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Amendamentul 31
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei privind 
gestionarea riscurilor în domeniul vamal 
și siguranța lanțului de aprovizionare, 
COM(2012) 793, recunoaște nevoia 
urgentă de a îmbunătăți calitatea și 
disponibilitatea datelor utilizate pentru 
analiza riscurilor înainte de sosire, în 
special pentru identificarea eficientă și 
reducerea riscurilor pentru siguranță și 
securitate la nivel național și la nivelul 
UE, în limitele cadrului comun de 
gestionare a riscurilor instituit în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2) 
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului. Integrarea datelor privind 
circulația containerelor în procesul de 
gestionare a riscurilor înainte de sosire va 
îmbunătăți considerabil vizibilitatea 
lanțului de aprovizionare și va consolida 
în mod semnificativ capacitatea UE și a 
statelor membre de a selecta pentru 
controale loturile cu un risc mai ridicat, 
facilitând totodată fluxul comerțului 
legitim.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 32
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a spori claritatea, coerența și 
transparența, este necesar să se definească
mai exact autoritățile care ar trebui să aibă 
acces la repertoriile instituite în 
conformitate cu prezentul regulament; în 
acest scop, se va stabili o trimitere 
uniformă la autoritățile competente.

(4) Pentru a spori claritatea, consecvența,
coerența și transparența, este necesar să se 
definească autoritățile care ar trebui să aibă 
acces la repertoriile instituite în 
conformitate cu prezentul regulament; în 
acest scop, se va stabili o trimitere 
uniformă la autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 33
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Întrucât informațiile obținute în 
urma evaluării impactului Comisiei 
privind modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 515/97 SWD(2013)0482 în legătură cu 
amploarea problemei arată că doar 
frauda rezultată în urma unei false 
declarații de origine poate conduce la o 
pierdere anuală de până la 100 de 
milioane de euro pentru UE27. În 2011, 
statele membre au raportat 1 905 cazuri 
de fraudă detectată și alte nereguli care se 
ridică la daune de 107,7 milioane de euro, 
asociate cu descrierea inexactă a 
bunurilor. Aceasta este doar dauna 
detectată de statele membre și Comisie. 
Amploarea reală a problemei ar putea fi 
mult mai mare, ținând cont de faptul că, 
în legătură cu aproximativ 30 000 de 
cazuri detectate de fraudă potențială, nu 
există informații disponibile.

Or. en
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Amendamentul 34
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Detectarea fraudei, identificarea 
tendințelor în materie de riscuri și punerea 
în aplicare a unor proceduri eficiente de 
gestionare a riscului depind în mod 
semnificativ de identificarea și analiza 
încrucișată a unor seturi de date 
operaționale relevante. Prin urmare, este 
necesar să se instituie, la nivelul Uniunii 
Europene, un repertoriu care să conțină 
date privind importul, exportul și tranzitul 
mărfurilor, inclusiv tranzitul mărfurilor în 
statele membre și exportul direct. În acest 
scop, statele membre ar trebui să permită 
multiplicarea sistematică a datelor privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din sistemele operate de către Comisie și ar 
trebui să furnizeze Comisiei date 
referitoare la tranzitul mărfurilor în 
interiorul unui stat membru și la exportul 
direct.

(6) Detectarea fraudei, identificarea 
tendințelor în materie de riscuri și punerea 
în aplicare a unor proceduri eficiente de 
gestionare a riscului depind în mod 
semnificativ de identificarea și analiza 
încrucișată a unor seturi de date 
operaționale relevante. Prin urmare, este 
necesar să se instituie, la nivelul Uniunii 
Europene, un repertoriu care să conțină 
date privind importul, exportul și tranzitul 
mărfurilor, inclusiv tranzitul mărfurilor în 
statele membre și exportul direct, pentru 
cazuri concrete de suspiciune de fraudă.
În acest scop, statele membre ar trebui să 
permită pentru astfel de cazuri individuale
multiplicarea sistematică a datelor privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din sistemele operate de către Comisie și ar 
trebui să furnizeze Comisiei date 
referitoare la tranzitul mărfurilor în 
interiorul unui stat membru și la exportul 
direct.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18h.

