
AM\1019280LT.doc PE529.735v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2013/0410(COD)

13.2.2014

PAKEITIMAI
31–106

Pranešimo projektas
António Fernando Correia de Campos
(PE527.948v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl 
valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų 
bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės 
ūkio teisės aktų taikymą

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))



PE529.735v01-00 2/51 AM\1019280LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\1019280LT.doc 3/51 PE529.735v01-00

LT

Pakeitimas 31
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate dėl muitinės 
rizikos valdymo ir tiekimo grandinės 
saugumo (COM(2012) 793) pripažįstama, 
kad taikant Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 13 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą bendrą rizikos valdymo sistemą 
reikia skubiai pagerinti duomenų, kurie 
analizuojami nustatant riziką prieš 
įvežant prekes, kokybę ir prieinamumą, 
visų pirma siekiant veiksmingai nustatyti 
ir sumažinti saugai ir saugumui kylančius 
pavojus nacionaliniu ir ES lygiu. Į rizikos 
valdymo prieš įvežant prekes sistemą 
įtraukus duomenis apie konteinerių 
judėjimą, labai pagerės tiekimo grandinės 
matomumas ir akivaizdžiai padidės ES ir 
valstybių narių galimybės tikslingiau 
atrinkti tikrintinas didelės rizikos siuntas, 
o kartu bus sudarytos palankesnės sąlygos 
teisėtai prekybai;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 32
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant didesnio aiškumo, nuoseklumo 
ir skaidrumo, reikia konkrečiau apibrėžti, 
kurioms institucijoms turėtų būti suteikta 
prieiga prie registrų, sukurtų pagal šį 
reglamentą; šiuo tikslu bus nustatyta 
vienoda nuoroda į kompetentingas 
institucijas;

(4) siekiant didesnio aiškumo, nuoseklumo, 
darnumo ir skaidrumo, reikia apibrėžti, 
kurioms institucijoms turėtų būti suteikta 
prieiga prie registrų, sukurtų pagal šį 
reglamentą; šiuo tikslu bus nustatyta 
vienoda nuoroda į kompetentingas 
institucijas;

Or. en

Pakeitimas 33
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kadangi informacija apie problemos 
mastą, gauta iš Komisijos pateikto 
vertinimo dėl Reglamento (EB) 
Nr. 515/97 (SWD(2013) 0482 final) 
pakeitimo poveikio, rodo, kad vien tik dėl 
melagingu kilmės deklaravimu pagrįsto 
sukčiavimo ES 27 valstybių per metus 
patiriamų nuostolių suma gali siekti net 
100 mln. EUR. 2011 m. valstybės narės 
pranešė apie 1 905 nustatytus sukčiavimo 
ir kitokių pažeidimų atvejus, dėl kurių 
patirta 107,7 mln. EUR nuostolių, 
susijusių su netiksliu prekių aprašymu. 
Tai tik valstybių narių ir Komisijos 
nustatyti nuostoliai. Faktinis problemos 
mastas yra gerokai didesnis, nes nėra 
jokių duomenų apie 30 000 nustatytų 
galimo sukčiavimo atvejų;

Or. en

Pakeitimas 34
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sukčiavimo atvejų ir rizikos tendencijų 
nustatymas ir veiksmingų rizikos valdymo 
procedūrų įgyvendinimas labai priklauso 
nuo susijusių operatyvinių duomenų 
identifikavimo ir lyginamosios analizės. 
Todėl reikia parengti Europos Sąjungos 
registrą, į kurį būtų įtraukiami duomenys 
apie prekių importą, eksportą ir tranzitą, 
įskaitant duomenis apie prekių tranzitą 
valstybėse narėse ir tiesioginį eksportą. 
Todėl valstybės narės turėtų leisti iš 
Komisijos tvarkomų sistemų sistemingai
kopijuoti duomenis apie importą, eksportą 
ir tranzitą ir perduoti Komisijai duomenis 
apie tranzitą valstybėje narėje ir tiesioginį 
eksportą;

(6) sukčiavimo atvejų ir rizikos tendencijų 
nustatymas ir veiksmingų rizikos valdymo 
procedūrų įgyvendinimas labai priklauso 
nuo susijusių operatyvinių duomenų 
identifikavimo ir lyginamosios analizės. 
Todėl reikia parengti Europos Sąjungos
registrą, į kurį būtų įtraukiami duomenys 
apie prekių importą, eksportą ir tranzitą, 
įskaitant duomenis apie prekių tranzitą 
valstybėse narėse ir tiesioginį eksportą, 
esant konkretiems sukčiavimo įtarimo 
atvejais. Todėl valstybės narės turėtų leisti 
iš Komisijos tvarkomų sistemų tokiais 
konkrečiais atvejais kopijuoti duomenis 
apie importą, eksportą ir tranzitą ir perduoti 
Komisijai duomenis apie tranzitą 
valstybėje narėje ir tiesioginį eksportą;

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18h straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 35
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) sukčiavimo atvejų ir rizikos tendencijų 
nustatymas ir veiksmingų rizikos valdymo 
procedūrų įgyvendinimas labai priklauso 
nuo susijusių operatyvinių duomenų 
identifikavimo ir lyginamosios analizės. 
Todėl reikia parengti Europos Sąjungos 
registrą, į kurį būtų įtraukiami duomenys 

(6) atsižvelgiant į išaugusį sukčiavimo 
muitais mastą, ypač svarbu gerinti 
sukčiavimo atvejų nustatymą ir prevenciją 
tuo pačiu metu tiek nacionaliniu, tiek ES 
lygmeniu. sukčiavimo atvejų ir rizikos 
tendencijų nustatymas ir veiksmingų 
rizikos valdymo procedūrų įgyvendinimas 
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apie prekių importą, eksportą ir tranzitą, 
įskaitant duomenis apie prekių tranzitą 
valstybėse narėse ir tiesioginį eksportą. 
Todėl valstybės narės turėtų leisti iš 
Komisijos tvarkomų sistemų sistemingai 
kopijuoti duomenis apie importą, eksportą 
ir tranzitą ir perduoti Komisijai duomenis 
apie tranzitą valstybėje narėje ir tiesioginį 
eksportą;

labai priklauso nuo susijusių operatyvinių 
duomenų identifikavimo ir lyginamosios 
analizės. Todėl reikia parengti kuo 
išsamesnį Europos Sąjungos registrą, į kurį 
būtų įtraukiami duomenys apie prekių 
importą, eksportą ir tranzitą sausumos, 
jūros ar oro transportu, įskaitant 
duomenis apie prekių tranzitą valstybėse 
narėse ir tiesioginį eksportą. Todėl 
valstybės narės turėtų leisti iš Komisijos 
tvarkomų sistemų sistemingai kopijuoti 
duomenis apie importą, eksportą ir tranzitą 
ir nedelsiant perduoti Komisijai duomenis 
apie tranzitą valstybėje narėje ir tiesioginį 
eksportą. Komisija turėtų kiekvienais 
metais pateikti iš šio registro gautus 
rezultatus Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 36
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) dėl 2011 m. pradėtos įgyvendinti e. 
muitinės sistemos, pagal kurią 
dokumentus, kuriais patvirtinamas prekių 
importas ir eksportas, saugo nebe muitinių 
administracijos, o ekonominės veiklos 
vykdytojai, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) vėlavo atlikti tyrimus 
muitinės srityje, nes OLAF šiuos 
dokumentus gali gauti tik tarpininkaujant 
minėtoms administracijoms. Be to, dėl 
trejų metų termino, kuris taikomas 
administracijose saugomiems muitinės 
dokumentams, atsiranda papildomų kliūčių 
tyrimams sėkmingai atlikti. Siekiant 
pagreitinti muitinės srityje atliekamus 
tyrimus, Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
prašyti, kad atitinkami ekonominės veiklos 

(8) dėl 2011 m. pradėtos įgyvendinti e. 
muitinės sistemos, pagal kurią 
dokumentus, kuriais patvirtinamas prekių 
importas ir eksportas, saugo nebe muitinių 
administracijos, o ekonominės veiklos 
vykdytojai, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) vėlavo atlikti tyrimus 
muitinės srityje, nes OLAF šiuos 
dokumentus gali gauti tik tarpininkaujant 
minėtoms administracijoms. Be to, dėl 
trejų metų termino, kuris taikomas 
administracijose saugomiems muitinės 
dokumentams, atsiranda papildomų kliūčių 
tyrimams sėkmingai atlikti. Siekiant 
pagreitinti muitinės srityje atliekamus 
tyrimus, Komisijai tam tikrais atvejais ir iš 
anksto pranešus valstybėms narėms turėtų 
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vykdytojai jai tiesiogiai teiktų dokumentus, 
kuriais patvirtinamos importo ir eksporto 
deklaracijos. Šie ekonominės veiklos 
vykdytojai privalėtų pateikti Komisijai 
prašomus dokumentus;

būti suteikta teisė prašyti, kad atitinkami 
ekonominės veiklos vykdytojai jai 
tiesiogiai teiktų dokumentus, kuriais 
patvirtinamos importo ir eksporto 
deklaracijos. Šie ekonominės veiklos 
vykdytojai privalėtų pateikti Komisijai 
prašomus dokumentus;

