistus 97
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoilla on velvoite säilyttää 
olennaiset tiedot tietyn aikaa, ja tuon 
ajanjakson aikana niiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle 1 kohdassa 
mainitut tiedot.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pyydettäessä asiakirjoja kansallisten viranomaisten sijaan suoraan asianomaisilta toimijoilta 
rajoitetaan kohtuuttomasti jäsenvaltioiden oikeuksia. Toimivaltaisilla kansallisilla 
tulliviranomaisilla on lisäksi tarpeelliset tiedot ja tietämys muun muassa asianomaisista 
toimijoista.

Tarkistus 98
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
18 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoilla on velvoite 
säilyttää olennaiset tiedot tietyn aikaa, ja 
tuon ajanjakson aikana niiden on 
pyynnöstä toimitettava komissiolle 
1 kohdassa mainitut tiedot.”

2. Talouden toimijoilla on velvoite 
säilyttää olennaiset tiedot tietyn aikaa, ja 
tuon ajanjakson aikana niiden on 
pyynnöstä toimitettava komissiolle 
1 kohdassa mainitut tiedot kolmen viikon 
kuluessa.”

Or. en
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Perustelu

Jos talouden toimijoille ei aseteta määräaikaa vastausten antamiseen, eri jäsenvaltioissa 
asetettavat määräajat voivat olla keskenään erilaisia, minkä vuoksi myös yrityksille aiheutuu 
eri jäsenvaltioissa erilaisia rasitteita. Talouden toimijoilla on nykyään yleensä kolme viikkoa 
aikaa vastata kansallisten tulliviranomaisten esittämään pyyntöön ja esittää alkuperätodistus 
tai vastaava ilmoitus. Sen vuoksi olisi hyvä asettaa sama määräaika.

Tarkistus 99
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 515/97
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 a. Korvataan 30 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. TTJ:stä peräisin olevia tietoja voidaan 
sen jäsenvaltion ennalta antaman luvan 
perusteella, joka tallensi ne järjestelmään, 
ja jollei tämän jäsenvaltion määräämistä 
edellytyksistä muuta johdu, antaa muiden 
kuin 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
viranomaisten, kolmansien maiden sekä 
kansainvälisten tai alueellisten järjestöjen 
käyttöön näiden pyytäessä niitä 
käytettäväkseen. Kunkin jäsenvaltion on 
toteutettava erityistoimenpiteet 
varmistaakseen tällaisten tietojen 
suojaamisen, kun niitä lähetetään tai 
toimitetaan sen alueen ulkopuolella 
sijaitseville yksiköille.

”4. TTJ:stä peräisin olevia tietoja voidaan 
sen jäsenvaltion ennalta antaman luvan 
perusteella, joka tallensi ne järjestelmään, 
ja jollei tämän jäsenvaltion määräämistä 
edellytyksistä muuta johdu, antaa muiden 
kuin 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten 
viranomaisten, kolmansien maiden sekä 
kansainvälisten tai alueellisten järjestöjen 
ja/tai unionin taloudellisia etuja 
suojaavien ja tullilainsäädännön 
moitteetonta soveltamista valvovien EU:n 
virastojen käyttöön. Kunkin jäsenvaltion 
on toteutettava erityistoimenpiteet 
varmistaakseen tällaisten tietojen 
suojaamisen, kun niitä lähetetään tai 
toimitetaan sen alueen ulkopuolella 
sijaitseville yksiköille.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin 
komissioon siinä tapauksessa, että se on 
tallentanut tiedot järjestelmään.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin 
komissioon siinä tapauksessa, että se on 
tallentanut tiedot järjestelmään.”

Or. pt
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Tarkistus 100
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

TTJ:ään tallennettuja tietoja säilytetään 
vain niin kauan kuin on tarpeen sen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne 
tallennettiin, ja niitä saa säilyttää enintään 
kymmenen vuoden ajan. Jos henkilötietoja 
säilytetään yli viiden vuoden ajan, asiasta 
on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

TTJ:ään tallennettuja tietoja säilytetään 
vain niin kauan kuin on tarpeen sen 
tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne 
tallennettiin, ja niitä saa säilyttää enintään 
viiden vuoden ajan. Jos henkilötietoja 
säilytetään yli viiden vuoden ajan, asiasta 
on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

Or. en

Tarkistus 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
41 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Tietojen sallittu säilyttämisaika 
määräytyy tiedot toimittaneen jäsenvaltion 
lakien, asetusten ja menettelyjen 
mukaisesti. Seuraavia ei-kumulatiivisia 
enimmäismääräaikoja, joiden lasketaan 
alkavan samana päivänä kuin tiedot 
tallennetaan tullitutkintatietokantaan, ei 
kuitenkaan saa ylittää:

”1. Tietojen sallittu säilyttämisaika 
määräytyy tiedot toimittaneen jäsenvaltion 
lakien, asetusten ja menettelyjen 
mukaisesti. Tiedot toimittaneen 
jäsenvaltion on tarkasteltava tietojen 
säilyttämisen tarvetta. Seuraavia ei-
kumulatiivisia enimmäismääräaikoja, 
joiden lasketaan alkavan samana päivänä 
kuin tiedot tallennetaan 
tullitutkintatietokantaan, ei kuitenkaan saa 
ylittää:

Or. en
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Tarkistus 102
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 515/97
41 d artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

”3. Komissio poistaa tietojen 
tunnistettavuuden heti, kun 1 kohdan 
mukaiset tietojen enimmäissäilytysajat 
umpeutuvat.”

”3. Komissio poistaa tietojen 
tunnistettavuuden tai poistaa tiedot heti, 
kun 1 kohdan mukaiset tietojen 
enimmäissäilytysajat umpeutuvat.”

Or. en

Tarkistus 103
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 18 f artiklan 1 kohdassa ja 
23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [… päivästä 
…kuuta …] [lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä].

2. Siirretään 18 a artiklan 6 kohdassa, 
18 g artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [… päivästä 
…kuuta …] [lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä].

Or. en
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Tarkistus 104
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 18 f artiklan 
1 kohdassa ja 23 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 18 a artiklan 
6 kohdassa, 18 g artiklan 3 kohdassa ja 
23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 105
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 515/97
43 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 18 f artiklan 1 kohdan ja 
23 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

5. Edellä olevien 18 a artiklan 6 kohdan, 
18 g artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
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ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 106
Tadeusz Ross

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden julkisen tai yksityisen sektorin 
palveluntarjoajien osalta, joita tämän 
asetuksen tullessa voimaan sitovat 
yksityisoikeudelliset sopimukset, jotka 
estävät täyttämästä 18 c artiklan 
1 kohdassa säädettyä velvoitetta, velvoite 
tulee voimaan vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta.

Niiden julkisen tai yksityisen sektorin 
palveluntarjoajien osalta, joita tämän 
asetuksen tullessa voimaan sitovat 
yksityisoikeudelliset sopimukset, jotka 
estävät täyttämästä 18 c artiklan 
1 kohdassa säädettyä velvoitetta, velvoite 
tulee voimaan aikaisintaan vuoden 
kuluttua 18 f artiklassa tarkoitettujen 
täytäntöönpano- ja delegoitujen säädösten 
voimaantulosta.

Or. en