Amendamentul 35
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Detectarea fraudei, identificarea 
tendințelor în materie de riscuri și punerea 
în aplicare a unor proceduri eficiente de 
gestionare a riscului depind în mod 
semnificativ de identificarea și analiza 
încrucișată a unor seturi de date 
operaționale relevante. Prin urmare, este 
necesar să se instituie, la nivelul Uniunii 
Europene, un repertoriu care să conțină 
date privind importul, exportul și tranzitul 
mărfurilor, inclusiv tranzitul mărfurilor în 
statele membre și exportul direct. În acest 
scop, statele membre ar trebui să permită 
multiplicarea sistematică a datelor privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din sistemele operate de către Comisie și ar 
trebui să furnizeze Comisiei date 
referitoare la tranzitul mărfurilor în 
interiorul unui stat membru și la exportul 
direct.

(6) Având în vedere creșterea nivelului 
fraudelor vamale, este deosebit de 
important să se îmbunătățească simultan 
măsurile de detectare și de prevenire a 
acestora la nivel național și european. 
Detectarea fraudei, identificarea tendințelor 
în materie de riscuri și punerea în aplicare 
a unor proceduri eficiente de gestionare a 
riscului depind în mod semnificativ de 
identificarea și analiza încrucișată a unor 
seturi de date operaționale relevante. Prin 
urmare, este necesar să se instituie, la 
nivelul Uniunii Europene, cel mai complet
repertoriu posibil care să conțină date 
privind importul, exportul și tranzitul
terestru, maritim sau aerian al mărfurilor, 
inclusiv tranzitul mărfurilor în statele 
membre și exportul direct. În acest scop, 
statele membre ar trebui să permită 
multiplicarea sistematică a datelor privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din sistemele operate de către Comisie și ar 
trebui să furnizeze Comisiei, fără 
întârziere, date referitoare la tranzitul 
mărfurilor în interiorul unui stat membru și 
la exportul direct. Comisia ar trebui să 
prezinte anual Parlamentului European și 
Consiliului rezultatele obținute din acest 
repertoriu.

Or. en

Amendamentul 36
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Introducerea sistemelor vamale 
electronice în 2011, prin care documentele 
justificative pentru importuri și exporturi 

(8) Introducerea sistemelor vamale 
electronice în 2011, prin care documentele 
justificative pentru importuri și exporturi 
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nu mai sunt păstrate de către administrațiile 
vamale, ci de către operatorii economici, a 
condus la întârzieri în desfășurarea de către 
Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) a investigațiilor în domeniul 
vamal, deoarece OLAF are nevoie de 
intermedierea acestor administrații pentru a 
obține documentele respective. În plus, 
termenul de prescripție de trei ani, care se 
aplică documentelor vamale deținute de 
administrația vamală, impune constrângeri 
suplimentare asupra bunei desfășurări a 
investigațiilor. Prin urmare, pentru a 
accelera desfășurarea investigațiilor în 
domeniul vamal, Comisia ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita documente în sprijinul 
declarațiilor de import și de export direct 
de la operatorii economici în cauză. Acești 
operatori economici ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei 
documentele solicitate.

nu mai sunt păstrate de către administrațiile 
vamale, ci de către operatorii economici, a 
condus la întârzieri în desfășurarea de către 
Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) a investigațiilor în domeniul 
vamal, deoarece OLAF are nevoie de 
intermedierea acestor administrații pentru a 
obține documentele respective. În plus, 
termenul de prescripție de trei ani, care se 
aplică documentelor vamale deținute de 
administrația vamală, impune constrângeri 
suplimentare asupra bunei desfășurări a 
investigațiilor. Prin urmare, pentru a 
accelera desfășurarea investigațiilor în 
domeniul vamal, Comisia ar trebui, în 
anumite circumstanțe și după notificarea 
în prealabil a statelor membre, să aibă 
dreptul de a solicita documente în sprijinul 
declarațiilor de import și de export direct 
de la operatorii economici în cauză. Acești 
operatori economici ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei 
documentele solicitate.