Or. pt

Pakeitimas 37
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) dėl 2011 m. pradėtos įgyvendinti e. 
muitinės sistemos, pagal kurią 
dokumentus, kuriais patvirtinamas prekių 
importas ir eksportas, saugo nebe muitinių 
administracijos, o ekonominės veiklos 
vykdytojai, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) vėlavo atlikti tyrimus 
muitinės srityje, nes OLAF šiuos 
dokumentus gali gauti tik tarpininkaujant 
minėtoms administracijoms. Be to, dėl 
trejų metų termino, kuris taikomas 
administracijose saugomiems muitinės 
dokumentams, atsiranda papildomų kliūčių 
tyrimams sėkmingai atlikti. Siekiant 
pagreitinti muitinės srityje atliekamus 
tyrimus, Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
prašyti, kad atitinkami ekonominės veiklos 
vykdytojai jai tiesiogiai teiktų dokumentus, 
kuriais patvirtinamos importo ir eksporto 
deklaracijos. Šie ekonominės veiklos 
vykdytojai privalėtų pateikti Komisijai 
prašomus dokumentus;

(8) dėl 2011 m. pradėtos įgyvendinti e. 
muitinės sistemos, pagal kurią 
dokumentus, kuriais patvirtinamas prekių 
importas ir eksportas, saugo nebe muitinių 
administracijos, o ekonominės veiklos 
vykdytojai, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) vėlavo atlikti tyrimus 
muitinės srityje, nes OLAF šiuos 
dokumentus gali gauti tik tarpininkaujant 
minėtoms administracijoms. Be to, dėl 
trejų metų termino, kuris taikomas 
administracijose saugomiems muitinės 
dokumentams, atsiranda papildomų kliūčių 
tyrimams sėkmingai atlikti. Siekiant 
pagreitinti muitinės srityje atliekamus 
tyrimus, Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
prašyti, kad atitinkami ekonominės veiklos 
vykdytojai jai tiesiogiai teiktų dokumentus, 
kuriais patvirtinamos importo ir eksporto 
deklaracijos. Susiję ekonominės veiklos 
vykdytojai turėtų būti informuoti apie 
procedūros pobūdį. Šie ekonominės 
veiklos vykdytojai privalėtų pateikti 
Komisijai prašomus dokumentus;

Or. de
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Pagrindimas

Kai susijusio ekonominės veiklos vykdytojo prašoma tiesiogiai teikti dokumentus, jis turi būti 
informuojamas, ar tai yra mokesčių rinkimo, baudos skyrimo ar baudžiamasis procesas ir 
koks jo vaidmuo tame procese, kad žinotų savo teises ir pareigas, visų pirma tuo atveju, jei tie 
dokumentai vėliau būtų panaudojami kaip įrodymas.

Pakeitimas 38
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti įtrauktų duomenų 
konfidencialumą, su įtrauktais duomenimis 
susipažinti galėtų tik konkretūs naudotojai;

(9) siekiant užtikrinti įtrauktų duomenų 
konfidencialumą, su įtrauktais duomenimis 
susipažinti galėtų tik konkretūs naudotojai 
ir tik apibrėžtais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 39
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti įtrauktų duomenų 
konfidencialumą, su įtrauktais duomenimis 
susipažinti galėtų tik konkretūs naudotojai;

(9) siekiant užtikrinti įtrauktų duomenų 
konfidencialumą ir didesnį saugumą, su 
įtrauktais duomenimis susipažinti galėtų tik 
konkretūs naudotojai;

Or. pl

Pakeitimas 40
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dažnai dėl nuostatų, kuriomis 
reglamentuojamas duomenų saugojimas 
MIS, nepateisinamai prarandama 
informacija, nes valstybės narės dėl 
susijusios administracinės naštos ne 
visuomet atlieka kasmetinę peržiūrą. Todėl 
būtina supaprastinti duomenų saugojimo 
MIS procedūrą, panaikinant prievolę 
kasmet peržiūrėti duomenis ir nustatant 
maksimalų dešimties metų duomenų 
saugojimo laikotarpį, atitinkantį pagal šį 
reglamentą sukurtuose registruose 
nustatytus duomenų saugojimo 
laikotarpius. Šis laikotarpis reikalingas 
atsižvelgiant į ilgai trunkančias pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras ir dėl to, kad šie 
duomenys būtini vykdant bendras muitinių 
operacijas ir atliekant tyrimus. Be to, 
laikantis duomenų apsaugos taisyklių, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas turėtų būti informuojamas apie 
atvejus, kai asmens duomenys saugomi 
MIS ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį;

(13) dažnai dėl nuostatų, kuriomis 
reglamentuojamas duomenų saugojimas 
MIS, nepateisinamai prarandama 
informacija, nes valstybės narės dėl 
susijusios administracinės naštos ne 
visuomet atlieka kasmetinę peržiūrą. Todėl 
būtina supaprastinti duomenų saugojimo 
MIS procedūrą, panaikinant prievolę 
kasmet peržiūrėti duomenis ir nustatant 
maksimalų dešimties metų duomenų 
saugojimo laikotarpį, atitinkantį pagal šį 
reglamentą sukurtuose registruose 
nustatytus duomenų saugojimo 
laikotarpius. Tačiau ši nuostata neturėtų 
būti taikoma ieškinio senaties terminui. 
Šis laikotarpis reikalingas atsižvelgiant į 
ilgai trunkančias pažeidimų nagrinėjimo 
procedūras ir dėl to, kad šie duomenys 
būtini vykdant bendras muitinių operacijas 
ir atliekant tyrimus. Be to, laikantis 
duomenų apsaugos taisyklių, Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
turėtų būti informuojamas apie atvejus, kai 
asmens duomenys saugomi MIS ilgesnį nei 
penkerių metų laikotarpį;

Or. de

Pagrindimas

Duomenų saugojimo laikotarpis neturėtų prieštarauti esamam trejų metų ieškinio senaties 
terminui dėl muitų teisės aktų pažeidimų. Tai būtų nesuderinama su Sąjungos muitinės 
kodeksu ir nacionalinės muitų teisės aktais.

Pakeitimas 41
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dažnai dėl nuostatų, kuriomis 
reglamentuojamas duomenų saugojimas 
MIS, nepateisinamai prarandama 
informacija, nes valstybės narės dėl 
susijusios administracinės naštos ne 
visuomet atlieka kasmetinę peržiūrą. Todėl 
būtina supaprastinti duomenų saugojimo 
MIS procedūrą, panaikinant prievolę 
kasmet peržiūrėti duomenis ir nustatant 
maksimalų dešimties metų duomenų 
saugojimo laikotarpį, atitinkantį pagal šį 
reglamentą sukurtuose registruose 
nustatytus duomenų saugojimo 
laikotarpius. Šis laikotarpis reikalingas 
atsižvelgiant į ilgai trunkančias pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras ir dėl to, kad šie 
duomenys būtini vykdant bendras muitinių 
operacijas ir atliekant tyrimus. Be to, 
laikantis duomenų apsaugos taisyklių, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas turėtų būti informuojamas apie 
atvejus, kai asmens duomenys saugomi 
MIS ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį;

(13) dažnai dėl nuostatų, kuriomis 
reglamentuojamas duomenų saugojimas 
MIS, nepateisinamai prarandama 
informacija, nes valstybės narės dėl 
susijusios administracinės naštos ir 
reikiamų išteklių, ypač žmogiškųjų, 
trūkumo, ne visuomet atlieka kasmetinę 
peržiūrą. Todėl būtina supaprastinti 
duomenų saugojimo MIS procedūrą, 
panaikinant prievolę kasmet peržiūrėti 
duomenis ir nustatant maksimalų dešimties 
metų duomenų saugojimo laikotarpį, 
atitinkantį pagal šį reglamentą sukurtuose 
registruose nustatytus duomenų saugojimo 
laikotarpius. Šis laikotarpis reikalingas 
atsižvelgiant į ilgai trunkančias pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras ir dėl to, kad šie 
duomenys būtini vykdant bendras muitinių 
operacijas ir atliekant tyrimus. Be to, 
laikantis duomenų apsaugos taisyklių, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas turėtų būti informuojamas apie 
atvejus, kai asmens duomenys saugomi 
MIS ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį;

Or. pl

Pakeitimas 42
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
2 straipsnio 1 dalies vienuolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paslaugų teikėjai, kurių veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine – tai 
savininkai, siuntėjai, gavėjai, ekspeditoriai, 
vežėjai ir kiti tarpininkai arba tarptautinėje 
tiekimo grandinėje dalyvaujantys asmenys.