Or. pt

Amendamentul 37
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Introducerea sistemelor vamale 
electronice în 2011, prin care documentele 
justificative pentru importuri și exporturi 
nu mai sunt păstrate de către administrațiile 
vamale, ci de către operatorii economici, a 
condus la întârzieri în desfășurarea de către 
Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) a investigațiilor în domeniul 
vamal, deoarece OLAF are nevoie de 
intermedierea acestor administrații pentru a 
obține documentele respective. În plus, 
termenul de prescripție de trei ani, care se 

(8) Introducerea sistemelor vamale 
electronice în 2011, prin care documentele 
justificative pentru importuri și exporturi 
nu mai sunt păstrate de către administrațiile 
vamale, ci de către operatorii economici, a 
condus la întârzieri în desfășurarea de către 
Oficiul European de Luptă Antifraudă
(OLAF) a investigațiilor în domeniul 
vamal, deoarece OLAF are nevoie de 
intermedierea acestor administrații pentru a 
obține documentele respective. În plus, 
termenul de prescripție de trei ani, care se 
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aplică documentelor vamale deținute de 
administrația vamală, impune constrângeri 
suplimentare asupra bunei desfășurări a 
investigațiilor. Prin urmare, pentru a 
accelera desfășurarea investigațiilor în 
domeniul vamal, Comisia ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita documente în sprijinul 
declarațiilor de import și de export direct 
de la operatorii economici în cauză. Acești 
operatori economici ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei 
documentele solicitate.

aplică documentelor vamale deținute de 
administrația vamală, impune constrângeri 
suplimentare asupra bunei desfășurări a 
investigațiilor. Prin urmare, pentru a 
accelera desfășurarea investigațiilor în 
domeniul vamal, Comisia ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita documente în sprijinul 
declarațiilor de import și de export direct 
de la operatorii economici în cauză. Prin 
urmare, operatorul economic în cauză ar 
trebui informat cu privire la tipul 
procedurii. Acești operatori economici ar 
trebui să aibă obligația de a furniza 
Comisiei documentele solicitate.

Or. de

Justificare

Operatorul economic în cauză ar trebui informat, în solicitările directe de documente, dacă
este vorba despre o colectare de impozite, o amendă sau o procedură penală și cu privire la 
tipul de rol procedural pe care îl are la dispoziție pentru a-și cunoaște foarte bine drepturile 
și obligațiile ,cu precădere în ceea ce privește utilizarea ulterioară a documentelor ca probă.

Amendamentul 38
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura confidențialitatea 
datelor introduse, ar trebui să se permită 
accesul la aceste date numai pentru anumiți 
utilizatori specifici.

(9) Pentru a se asigura confidențialitatea 
datelor introduse, ar trebui să se permită 
accesul la aceste date numai pentru anumiți 
utilizatori și scopuri definite.

Or. en

Amendamentul 39
Adam Bielan
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura confidențialitatea 
datelor introduse, ar trebui să se permită 
accesul la aceste date numai pentru anumiți 
utilizatori specifici.

(9) Pentru a se asigura confidențialitatea și 
o securitate mai mare a datelor introduse, 
ar trebui să se permită accesul la aceste 
date numai pentru anumiți utilizatori.

Or. pl

Amendamentul 40
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dispozițiile care reglementează 
stocarea datelor în SIV duc frecvent la 
pierderi nejustificate de informații; acest 
lucru se datorează faptului că statele 
membre nu efectuează evaluările anuale în 
mod sistematic din cauza poverii
administrative pe care o presupun acestea.
Prin urmare, este necesar să se simplifice 
procedura care reglementează stocarea 
datelor în SIV, prin eliminarea obligației de 
a revizui datele anual și prin stabilirea unor 
perioade maxime de păstrare de zece ani, 
corespunzând perioadelor prevăzute pentru 
repertoriile instituite în temeiul prezentului 
regulament. Această perioadă este necesară 
din cauza duratei procedurilor de procesare 
a neregulilor și deoarece aceste date sunt 
necesare în vederea desfășurării unor 
operațiuni și investigații vamale comune.
Mai mult, pentru a proteja normele care 
reglementează protecția datelor, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor ar trebui să fie informată cu privire 
la cazurile în care datele cu caracter 
personal sunt stocate în SIV pentru o 
perioadă mai mare de cinci ani.

(13) Dispozițiile care reglementează 
stocarea datelor în SIV duc frecvent la 
pierderi nejustificate de informații; acest 
lucru se datorează faptului că statele 
membre nu efectuează evaluările anuale în 
mod sistematic din cauza sarcinii 
administrative pe care o presupun acestea.
Prin urmare, este necesar să se simplifice 
procedura care reglementează stocarea 
datelor în SIV, prin eliminarea obligației de 
a revizui datele anual și prin stabilirea unor 
perioade maxime de păstrare de zece ani, 
corespunzând perioadelor prevăzute pentru 
repertoriile instituite în temeiul prezentului 
regulament. Totuși, aceasta nu ar trebui 
să se aplice termenului de prescripție. 
Această perioadă este necesară din cauza 
duratei procedurilor de procesare a 
neregulilor și deoarece aceste date sunt 
necesare în vederea desfășurării unor 
operațiuni și investigații vamale comune.
Mai mult, pentru a proteja normele care 
reglementează protecția datelor, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor ar trebui să fie informată cu privire 
la cazurile în care datele cu caracter 
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personal sunt stocate în SIV pentru o 
perioadă mai mare de cinci ani.

Or. de

Justificare

Termenul de prescripție actual de trei ani pentru încălcarea legislației vamale nu ar trebui 
eliminat prin perioada de păstrare. Acest lucru nu ar fi în concordanță cu Codul Vamal al 
Uniunii Europene și cu drepturile vamale naționale.

Amendamentul 41
Adam Bielan

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dispozițiile care reglementează 
stocarea datelor în SIV duc frecvent la 
pierderi nejustificate de informații; acest 
lucru se datorează faptului că statele 
membre nu efectuează evaluările anuale în 
mod sistematic din cauza poverii 
administrative pe care o presupun acestea.
Prin urmare, este necesar să se simplifice 
procedura care reglementează stocarea 
datelor în SIV, prin eliminarea obligației de 
a revizui datele anual și prin stabilirea unor 
perioade maxime de păstrare de zece ani, 
corespunzând perioadelor prevăzute pentru 
repertoriile instituite în temeiul prezentului 
regulament. Această perioadă este necesară 
din cauza duratei procedurilor de procesare 
a neregulilor și deoarece aceste date sunt 
necesare în vederea desfășurării unor 
operațiuni și investigații vamale comune.
Mai mult, pentru a proteja normele care 
reglementează protecția datelor, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor ar trebui să fie informată cu privire 
la cazurile în care datele cu caracter 
personal sunt stocate în SIV pentru o 
perioadă mai mare de cinci ani.

(13) Dispozițiile care reglementează 
stocarea datelor în SIV duc frecvent la 
pierderi nejustificate de informații; acest 
lucru se datorează faptului că statele 
membre nu efectuează evaluările anuale în 
mod sistematic din cauza sarcinii
administrative și a lipsei de resurse 
adecvate, în special resurse umane, pe 
care o presupun acestea. Prin urmare, este 
necesar să se simplifice procedura care 
reglementează stocarea datelor în SIV, prin 
eliminarea obligației de a revizui datele 
anual și prin stabilirea unor perioade 
maxime de păstrare de zece ani, 
corespunzând perioadelor prevăzute pentru 
repertoriile instituite în temeiul prezentului 
regulament. Această perioadă este necesară 
din cauza duratei procedurilor de procesare 
a neregulilor și deoarece aceste date sunt 
necesare în vederea desfășurării unor 
operațiuni și investigații vamale comune.
Mai mult, pentru a proteja normele care 
reglementează protecția datelor, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor ar trebui să fie informată cu privire 
la cazurile în care datele cu caracter 
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personal sunt stocate în SIV pentru o 
perioadă mai mare de cinci ani.