– viešieji ir privatieji paslaugų teikėjai, 
kurių veikla susijusi su tarptautine tiekimo 
grandine – tai savininkai, siuntėjai, gavėjai, 
ekspeditoriai, vežėjai, gamintojai ir kiti 
susiję tarpininkai arba tarptautinėje tiekimo 
grandinėje dalyvaujantys asmenys.
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Or. en

Pakeitimas 43
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dokumentai, patvirtintos dokumentų 
kopijos, pažymėjimai, visos
administracinių institucijų patvirtintos
priemonės arba priimti sprendimai, 
ataskaitos bei kiti su tyrimu susiję 
duomenys, kuriuos gauna ir institucijai 
pareiškėjai pateikia institucijos, į kurią 
kreipiamasi, darbuotojai, teikdami pagalbą 
pagal 4 ir 11 straipsnius, gali būti laikomi 
priimtinais įrodymais administracine ir 
teismine tvarka nagrinėjant bylas 
valstybėje narėje pareiškėjoje taip pat, tarsi 
jie būtų gauti valstybėje narėje, kurioje 
vyksta bylų nagrinėjimas.

Dokumentai, patvirtintos dokumentų 
kopijos, pažymėjimai, visi oficialūs
administracinių institucijų patvirtinti
dokumentai arba priimti sprendimai,
ataskaitos bei kiti su tyrimu susiję 
duomenys, kuriuos gauna ir institucijai 
pareiškėjai pateikia institucijos, į kurią 
kreipiamasi, darbuotojai, teikdami pagalbą 
pagal 4 ir 11 straipsnius, gali būti laikomi 
priimtinais įrodymais administracine ir 
teismine tvarka nagrinėjant bylas 
valstybėje narėje pareiškėjoje taip pat, tarsi 
jie būtų gauti valstybėje narėje, kurioje 
vyksta bylų nagrinėjimas.

Or. en

Pakeitimas 44
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. 18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

1. Tais atvejais, kai valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms tampa 
žinoma apie operacijas, kurios sudaro ar 

1. Tais atvejais, kai valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms tampa 
žinoma apie operacijas, kurios sudaro ar 
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gali sudaryti muitinės ar žemės ūkio teisės 
aktų pažeidimus ir kurios itin aktualios 
Bendrijoje ir ypač:

gali sudaryti muitinės teisės aktų 
pažeidimus ir ypač:

Or. en

Pagrindimas

Reglamento tikslas – pagerinti valstybių narių ir Komisijos, o ne Komisijos ir ekonominės 
veiklos vykdytojų bendradarbiavimą. Todėl valstybių narių pareigos turėtų būti aiškiai 
apibrėžtos.

Pakeitimas 45
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b. 18 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Pridedama nauja 2a įtrauka:

– jei muitinės teisės aktų pažeidimai 
viršija Komisijos nustatytą ribą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento tikslas – pagerinti valstybių narių ir Komisijos, o ne Komisijos ir ekonominės 
veiklos vykdytojų bendradarbiavimą. Todėl valstybių narių pareigos turėtų būti aiškiai 
apibrėžtos.

Pakeitimas 46
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

2c. 18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

jos, savo iniciatyva arba vykdydamos 
pagrįstą Komisijos prašymą, kaip galima 
greičiau perduoda Komisijai bet kurią 
pasirinktinai dokumentų, jų kopijų ar 
išvadų forma teikiamą svarbią informaciją, 
būtiną siekiant nustatyti faktus, kad 
Komisija galėtų koordinuoti veiksmus, 
kurių ėmėsi valstybės narės.

jos, savo iniciatyva arba vykdydamos 
pagrįstą Komisijos prašymą, kaip galima 
greičiau, bet ne vėliau kaip per tris 
savaites, perduoda Komisijai bet kurią 
pasirinktinai dokumentų, jų kopijų ar 
išvadų forma teikiamą svarbią informaciją, 
būtiną siekiant nustatyti faktus, kad 
Komisija galėtų koordinuoti veiksmus, 
kurių ėmėsi valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 47
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2d. 18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

4. Tais atvejais, kai Komisija mano, jog yra
pažeidimų vienoje ar daugiau valstybių 
narių, ji informuoja tuo suinteresuotą 
valstybę narę ar valstybes nares, o jos kaip 
galėdamos greičiau atlieka tyrimą, 
kuriame, remiantis šio reglamento 9 
straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis, gali dalyvauti 
Komisijos pareigūnai.

4. Tais atvejais, kai Komisija mano, jog yra 
pažeidimų vienoje ar daugiau valstybių 
narių, ji informuoja tuo suinteresuotą 
valstybę narę ar valstybes nares, o jos kaip 
galėdamos greičiau, bet ne vėliau kaip per 
tris savaites nuo informacijos gavimo 
dienos, atlieka tyrimą, kuriame, remiantis 
šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje ir 11 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis, gali 
dalyvauti Komisijos pareigūnai.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento tikslas – pagerinti valstybių narių ir Komisijos, o ne Komisijos ir ekonominės 
veiklos vykdytojų bendradarbiavimą. Todėl valstybių narių pareigos turėtų būti aiškiai 
apibrėžtos.

Pakeitimas 48
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos, valdant Reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 
punktuose ir 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą riziką ir siekiant padėti 29 
straipsnyje nurodytoms institucijoms 
nustatyti prekių siuntas, susijusias su 
operacijomis, kuriomis gali būti 
pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės 
aktai, taip pat nustatyti šiam tikslui 
naudojamas transporto priemones, įskaitant 
konteinerius, Komisija sukuria ir 
administruoja viešųjų ar privačiųjų 
paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine, pateiktų 
duomenų registrą. Šis registras tiesiogiai 
prieinamas toms institucijoms.

1. Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos ir siekiant padėti 29 
straipsnyje nurodytoms institucijoms 
nustatyti prekių siuntas, susijusias su 
operacijomis, kuriomis gali būti 
pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės 
aktai, taip pat nustatyti šiam tikslui 
naudojamas transporto priemones, įskaitant 
konteinerius, Komisija sukuria ir 
administruoja viešųjų ar privačiųjų 
paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine, pateiktų 
duomenų registrą. Šis registras tiesiogiai 
prieinamas toms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas muitinėse apima veiklą, kuri priklauso nacionalinei kompetencijai („rizikos 
valdymas“ reiškia sistemišką rizikos nustatymą, įskaitant atsitiktinius patikrinimus, ir visų 
rizikai apriboti būtinų priemonių įgyvendinimą). Nuoroda Komisijos pasiūlyme nereikalinga, 
nes gali sukelti painiavą ir abejonių dėl Komisijos ir valstybių narių veiklos atribojimo.



AM\1019280LT.doc 15/51 PE529.735v01-00

LT

Pakeitimas 49
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos, valdant Reglamento (EEB)
Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose 
ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą riziką ir 
siekiant padėti 29 straipsnyje nurodytoms 
institucijoms nustatyti prekių siuntas, 
susijusias su operacijomis, kuriomis gali 
būti pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio 
teisės aktai, taip pat nustatyti šiam tikslui 
naudojamas transporto priemones, įskaitant 
konteinerius, Komisija sukuria ir 
administruoja viešųjų ar privačiųjų 
paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine, pateiktų 
duomenų registrą. Šis registras tiesiogiai 
prieinamas toms institucijoms.

1. Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos, valdant Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose 
ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą riziką ir 
siekiant padėti 29 straipsnyje nurodytoms 
institucijoms nustatyti prekių siuntas, 
susijusias su operacijomis, kuriomis gali 
būti pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio 
teisės aktai, taip pat nustatyti šiam tikslui 
naudojamas oro, jūros arba sausumos 
transporto priemones, įskaitant 
konteinerius, Komisija sukuria ir 
administruoja viešųjų ar privačiųjų 
paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine, pateiktų 
duomenų registrą. Šis registras tiesiogiai 
prieinamas toms institucijoms. Siekiama 
užtikrinti, kad šiame registre saugoma 
informacija, susijusi su valstybių narių 
paslaugų teikėjų interesais, nebūtų 
naudojama netinkamai.

Or. en

Pakeitimas 50
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18a straipsnio 3 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3ba. 18a straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
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3 dalies a punktas keičiamas taip:

a) konteinerių judėjimo atveju: a) konteinerių judėjimo atveju:

– konteinerio numerį, – konteinerio numerį,

– konteinerio pakrovimo statusą, – konteinerio pakrovimo statusą,

– judėjimo datą, – judėjimo datą,

– judėjimo rūšį (pakrovimas, iškrovimas, 
perkrovimas, įvežimas, išvežimas ir t. t.),

– judėjimo rūšį (pakrovimas, iškrovimas, 
perkrovimas, įvežimas, išvežimas ir t. t.),

– laivo pavadinimą arba transporto 
priemonės registracijos numerį,

– laivo pavadinimą arba transporto 
priemonės registracijos numerį,

– reiso numerį, – reiso numerį,

– vietą, – vietą,

– važtaraštį arba kitą gabenimo dokumentą; – važtaraštį arba kitą gabenimo dokumentą,

– užsakymo patvirtinimą,

– atvykimą į pakrovimo arba iškrovimo 
aikštelę,

– išvykimą iš pakrovimo arba iškrovimo 
aikštelės,

– pakrovimą į transporto priemonę arba 
iškrovimą iš jos,

– nurodymą užpildyti arba ištuštinti,

– užpildymo arba ištuštinimo patvirtinimą,

– judėjimą po terminalą,

– tikrinimą prie įvažiavimo į terminalą,

– siuntimą atlikti didelių remonto darbų.