Or. pl

Amendamentul 42
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 2 – alineatul 1 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

– «prestatorii de servicii care își desfășoară 
activitatea în cadrul lanțului de 
aprovizionare internațional» înseamnă 
proprietarii, expeditorii, destinatarii, 
comisionarii de transport, transportatorii și 
alți intermediari sau persoane implicate în 
lanțul de aprovizionare internațional.

– „prestatori de servicii publici sau privați
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional”
înseamnă proprietarii, expeditorii, 
destinatarii, comisionarii de transport, 
transportatorii, producătorii și alți 
intermediari sau persoane implicate în 
lanțul de aprovizionare internațional.

Or. en

Amendamentul 43
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentele, copiile certificate ale 
documentelor, certificatele, toate actele sau 
deciziile care sunt emise de autoritățile 
administrative, rapoartele, precum și orice 
alte informații obținute de către personalul 
autorității solicitate și comunicate 
autorității solicitante pe parcursul asistenței 
prevăzute la articolele 4 și 11 pot constitui 
probe admisibile în cadrul procedurilor 

Documentele, copiile certificate ale 
documentelor, certificatele, toate actele
oficiale sau deciziile care sunt emise de 
autoritățile administrative, rapoartele, 
precum și orice alte informații obținute de 
către personalul autorității solicitate și 
comunicate autorității solicitante pe 
parcursul asistenței prevăzute la articolele 
4 și 11 pot constitui probe admisibile în 
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administrative și judiciare din statul 
membru solicitant, ca și cum acestea ar fi 
fost obținute în statul membru în care au 
loc procedurile.

cadrul procedurilor administrative și 
judiciare din statul membru solicitant, ca și 
cum acestea ar fi fost obținute în statul 
membru în care au loc procedurile.

Or. en

Amendamentul 44
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

2a. Articolul 18 alineatul (1) primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(1) În cazul în care autoritățile competente 
dintr-un stat membru constată existența 
unor operațiuni care constituie sau pot 
constitui încălcări ale legislației vamale
sau agricole și prezintă o importanță 
deosebită la nivel comunitar, în special:

(1) În cazul în care autoritățile competente 
dintr-un stat membru constată existența 
unor operațiuni care constituie sau pot 
constitui încălcări ale legislației vamale, în 
special:

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre și Comisie, și 
nu dintre Comisie și operatorii economici. Prin urmare, obligațiile statelor membre ar trebui 
să fie clare.

Amendamentul 45
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)
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Textul în vigoare Amendamentul

2b. Articolul 18 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

Se adaugă liniuța 2a (nouă):

– încălcări ale legislației vamale peste un 
prag stabilit de Comisie.

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre și Comisie, și 
nu dintre Comisie și operatorii economici. Prin urmare, obligațiile statelor membre ar trebui 
să fie clare.

Amendamentul 46
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

2c. Articolul 18 alineatul (1) al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

acestea transmit Comisiei în cel mai scurt 
timp, fie din proprie inițiativă, fie la 
cererea motivată a Comisiei, toate 
informațiile corespunzătoare necesare 
pentru stabilirea faptelor, sub formă de 
documente sau copii ale acestora ori 
extrase din acestea, după caz, astfel încât 
Comisia să poată coordona măsurile luate 
de statele membre.

acestea transmit Comisiei în cel mai scurt 
timp, dar nu mai târziu de trei săptămâni,
fie din proprie inițiativă, fie la cererea 
motivată a Comisiei, toate informațiile 
corespunzătoare necesare pentru stabilirea 
faptelor, sub formă de documente sau copii 
ale acestora ori extrase din acestea, după 
caz, astfel încât Comisia să poată coordona 
măsurile luate de statele membre.

Or. en
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Amendamentul 47
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

2d. Articolul 18 alineatul (4) primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(4) În cazul în care Comisia consideră că, 
în unul sau în mai multe state membre, s-au 
comis nereguli, aceasta informează statul 
membru sau statele membre interesate cu 
privire la aceasta, iar statul sau statele în 
cauză efectuează, în cel mai scurt timp, o 
anchetă la care pot fi prezenți funcționari ai 
Comisiei, în condițiile enunțate la articolul 
9 alineatul (2) și la articolul 11 din 
prezentul regulament.