Or. en

Pakeitimas 51
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18a straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei viešieji ar privatieji paslaugų 6. Jei duomenis pateikusi valstybė narė
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teikėjai, kurių veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine, 
neprieštarauja, Komisija, nepažeisdama 
Reglamento Nr. 45/2001, gali perduoti 18a 
straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis
tarptautinėms organizacijoms ir (arba) ES 
institucijoms ir agentūroms, kurios 
prisideda prie Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos ir tinkamo muitinės teisės aktų 
taikymo ir su kuriomis Komisija yra 
sudariusi atitinkamą susitarimą arba 
susitarimo memorandumą.

neprieštarauja, Komisija gali perduoti tam 
tikrus duomenis, gautus pagal 1 dalyje 
nurodytą procedūrą, tarptautinėms
organizacijoms, t. y. Pasaulio muitinių 
organizacijai, Tarptautinei jūrų 
organizacijai, Tarptautinei civilinės 
aviacijos organizacijai ir Tarptautinei oro 
transporto asociacijai bei Europolui, 
kurios prisideda prie Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos ir tinkamo muitinės 
teisės aktų taikymo ir su kuriomis Komisija 
yra sudariusi atitinkamą susitarimą arba 
susitarimo memorandumą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos klausimas yra labai svarbus, ir suinteresuotosios šalys turi žinoti, 
kurioms organizacijoms ir agentūroms Komisija gali perduoti duomenis. Siekiant užtikrinti 
teisinį tikrumą ir skaidrumą sąrašas turėtų būti išdėstytas pagrindiniame akte. Komisija gali 
keisti sąrašą deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 52
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18a straipsnio 6 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 43 straipsnį, 
kuriais keičiamas tarptautinių 
organizacijų ir (arba) ES institucijų ir 
agentūrų, kurios prisideda prie Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos ir tinkamo 
muitinės teisės aktų taikymo, sąrašas.

Or. en
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Pagrindimas

Duomenų apsaugos klausimas yra labai svarbus, ir suinteresuotosios šalys turi žinoti, 
kurioms organizacijoms ir agentūroms Komisija gali perduoti duomenis. Siekiant užtikrinti 
teisinį tikrumą ir skaidrumą sąrašas turėtų būti išdėstytas pagrindiniame akte. Komisija gali 
keisti sąrašą deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 53
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18a straipsnio 6 dalies 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija konsultuojasi su verslo atstovais 
dėl 18a straipsnio 6 dalyje nurodytų 
deleguotųjų aktų rengimo.

Or. en

Pakeitimas 54
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija valstybėms narėms gali atlikti 
ekspertizę, teikti techninę ar logistinę 
pagalbą, organizuoti mokymo ar 
komunikacinę veiklą arba suteikti bet kokią 
kitą operatyvinę paramą šio reglamento 
tikslams pasiekti ir valstybių narių 
įsipareigojimams vykdyti įgyvendinant 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
87 straipsnyje numatytą muitinių 
bendradarbiavimą. Šiuo tikslu Komisija 
sukuria tinkamas technines sistemas.

2. Komisija valstybėms narėms užtikrina 
ekspertizę, teikti techninę ar logistinę 
pagalbą, organizuoti mokymo ar 
komunikacinę veiklą arba suteikti bet kokią 
kitą operatyvinę paramą šio reglamento 
tikslams pasiekti ir valstybių narių 
įsipareigojimams vykdyti įgyvendinant 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
87 straipsnyje numatytą muitinių 
bendradarbiavimą. Šiuo tikslu Komisija 
sukuria tinkamas technines sistemas.
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Or. en

Pakeitimas 55
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18c straipsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pranešimų apie konteinerių padėtį teikimo sistemos įdiegimui nepritariama, nes tai reikštų 
didesnes išlaidas ir biurokratiją įmonėms. Be to, tretiesiems asmenims neišvengiamai turėtų 
būti perduodama neskelbtina muitų informacija, taip pat susijusi su mokesčiais, o tai būtų 
nesuderinama su mokesčių slaptumo principu ir duomenų apsaugos nuostatomis (pastaba: 
išbraukus šį straipsnį, turi būti keičiami 18d, 18e ir 18f straipsniai).

Pakeitimas 56
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnio 1 dalyje nurodyti viešieji ar 
privatieji paslaugų teikėjai, kurių veikla 
susijusi su tarptautine tiekimo grandine, 
kurie kaupia duomenis apie konteinerių 
judėjimą ir jų padėtį arba turi prieigą prie 
tokių duomenų, Komisijai teikia 
pranešimus apie konteinerių padėtį.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Pranešimų apie konteinerių padėtį teikimo sistemos įdiegimui nepritariama, nes tai reikštų 
didesnes išlaidas ir biurokratiją įmonėms. Be to, tretiesiems asmenims neišvengiamai turėtų 
būti perduodama neskelbtina muitų informacija, susijusi su mokesčiais, o tai būtų 
nesuderinama su mokesčių slaptumo principu ir duomenų apsaugos nuostatomis (pastaba: 
išbraukus šį straipsnį, turi būti keičiami 18d, 18e ir 18f straipsniai).

Pakeitimas 57
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnio 1 dalyje nurodyti viešieji ar 
privatieji paslaugų teikėjai, kurių veikla 
susijusi su tarptautine tiekimo grandine, 
kurie kaupia duomenis apie konteinerių 
judėjimą ir jų padėtį arba turi prieigą prie 
tokių duomenų, Komisijai teikia 
pranešimus apie konteinerių padėtį.

Vežėjai jūra, kurie kaupia duomenis apie 
konteinerių judėjimą ir jų padėtį arba turi 
prieigą prie tokių duomenų, Komisijai 
teikia pranešimus apie konteinerių padėtį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos poveikio vertinime aiškiai nurodyta, kad pasiūlymas yra skirtas vežėjams jūra ir 
kad jis buvo parengtas turint omenyje jų duomenų bazes ir sistemas. Atliekant poveikio 
vertinimą konsultuotasi tik su vežėjais jūra ir atsižvelgta tik į jūrų aplinką. Išplėtus taikymo 
sritį kitų rūšių transportui reikėtų atlikti naują poveikio vertinimą ir vykdyti tolesnes 
konsultacijas.

Pakeitimas 58
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalaujami pranešimai apie konteinerių 
padėtį teikiami vienu iš šių atvejų:

Išbraukta.

a) kai konteineriai laivu įvežami iš 
trečiosios šalies į Sąjungos muitų 
teritoriją;

b) kai konteineriai laivu išvežami iš 
Sąjungos muitų teritorijos į trečiąją šalį.

Or. de

Pagrindimas

Pranešimų apie konteinerių padėtį teikimo sistemos įdiegimui nepritariama, nes tai reikštų 
didesnes išlaidas ir biurokratiją įmonėms. Be to, tretiesiems asmenims neišvengiamai turėtų 
būti perduodama neskelbtina muitų informacija, susijusi su mokesčiais, o tai būtų 
nesuderinama su mokesčių slaptumo principu ir duomenų apsaugos nuostatomis (pastaba: 
išbraukus šį straipsnį, turi būti keičiami 18d, 18e ir 18f straipsniai).

Pakeitimas 59
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reikalaujami pranešimai apie 
konteinerių padėtį teikiami vienu iš šių 
atvejų:

2. Reikalaujami pranešimai apie 
konteinerių padėtį teikiami tuo atveju, kai 
konteineriai laivu įvežami iš trečiosios 
šalies į Sąjungos muitų teritoriją;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kovoti su sukčiavimu muitais ir kitomis ES interesams kylančiomis grėsmėmis, labai 
svarbūs pranešimai apie konteinerių, įvežamų į ES, padėtį. Tačiau nėra aišku, kodėl 
reikalinga pateikti tam tikrą informaciją tuo atveju, kai konteineriai išvežami iš ES. Tai neturi 
prasmės nustatant sukčiavimą dėl kilmės. Kad rizikos valdymas būtų veiksmingas, daug 
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informacijos teikiant duomenis apie eksportą gali būti gaunama taikant kartotinių pranešimų 
teikimo taisykles, nustatytas Sąjungos muitinės kodekse.

Pakeitimas 60
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai konteineriai laivu išvežami iš 
Sąjungos muitų teritorijos į trečiąją šalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kovoti su sukčiavimu muitais ir kitomis ES interesams kylančiomis grėsmėmis, labai 
svarbūs pranešimai apie konteinerių, įvežamų į ES, padėtį. Tačiau nėra aišku, kodėl 
reikalinga pateikti tam tikrą informaciją tuo atveju, kai konteineriai išvežami iš ES. Tai neturi 
prasmės nustatant sukčiavimą dėl kilmės. Kad rizikos valdymas būtų veiksmingas, daug 
informacijos teikiant duomenis apie eksportą gali būti gaunama taikant kartotinių pranešimų 
teikimo taisykles, nustatytas Sąjungos muitinės kodekse.

Pakeitimas 61
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalaujamuose pranešimuose apie 
konteinerių padėtį pranešama apie 18f 
straipsnyje nurodytus įvykius, jei jie 
žinomi viešajam ar privačiajam paslaugų 
teikėjui, kurio veikla susijusi su 
tarptautine tiekimo grandine.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Pranešimų apie konteinerių padėtį teikimo sistemos įdiegimui nepritariama, nes tai reikštų 
didesnes išlaidas ir biurokratiją įmonėms. Be to, tretiesiems asmenims neišvengiamai turėtų 
būti perduodama neskelbtina muitų informacija, susijusi su mokesčiais, o tai būtų 
nesuderinama su mokesčių slaptumo principu ir duomenų apsaugos nuostatomis (pastaba: 
išbraukus šį straipsnį, turi būti keičiami 18d, 18e ir 18f straipsniai).

Pakeitimas 62
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalaujamuose pranešimuose apie 
konteinerių padėtį pranešama apie 18f 
straipsnyje nurodytus įvykius, jei jie 
žinomi viešajam ar privačiajam paslaugų 
teikėjui, kurio veikla susijusi su tarptautine 
tiekimo grandine.

3. Reikalaujamuose pranešimuose apie 
konteinerių padėtį pranešama apie 18f 
straipsnyje nurodytus įvykius, jei jie 
žinomi viešajam ar privačiajam paslaugų 
teikėjui, kurio veikla susijusi su tarptautine 
tiekimo grandine ir kuriam duomenys 
buvo sukurti arba surinkti elektroninėje 
įrenginių sekimo sistemoje.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu siekiama pagerinti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą, o ne sukurti 
papildomą naštą ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
nereikalingas joks papildomas duomenų kaupimas. Visiškai pakanka pranešimų apie 
konteinerių padėtį, kurie jau yra surinkti ekonominės veiklos vykdytojams vykdant įprastą 
verslo veiklą.

Pakeitimas 63
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įsteigia ir administruoja 
perduotų pranešimų apie konteinerių 
padėtį registrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pranešimų apie konteinerių padėtį teikimo sistemos įdiegimui nepritariama, nes tai reikštų 
didesnes išlaidas ir biurokratiją įmonėms. Be to, tretiesiems asmenims neišvengiamai turėtų 
būti perduodama neskelbtina muitų informacija, susijusi su mokesčiais, o tai būtų 
nesuderinama su mokesčių slaptumo principu ir duomenų apsaugos nuostatomis (pastaba: 
išbraukus šį straipsnį, turi būti keičiami 18d, 18e ir 18f straipsniai).

Pakeitimas 64
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18d straipsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 65
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai konteineris, įskaitant konteinerius, 
kurie nebus iškraunami Sąjungoje, skirtas 
laivu įvežti į Sąjungos muitų teritoriją iš 
trečiosios šalies, viešieji ar privatieji 
paslaugų teikėjai, kuriems taikomas 18c 
straipsnio 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas, teikia pranešimus apie 
konteinerių padėtį, susijusius su 
kiekvienu įvykiu, nuo to momento, kai 
pranešama, kad konteineris tuščias prieš 
jį įvežant į Sąjungos muitų teritoriją, iki 
tol, kol pranešama, kad konteineris vėl 
tuščias.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 66
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai paslaugų teikėjo 
elektroniniame registre nėra konkretaus 
pranešimo apie konteinerių padėtį, 
reikalingo norint nustatyti svarbius tuščio 
konteinerio įvykius, paslaugų teikėjas 
pateikia pranešimus apie konteinerių 
padėtį, susijusius su įvykiais, įvykusiais 
per laikotarpį, kuris prasideda ne vėliau 

Išbraukta.
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kaip likus trims mėnesiams iki fizinio 
konteinerio atvykimo į Sąjungos muitų 
teritoriją ir baigiasi praėjus vienam 
mėnesiui nuo įvežimo į Sąjungos muitų 
teritoriją arba, jeigu tai įvyksta anksčiau,
atvykimo į paskirties vietą ne Sąjungos 
muitų teritorijoje dieną.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 67
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18e straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18e straipsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 68
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18e straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai konteineris iš Sąjungos muitų 
teritorijos laivu išvežamas į trečiąją šalį, 
viešojo ar privačiojo sektoriaus paslaugų 
teikėjai, kuriems taikomas 18c straipsnio 
1 dalyje nustatytas įpareigojimas, pateikia 
pranešimus apie konteinerių padėtį, 
susijusius su kiekvienu įvykiu, nuo to 
momento, kai pranešama, kad konteineris 
tuščias Sąjungos muitų teritorijoje, iki tol, 
kol pranešama, kad konteineris tuščias ne 
Sąjungos muitų teritorijoje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 69
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai paslaugų teikėjo 
elektroniniame registre nėra konkretaus 
pranešimo apie konteinerių padėtį, 
reikalingo norint nustatyti svarbius tuščio 
konteinerio įvykius, paslaugų teikėjas gali 
pateikti pranešimus apie konteinerių 
padėtį, susijusius su įvykiais, įvykusiais 
bent per tris mėnesius nuo tada, kai 
konteineris išvežtas iš Sąjungos muitų 
teritorijos.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 70
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18f straipsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 71
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl įvykių, susijusių su konteinerių 
padėtimi ir apie kuriuos pagal 18c 
straipsnį turėtų būti teikiami pranešimai 
apie konteinerių padėtį, nustatymo, tuose 
pranešimuose būtinų pateikti duomenų ir 
pranešimų teikimo dažnumo.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 72
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl įvykių, susijusių su konteinerių 
padėtimi ir apie kuriuos pagal 18c 
straipsnį turėtų būti teikiami pranešimai 
apie konteinerių padėtį, nustatymo, tuose 
pranešimuose būtinų pateikti duomenų ir 
pranešimų teikimo dažnumo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Su duomenimis susiję reikalavimai, kuriuos numatoma įvesti 18f straipsnio 1 dalyje 
numatytais deleguotaisiais aktais, turėtų būti skaidrūs. Duomenų saugojimas yra labai 
svarbus, todėl geriau numatyti, kad visos suinteresuotosios šalys žinotų, kokius duomenis 
reikia pateikti, ir tai, kad jie bus apsaugoti. Jei reikalavimai nėra skaidrūs ir aiškūs, 
ekonominės veiklos vykdytojams neužtikrinamas teisinis tikrumas, ir jie gali siųsti visus 
duomenis tam, kad neapsunkintų savęs naujomis sistemomis. Galiausiai, kaip nustatyta 
Sąjungos muitinės kodekse, duomenų teikimo dažnumas turėtų būti reglamentuojamas 
įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 73
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama įgyvendinimo aktus Komisijai 
tvirtina nuostatas, susijusias su 
pranešimų apie konteinerių padėtį 
duomenų formatu ir pranešimų 
perdavimo būdu. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 43a straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 18c straipsnio pagrindimą.

Pakeitimas 74
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama įgyvendinimo aktus 
Komisijai tvirtina nuostatas, susijusias su 
pranešimų apie konteinerių padėtį 
duomenų formatu ir pranešimų perdavimo 
būdu. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 43a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

2. Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija
tvirtina nuostatas, susijusias su pranešimų 
apie konteinerių padėtį duomenų formatu ir 
pranešimų perdavimo būdu, įskaitant 
pareigas, kurios gali būti susijusios su 
konteineriais, įvežamais į ES dėl 
nukrypimo nuo paskirties vietos. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43a 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Laivų arba krovinio nukrypimą nuo paskirties vietos gali įvykti dėl daugelio priežasčių, 
apimančių oro sąlygas ir komercinius veiksnius. Tokiu atveju konteineriai, plukdomai 
laivuose, gali būti iškraunami ES uoste net jeigu tai iš pradžių nebuvo numatyta. Šiuo 
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pakeitimu siekiama įtraukti į įgaliojimų suteikimo nuostatas tai, kad įgyvendinimo aktais 
galėtų būti įvestos bet kokios nuostatos, kurios gali būti reikalingos konteinerių, įvežamų į ES, 
tvarkymui dėl laivų ir krovinių nukrypimo nuo paskirties vietos.

Pakeitimas 75
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama įgyvendinimo aktus 
Komisijai tvirtina nuostatas, susijusias su 
pranešimų apie konteinerių padėtį 
duomenų formatu ir pranešimų perdavimo 
būdu. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 43a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

2. Priimdama įgyvendinimo aktus 
Komisijai tvirtina nuostatas, susijusias su 
pranešimų apie konteinerių padėtį 
duomenų formatu, pranešimų perdavimo 
būdu ir pranešimų teikimo dažnumu. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43a 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, duomenų teikimo dažnumas turėtų būti 
reglamentuojamas įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 76
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal 18a straipsnio 1 dalį Komisija, 
priimdama įgyvendinimo aktus, nustato 
priemones, kuriomis prieš perduodant 
susistemintus pranešimus apie 
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konteinerių padėtį kitoms organizacijoms 
ar įstaigoms turi būti gautas paslaugų 
teikėjų sutikimas. 