(4) În cazul în care Comisia consideră că, 
în unul sau în mai multe state membre, s-au 
comis nereguli, aceasta informează statul 
membru sau statele membre interesate cu 
privire la aceasta, iar statul sau statele în 
cauză efectuează, în cel mai scurt timp, dar 
nu mai târziu de trei săptămâni de la 
primirea informațiilor, o anchetă la care 
pot fi prezenți funcționari ai Comisiei, în 
condițiile enunțate la articolul 9 
alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Scopul regulamentului este de a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre și Comisie, și 
nu dintre Comisie și operatorii economici. Prin urmare, obligațiile statelor membre ar trebui 
să fie clare.

Amendamentul 48
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
statelor membre, în vederea gestionării 

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
statelor membre și în vederea sprijinirii 
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riscurilor, astfel cum se prevede la 
articolul 4 punctele 25 și 26 și articolul 13 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului, și în vederea 
sprijinirii autorităților menționate la 
articolul 29 pentru a detecta circulația 
mărfurilor care fac obiectul unor operațiuni 
ce ar putea constitui încălcări ale legislației 
vamale și agricole și mijloacele de 
transport, inclusiv containerele, utilizate în 
acest scop, Comisia instituie și gestionează 
un repertoriu al datelor primite de la 
prestatorii de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional.
Această bază de date este direct accesibilă 
respectivelor autorități.

autorităților menționate la articolul 29 
pentru a detecta circulația mărfurilor care 
fac obiectul unor operațiuni ce ar putea 
constitui încălcări ale legislației vamale și 
agricole și mijloacele de transport, inclusiv 
containerele, utilizate în acest scop, 
Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu al datelor primite de la 
prestatorii de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional.
Această bază de date este direct accesibilă 
respectivelor autorități.

Or. en

Justificare

Gestionarea riscurilor într-un context vamal include activități care țin de competența 
națională („gestionarea riscurilor” înseamnă identificarea sistematică a riscurilor, inclusiv 
prin controale aleatorii și punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru limitarea 
expunerii la riscuri). Referința este inutilă în contextul propunerii Comisiei și poate conduce 
la confuzie și întrebări cu privire la limita dintre activitățile Comisie și cele ale statelor 
membre.

Amendamentul 49
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
statelor membre, în vederea gestionării 
riscurilor, astfel cum se prevede la articolul 
4 punctele 25 și 26 și articolul 13 alineatul
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului, și în vederea sprijinirii 

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
statelor membre, în vederea gestionării 
riscurilor, astfel cum se prevede la articolul 
4 punctele 25 și 26 și la articolul 13 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului, și în vederea 
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autorităților menționate la articolul 29 
pentru a detecta circulația mărfurilor care 
fac obiectul unor operațiuni ce ar putea 
constitui încălcări ale legislației vamale și 
agricole și mijloacele de transport, inclusiv 
containerele, utilizate în acest scop, 
Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu al datelor primite de la 
prestatorii de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional.
Această bază de date este direct accesibilă 
respectivelor autorități.

sprijinirii autorităților menționate la 
articolul 29 pentru a detecta circulația 
mărfurilor care fac obiectul unor operațiuni 
ce ar putea constitui încălcări ale legislației 
vamale și agricole și mijloacele de 
transport aerian, maritim sau terestru,
inclusiv containerele, utilizate în acest 
scop, Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu al datelor primite de la 
prestatorii de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional.
Această bază de date este direct accesibilă 
respectivelor autorități, pentru a se asigura 
că informațiile privind interesele 
prestatorilor de servicii din statele 
membre cuprinse în această bază de date 
nu sunt utilizate într-un mod inadecvat.