Or. en

Pagrindimas

Galimas pranešimų apie konteinerių padėtį perdavimas kitoms šalims yra susirūpinimą 
keliantis klausimas, susijęs su duomenų, kuriais keičiamasi, neskelbtinumu, kaip pripažino 
Komisija. Tačiau nėra siūlomos nuostatos, kuriomis būtų apibrėžta, kaip, kada ir kieno turėtų 
būti vykdomas susitarimas su, pvz., vežėjais vandenynu, dėl pranešimų apie konteinerių 
padėtį, teikiamų Komisijos vadinamajam pranešimų apie konteinerių padėtį registrui, 
perdavimo. Be to, neaišku, kurios „tarptautinės organizacijos“ gali būti vadinamos 
pranešimų apie konteinerių padėtį gavėjomis. Šie aspektai turėtų būti paaiškinti priimant 
atitinkamas įgyvendinimo nuostatas.

Pakeitimas 77
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija konsultuojasi su verslo 
atstovais dėl 18f straipsnyje nurodytų 
įgyvendinimo aktų rengimo.

Or. en

Pakeitimas 78
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18f straipsnio 2 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Komisija primygtinai raginama 
konsultuotis su konteinerių linijinės 
laivybos pramonės atstovais dėl 18f 
straipsnyje nurodytų deleguotųjų ir 
įgyvendinimo aktų rengimo. Jie gali būti 
kviečiami dalyvauti atitinkamuose 
komiteto posėdžiuose ir ekspertų grupėse, 
kurios pasitelkiamos tokiems aktams 
rengti.

Or. en

Pakeitimas 79
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18g straipsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 515/97 jau numatyta sukurti duomenų bazę dėl muitų teisės aktais 
nustatytų taisyklių pažeidimų ir žemės ūkio produktų. Nuostata, kad Komisija automatiškai 
gauna išsamius su kiekviena muitinės deklaracija susijusius duomenis ir juos sistemingai 
lygina, be kita ko, dėl ekonominės veiklos vykdytojų duomenų neskelbtinumo principo 
prieštarauja Sąjungos muitinės kodeksui ir bendriesiems Sutarties principams.

Pakeitimas 80
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
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Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria ir administruoja 
registrą, į kurį įtraukiami Komisijos 
reglamento (EEB) Nr. 2454/93 37 ir 38 
prieduose nurodyti duomenys apie prekių 
importą, eksportą ir tranzitą, įskaitant 
duomenis apie prekių tranzitą valstybėje 
narėje (Importo, eksporto ir tranzito 
registras). Valstybės narės leidžia 
Komisijai sistemingai kopijuoti duomenis 
apie importą, eksportą ir tranzitą iš 
duomenų šaltinių, kuriuos Komisija 
tvarko remdamasi Reglamentu (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės 
kodeksą. Valstybės narės teikia Komisijai 
duomenis apie prekių tranzitą valstybėje 
narėje ir tiesioginį eksportą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 515/97 jau numatyta sukurti duomenų bazę dėl muitų teisės aktais 
nustatytų taisyklių pažeidimų ir žemės ūkio produktų. Nuostata, kad Komisija automatiškai 
gauna išsamius su kiekviena muitinės deklaracija susijusius duomenis ir juos sistemingai 
lygina, be kita ko, dėl ekonominės veiklos vykdytojų duomenų neskelbtinumo principo 
prieštarauja Sąjungos muitinės kodeksui ir bendriesiems Sutarties principams.

Pakeitimas 81
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria ir administruoja 
registrą, į kurį įtraukiami Komisijos 
reglamento (EEB) Nr. 2454/93 37 ir 38 

1. Komisija sukuria ir administruoja 
registrą, į kurį įtraukiami Komisijos 
reglamento (EEB) Nr. 2454/93 37 ir 38 
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prieduose nurodyti duomenys apie prekių 
importą, eksportą ir tranzitą, įskaitant 
duomenis apie prekių tranzitą valstybėje 
narėje (Importo, eksporto ir tranzito 
registras). Valstybės narės leidžia 
Komisijai sistemingai kopijuoti duomenis 
apie importą, eksportą ir tranzitą iš 
duomenų šaltinių, kuriuos Komisija tvarko 
remdamasi Reglamentu (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės 
kodeksą. Valstybės narės teikia Komisijai 
duomenis apie prekių tranzitą valstybėje 
narėje ir tiesioginį eksportą.

prieduose nurodyti duomenys apie prekių 
importą, eksportą ir tranzitą, įskaitant 
duomenis apie prekių tranzitą valstybėje 
narėje (Importo, eksporto ir tranzito 
registras). Valstybės narės leidžia 
Komisijai sistemingai kopijuoti duomenis 
apie importą, eksportą ir tranzitą iš 
duomenų šaltinių, kuriuos Komisija tvarko 
remdamasi Reglamentu (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės 
kodeksą. Valstybės narės kuo anksčiau
teikia Komisijai duomenis apie prekių 
tranzitą valstybėje narėje ir tiesioginį 
eksportą. Siekiama užtikrinti, kad šiame 
registre saugoma informacija, susijusi su 
valstybių narių paslaugų teikėjų 
interesais, nebūtų naudojama netinkamai.

Or. en

Pakeitimas 82
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Registras naudojamas padedant 
užkardyti operacijas, kuriomis 
pažeidžiami arba gali būti pažeisti 
muitinės teisės aktai, atlikti šių pažeidimų 
tyrimą ir užtikrinti baudžiamąjį 
persekiojimą už šiuos pažeidimus ir 
valdyti Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 4 
straipsnio 25 ir 26 punktuose ir 13 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtą muitinės 
riziką, įskaitant rizika pagrįstą muitinį 
tikrinimą.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 515/97 jau numatyta sukurti duomenų bazę dėl muitų teisės aktais 
nustatytų taisyklių pažeidimų ir žemės ūkio produktų. Nuostata, kad Komisija automatiškai 
gauna išsamius su kiekviena muitinės deklaracija susijusius duomenis ir juos sistemingai 
lygina, be kita ko, dėl ekonominės veiklos vykdytojų duomenų neskelbtinumo principo 
prieštarauja Sąjungos muitinės kodeksui ir bendriesiems Sutarties principams.

Pakeitimas 83
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieiga prie registro suteikiama tik 29 
straipsnyje nurodytiems Komisijos 
padaliniams ir nacionalinėms 
institucijoms. Šiame registre esančius 
asmens duomenis gali tvarkyti tik 
Komisijos ir nacionalinių institucijų 
paskirti analitikai.

Išbraukta.

Jei duomenis pateikusi valstybė narė 
neprieštarauja, Komisija, nepažeisdama 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001, gali 
perduoti tam tikrus duomenis, gautus 
pagal 1 dalyje nurodytą procedūrą, 
tarptautinėms organizacijoms ir (arba) ES 
institucijoms ir agentūroms, kurios 
prisideda prie Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos ir tinkamo muitinės 
teisės aktų taikymo ir su kuriomis 
Komisija yra sudariusi atitinkamą 
susitarimą arba susitarimo 
memorandumą.

Duomenys pagal šią dalį perduodami tik 
siekiant bendrųjų šio reglamento tikslų, 
tarp kurių – Sąjungos finansinių interesų 
apsauga ir (arba) Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 
punktuose ir 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos rizikos valdymas.
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Į susitarimą arba susitarimo 
memorandumą, kuriuo remiantis pagal 
šią dalį gali būti perduodami duomenys, 
įtraukiami, inter alia, duomenų apsaugos 
principai, pvz., numatyta duomenų 
subjektų prieiga prie duomenų ir teisė 
juos taisyti, siekti žalos atlyginimo 
administracine ir teismine tvarka, taip pat 
numatytas nepriklausomos priežiūros 
mechanizmas siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi duomenų apsaugos priemonių.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 515/97 jau numatyta sukurti duomenų bazę dėl muitų teisės aktais 
nustatytų taisyklių pažeidimų ir žemės ūkio produktų. Nuostata, kad Komisija automatiškai 
gauna išsamius su kiekviena muitinės deklaracija susijusius duomenis ir juos sistemingai 
lygina, be kita ko, dėl ekonominės veiklos vykdytojų duomenų neskelbtinumo principo 
prieštarauja Sąjungos muitinės kodeksui ir bendriesiems Sutarties principams.

Pakeitimas 84
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei duomenis pateikusi valstybė narė 
neprieštarauja, Komisija, nepažeisdama 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001, gali 
perduoti tam tikrus duomenis, gautus pagal 
1 dalyje nurodytą procedūrą, tarptautinėms 
organizacijoms ir (arba) ES institucijoms 
ir agentūroms, kurios prisideda prie 
Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir 
tinkamo muitinės teisės aktų taikymo ir su 
kuriomis Komisija yra sudariusi atitinkamą 
susitarimą arba susitarimo memorandumą.

Jei duomenis pateikusi valstybė narė 
neprieštarauja, Komisija gali perduoti tam 
tikrus duomenis, gautus pagal 1 dalyje 
nurodytą procedūrą, tarptautinėms
organizacijoms, t. y. Pasaulio muitinių 
organizacijai, Tarptautinei jūrų 
organizacijai, Tarptautinei civilinės 
aviacijos organizacijai ir Tarptautinei oro 
transporto asociacijai bei Europolui, 
kurios prisideda prie Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos ir tinkamo muitinės 
teisės aktų taikymo ir su kuriomis Komisija 
yra sudariusi atitinkamą susitarimą arba 
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susitarimo memorandumą.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apsaugos klausimas yra labai svarbus, ir suinteresuotosios šalys turi žinoti, 
kurioms organizacijoms ir agentūroms Komisija gali perduoti duomenis. Siekiant užtikrinti 
teisinį tikrumą ir skaidrumą sąrašas turėtų būti išdėstytas pagrindiniame akte. Komisija gali 
keisti sąrašą deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 85
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į šį registrą įtrauktus asmens duomenis 
Komisija tvarko laikydamasi Reglamento 
(EB) Nr. 45/2001.

Išbraukta.

Komisija laikoma duomenų valdytoja 
pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 
straipsnio d punktą.

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
27 straipsniu importo, eksporto ir tranzito 
registrą iš anksto patikrina Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

Į importo, eksporto ir tranzito registrą 
įtraukti duomenys saugomi tik tol, kol 
pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo 
įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau nei 
dešimt metų. Jei asmens duomenys 
saugomi ilgiau nei penkerius metus, apie 
tai pranešama Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui.

Or. de
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Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 515/97 jau numatyta sukurti duomenų bazę dėl muitų teisės aktais 
nustatytų taisyklių pažeidimų ir žemės ūkio produktų. Nuostata, kad Komisija automatiškai 
gauna išsamius su kiekviena muitinės deklaracija susijusius duomenis ir juos sistemingai 
lygina, be kita ko, dėl ekonominės veiklos vykdytojų duomenų neskelbtinumo principo 
prieštarauja Sąjungos muitinės kodeksui ir bendriesiems Sutarties principams.

Pakeitimas 86
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į importo, eksporto ir tranzito registrą 
įtraukti duomenys saugomi tik tol, kol 
pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo 
įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau nei 
dešimt metų. Jei asmens duomenys 
saugomi ilgiau nei penkerius metus, apie 
tai pranešama Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui.

Į importo, eksporto ir tranzito registrą 
įtraukti duomenys saugomi tik tol, kol 
pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo 
įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau nei 
septynerius metus. Jei asmens duomenys 
saugomi ilgiau nei trejus metus, apie tai 
pranešama Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui.

Or. en

Pakeitimas 87
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18g straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į importo, eksporto ir tranzito registrą 
neįtraukiami ypatingų kategorijų 
duomenys, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 5 dalyje.

Išbraukta.

Komisija imasi reikiamų techninių ir 
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organizacinių priemonių, kad asmens 
duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio 
ar neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio 
praradimo arba neteisėto atskleidimo, 
pakeitimo ir nutekėjimo arba bet kokio 
kito neteisėto tvarkymo.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 515/97 jau numatyta sukurti duomenų bazę dėl muitų teisės aktais 
nustatytų taisyklių pažeidimų ir žemės ūkio produktų. Nuostata, kad Komisija automatiškai 
gauna išsamius su kiekviena muitinės deklaracija susijusius duomenis ir juos sistemingai 
lygina, be kita ko, dėl ekonominės veiklos vykdytojų duomenų neskelbtinumo principo 
prieštarauja Sąjungos muitinės kodeksui ir bendriesiems Sutarties principams.

Pakeitimas 88
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18h straipsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dokumentų pareikalavimu tiesiogiai iš su muitinės formalumais susijusių asmenų 
neįtraukiant nacionalinių įstaigų neproporcingai apribojamos valstybių narių teisės. Be to, 
kompetentingos nacionalinės muitinės įstaigos turi reikiamų žinių ir informacijos, be kita ko, 
apie su muitinės formalumais susijusius asmenis.

Pakeitimas 89
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
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Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės 
teisės aktų įgyvendinimu, Komisija gali 
tiesiogiai iš ekonominės veiklos vykdytojų 
gauti dokumentus, kuriais patvirtinamos 
importo ir eksporto deklaracijos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dokumentų pareikalavimu tiesiogiai iš su muitinės formalumais susijusių asmenų 
neįtraukiant nacionalinių įstaigų neproporcingai apribojamos valstybių narių teisės. Be to, 
kompetentingos nacionalinės muitinės įstaigos turi reikiamų žinių ir informacijos, be kita ko, 
apie su muitinės formalumais susijusius asmenis.

Pakeitimas 90
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Pasiūlymas dėl Reglamento (EB) Nr. 515/97 pakeitimo
18h straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija gali tiesiogiai 
iš ekonominės veiklos vykdytojų gauti 
dokumentus, kuriais patvirtinamos importo 
ir eksporto deklaracijos.

Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija, pateikusi 
valstybei narei prašymą, kaip nustatyta 1a 
dalyje, gali tiesiogiai iš ekonominės 
veiklos vykdytojų gauti dokumentus, 
kuriais patvirtinamos importo ir eksporto 
deklaracijos. Ji privalo pranešti apie šį 
prašymą visoms valstybėms narėms, 
kurios gali būti įtrauktos į vėlesnę 
užklausą.

Or. pt
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Pakeitimas 91
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Pasiūlymas dėl Reglamento (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija gali tiesiogiai 
iš ekonominės veiklos vykdytojų gauti 
dokumentus, kuriais patvirtinamos importo 
ir eksporto deklaracijos.

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija, pateikusi 
valstybei narei prašymą, kaip nustatyta 1a 
dalyje, gali tiesiogiai iš ekonominės 
veiklos vykdytojų gauti dokumentus, 
kuriais patvirtinamos importo ir eksporto 
deklaracijos. Ji privalo pranešti apie šį 
prašymą visoms valstybėms narėms, 
kurios gali būti įtrauktos į vėlesnę 
užklausą.

Or. en

Pakeitimas 92
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija gali tiesiogiai 
iš ekonominės veiklos vykdytojų gauti 
dokumentus, kuriais patvirtinamos importo 
ir eksporto deklaracijos.

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija gali tiesiogiai 
iš ekonominės veiklos vykdytojų gauti 
dokumentus, kuriais patvirtinamos importo 
arba eksporto deklaracijos. Komisija 
praneša visoms valstybėms narėms, kurios 
gali būti įtrauktos į vėlesnę užklausą, apie 
prašymą kartu su teikiamu prašymu. 
Komisija pateikia valstybei narei, kurioje 
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yra įsisteigęs ekonominės veiklos 
vykdytojas, prašymo kopiją kartu su 
teikiamu prašymu. Komisija pateikia 
ekonominės veiklos vykdytojo pateikto 
atsakymo kopiją valstybei narei, kurioje 
yra įsisteigęs ekonominės veiklos 
vykdytojas, per savaitę nuo atsakymo 
gavimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema gali būti patobulinta ir supaprastinta, kad būtų pasiekti tie patys tikslai, 
kurie iškelti Komisijos pasiūlyme. Turėtų būti vengiama nesuderinamumo su nacionaline 
kompetencija, ir šis pakeitimas geriau atspindi įprastas veiklos sąlygas teikiant tokius 
prašymus.

Pakeitimas 93
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija gali tiesiogiai 
iš ekonominės veiklos vykdytojų gauti 
dokumentus, kuriais patvirtinamos importo 
ir eksporto deklaracijos.

1. Vykstant tyrimams, susijusiems su 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės 
aktų įgyvendinimu, Komisija, pateikusi 
valstybėms narėms prašymą, kaip 
aprašyta 2 straipsnyje, gali tiesiogiai iš 
ekonominės veiklos vykdytojų gauti 
dokumentus, kuriais patvirtinamos importo 
ir eksporto deklaracijos ir dėl kurių 
ekonominės veiklos vykdytojai yra 
parengę arba surinkę patvirtinančius 
dokumentus.

Or. en
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Pagrindimas

Įmonėms, visų pirma MVĮ, kurios nėra įpratusios bendrauti su ES institucijomis, gali būti 
našta rinkti duomenis taip, kad jie atitiktų Komisijos ar OLAF reikalavimus. Turėtų pakakti 
informacijos, kuri jau yra surinkta ir apibūdinta 18a straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 94
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijai pareikalavus valstybės narė 
per tris savaites atsako į prašymą ir 
pateikia reikiamus dokumentus. Jei per šį 
laikotarpį ji to nepadaro, laikoma, kad ji 
suteikė Komisijai numanomą leidimą 
tiesiogiai kreiptis į ekonominės veiklos 
vykdytojus.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamos valstybės ir vietos valdžios institucijos palyginti gerai pažįsta susijusias šalis. 
Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą procesą ekonominės veiklos vykdytojai pirmiausia 
turėtų bendrauti su pažįstamomis šalimis, kad būtų išvengta nesusipratimų ar nepasitikėjimo. 
Šiuo metu ekonominės veiklos vykdytojams nustatytos trys savaitės pateikti ataskaitas dėl 
kilmės deklaracijų, ir pageidautina, kad toks pat laikotarpis būtų nustatytas ir nagrinėjamu 
atveju.

Pakeitimas 95
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavusi iš Komisijos prašymą pateikti 
dokumentus, kuriais patvirtinama importo 
arba eksporto deklaracija, valstybė narė 
per keturias savaites:

– atsako į prašymą ir pateikia prašomus 
dokumentus;

– praneša Komisijai, kad valstybė narė 
pateikė prašymą ekonominės veiklos 
vykdytojui pateikti dokumentus;

– prašo papildomo dviejų savaičių 
laikotarpio prašymui patenkinti dėl 
organizacinių priežasčių; arba

– atmeta prašymą, pateikdama tinkamą 
priežastį.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema gali būti patobulinta ir supaprastinta, kad būtų pasiekti tie patys tikslai, 
kurie iškelti Komisijos pasiūlyme. Turėtų būti vengiama nesuderinamumo su nacionaline 
kompetencija, ir šis pakeitimas geriau atspindi įprastas veiklos sąlygas teikiant tokius 
prašymus.

Pakeitimas 96
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jeigu valstybė narė:

– neatsako į prašymą ir nepateikia 
prašomų dokumentų;

– nepraneša Komisijai, kad valstybė narė 
pateikė prašymą ekonominės veiklos 
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vykdytojui pateikti dokumentus;

– neprašo papildomo dviejų savaičių 
laikotarpio prašymui patenkinti dėl 
organizacinių priežasčių; arba

– neatmeta prašymo

per šį pradinį keturių savaičių laikotarpį, 
laikoma, kad ji suteikė Komisijai 
numanomą leidimą tiesiogiai kreiptis į 
ekonominės veiklos vykdytoją ir prašyti jo 
pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama 
importo arba eksporto deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė sistema gali būti patobulinta ir supaprastinta, kad būtų pasiekti tie patys tikslai, 
kurie iškelti Komisijos pasiūlyme. Turėtų būti vengiama nesuderinamumo su nacionaline 
kompetencija, ir šis pakeitimas geriau atspindi įprastas veiklos sąlygas teikiant tokius 
prašymus.

Pakeitimas 97
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiu, per kurį privalo saugoti 
atitinkamus dokumentus, ekonominės 
veiklos vykdytojai Komisijos prašymu 
privalo jai pateikti 1 dalyje nurodytą 
informaciją.“

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dokumentų pareikalavimu tiesiogiai iš su muitinės formalumais susijusių asmenų 
neįtraukiant nacionalinių įstaigų neproporcingai apribojamos valstybių narių teisės. Be to, 
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kompetentingos nacionalinės muitinės įstaigos turi reikiamų žinių ir informacijos, be kita ko, 
apie su muitinės formalumais susijusius asmenis.

Pakeitimas 98
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
18h straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpiu, per kurį privalo saugoti 
atitinkamus dokumentus, ekonominės 
veiklos vykdytojai Komisijos prašymu 
privalo jai pateikti 1 dalyje nurodytą 
informaciją.“

2. Laikotarpiu, per kurį privalo saugoti 
atitinkamus dokumentus, ekonominės 
veiklos vykdytojai Komisijos prašymu 
privalo jai pateikti 1 dalyje nurodytą 
informaciją per tris savaites.“

Or. en

Pagrindimas

Nenustačius konkretaus laikotarpio ekonominės veiklos vykdytojams pateikti informaciją, gali 
būti sukurtos skirtingos nacionalinės taisyklės, ir įmonės gali patirti įvairią naštą. Šiuo metu 
ekonominės veiklos vykdytojams paprastai yra suteikiamos trys savaitės, per kurias jie gali 
atsakyti į nacionalinių muitinės institucijų prašymą pateikti kilmės sertifikatą ar panašią 
deklaraciją. Todėl būtų tinkama nustatyti tokį patį laikotarpį.

Pakeitimas 99
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. 30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Iš MIS gauti duomenys, turint išankstinį 
valstybės narės, įtraukusios šiuos duomenis 
į sistemą, leidimą, gali būti perduoti 

4. Iš MIS gauti duomenys, turint išankstinį 
valstybės narės, įtraukusios šiuos duomenis 
į sistemą, leidimą, gali būti perduoti 
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kitoms, 2 dalyje nenurodytoms 
nacionalinėms institucijoms, trečiosioms 
šalims ir tarptautinėms ar regioninėms 
organizacijoms, pageidaujančioms 
pasinaudoti MIS duomenimis. Kiekviena 
valstybė narė imasi specialių priemonių, 
kad užtikrintų tokių duomenų apsaugą tuo 
metu, kai jie perduodami ar pateikiami 
departamentams, esantiems už jos 
teritorijos ribų.

kitoms, 2 dalyje nenurodytoms 
nacionalinėms institucijoms, trečiosioms 
šalims ir tarptautinėms ar regioninėms 
organizacijoms ir (arba) ES agentūroms, 
kurios prisideda prie Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos ir tinkamo muitinės 
teisės aktų taikymo. Kiekviena valstybė 
narė imasi specialių priemonių, kad 
užtikrintų tokių duomenų apsaugą tuo 
metu, kai jie perduodami ar pateikiami 
departamentams, esantiems už jos 
teritorijos ribų.

Pirmame papunktyje nurodytos nuostatos 
taikomos Komisijai mutatis mutandis tais 
atvejais, kai ji yra įtraukusi duomenis į 
sistemą.

Pirmame papunktyje nurodytos nuostatos 
taikomos Komisijai mutatis mutandis tais 
atvejais, kai ji yra įtraukusi duomenis į 
sistemą.

Or. pt

Pakeitimas 100
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Į MIS įtraukti duomenys saugomi tik tol, 
kol pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo 
įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau nei 
dešimt metų. Jei asmens duomenys 
saugomi ilgiau nei penkerius metus, apie 
tai pranešama Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui.“

„Į MIS įtraukti duomenys saugomi tik tol, 
kol pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo 
įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau nei 
penkerius metus. Jei asmens duomenys 
saugomi ilgiau nei penkerius metus, apie 
tai pranešama Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui.“

Or. en

Pakeitimas 101
Ildikó Gáll-Pelcz
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
41 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Terminas, kurį gali būti saugomi 
duomenys, priklauso nuo juos pateikusios 
valstybės narės įstatymų, teisės aktų ir 
procedūrų. Toliau nurodyti ilgiausi ir 
nesumuojami terminai, kurie 
apskaičiuojami nuo duomenų įtraukimo 
į tyrimo bylą dienos ir kurie negali būti 
viršyti:

„1. Terminas, kurį gali būti saugomi 
duomenys, priklauso nuo juos pateikusios 
valstybės narės įstatymų, teisės aktų ir 
procedūrų. Poreikį saugoti duomenis 
patikrina duomenis teikianti valstybė 
narė. Toliau nurodyti ilgiausi ir 
nesumuojami terminai, kurie 
apskaičiuojami nuo duomenų įtraukimo 
į tyrimo bylą dienos ir kurie negali būti 
viršyti:

Or. en

Pakeitimas 102
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
41 d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Iš karto po to, kai baigiasi 1 dalyje 
numatytas ilgiausias duomenų saugojimo 
terminas, Komisija duomenis paverčia 
anoniminiais.“

„3. Iš karto po to, kai baigiasi 1 dalyje 
numatytas ilgiausias duomenų saugojimo 
terminas, Komisija duomenis paverčia 
anoniminiais arba juos ištrina.“

Or. en

Pakeitimas 103
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
43 straipsnio 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 18f straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 4 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [mmmm mm 
dd] [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą].

2. 18a straipsnio 6 dalyje, 18g straipsnio 3 
dalyje ir 23 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [mmmm mm dd] [įrašyti 
šio reglamento įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 104
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 515/97
43 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 18f straipsnio 1 dalyje ir 
23 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 18a straipsnio 6 dalyje, 
18g straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 4 
dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 105
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 dalis
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Reglamentas (EB) Nr. 515/97
43 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 18f straipsnio 1 dalį ir 23 
straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

5. Pagal 18a straipsnio 6 dalį, 18g 
straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 4 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.“

Or. en

Pakeitimas 106
Tadeusz Ross

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešiesiems ar privatiesiems paslaugų 
teikėjams, kurie šio reglamento 
įsigaliojimo dieną yra saistomi privatinės 
teisės sutartimis, dėl kurių negali vykdyti 
18c straipsnio 1 dalyje nurodyto 
įpareigojimo, šis reglamentas pradedamas 
taikyti praėjus vieniems metams nuo jo
įsigaliojimo.

Viešiesiems ar privatiesiems paslaugų 
teikėjams, kurie šio reglamento 
įsigaliojimo dieną yra saistomi privatinės 
teisės sutartimis, dėl kurių negali vykdyti 
18c straipsnio 1 dalyje nurodyto 
įpareigojimo, šis reglamentas pradedamas 
taikyti praėjus ne mažiau kaip vieniems 
metams nuo reikiamų 18f straipsnyje 
nurodytų įgyvendinimo ir deleguotųjų 
aktų įsigaliojimo. 

Or. en