Or. en

Amendamentul 50
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 3 – litera a

Textul în vigoare Amendamentul

3ba. Articolul 18a se modifică după cum 
urmează:

Alineatul (3) litera (a) se înlocuiește cu 
următorul text:

(a) pentru circulația containerelor: (a) pentru circulația containerelor:

- numărul containerului; – numărul containerului;

- nivelul de încărcare a containerului; – nivelul de încărcare a containerului;

- data deplasării; – data deplasării,

- tipul de circulație (cu încărcătură, fără 
încărcătură, transbordare, intrare, 
ieșire etc.);

– tipul de circulație (cu încărcătură, fără 
încărcătură, transbordare, intrare, 
ieșire etc.);

- numele vasului sau numărul de – numele vasului sau numărul de 
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înmatriculare a mijlocului de transport; înmatriculare a mijlocului de transport;

- numărul călătoriei, – numărul călătoriei,

- locul; – locul;

- scrisoarea de transport sau alt document 
de transport.

– scrisoarea de transport sau alt document 
de transport;

– confirmarea rezervării;

– sosirea la o instalație de încărcare sau 
descărcare;

– plecarea de la o instalație de încărcare 
sau descărcare;

– încărcarea sau descărcarea de pe un 
mijloc de transport;

– instrucțiuni privind umplerea sau 
golirea de conținut;

– confirmarea umplerii sau a golirii de 
conținut;

– deplasări în interiorul terminalului;

– controlul la poarta terminalului;

– transportul în vederea efectuării unor 
reparații majore;

Or. en

Amendamentul 51
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001, Comisia poate 
transfera, sub rezerva acordului din partea
prestatorilor de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional, 
datele menționate la articolul 18a
alineatul (3) către organizațiile

(6) Sub rezerva acordului din partea
statului membru furnizor, Comisia poate 
transfera datele selectate obținute în 
conformitate cu procedura menționată la
alineatul (1) organizațiilor internaționale
precum Organizația Mondială a Vămilor, 
Organizația Maritimă Internațională, 
Organizația Aviației Civile Internaționale, 



PE529.735v01-00 18/53 AM\1019280RO.doc

RO

internaționale și/sau instituțiile/agențiile 
UE care contribuie la protecția intereselor 
financiare ale Uniunii și la aplicarea 
corectă a legislației vamale, cu care 
Comisia a încheiat un acord sau un
memorandum de înțelegere.

Asociația internațională pentru transport 
aerian și EUROPOL, care contribuie la 
protecția intereselor financiare ale Uniunii 
și la aplicarea corectă a legislației vamale, 
cu care Comisia a încheiat un acord sau un 
memorandum de înțelegere relevant.

Or. en

Justificare

Protecția datelor este un aspect foarte sensibil, iar părțile interesate trebuie să fie informate 
cu privire la organizațiile și agențiile către care ar putea transfera Comisia date. Pentru 
securitate juridică și transparență, lista ar trebui stabilită în actul de bază. Comisia poate 
modifica lista prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 52
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 6 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 43 
pentru a modifica lista organizațiilor 
internaționale și/sau a 
instituțiilor/agențiilor UE care contribuie 
la protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii și la aplicarea corectă a legislației 
vamale.

Or. en

Justificare

Protecția datelor este un aspect foarte sensibil, iar părțile interesate trebuie să fie informate 
cu privire la organizațiile și agențiile către care ar putea transfera Comisia date. Pentru 
securitate juridică și transparență, lista ar trebui stabilită în actul de bază. Comisia poate 
modifica lista prin intermediul unui act delegat.
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Amendamentul 53
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 6 – paragraful 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se consultă cu reprezentanții 
întreprinderilor în ceea ce privește 
elaborarea de acte delegate menționate la 
articolul 18a alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 54
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate să pună la dispoziția 
statelor membre expertize, asistență tehnică 
sau logistică, activități de formare sau de 
comunicare sau orice alt tip de sprijin 
operațional atât în vederea realizării 
obiectivelor prezentului regulament, cât și 
pentru îndeplinirea sarcinilor care revin 
statelor membre în cadrul punerii în 
aplicare a cooperării vamale prevăzute la 
articolul 87 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În acest 
scop, Comisia instituie sisteme tehnice 
corespunzătoare.

(2) Comisia pune la dispoziția statelor 
membre expertize, asistență tehnică sau 
logistică, activități de formare sau de 
comunicare sau orice alt tip de sprijin 
operațional atât în vederea realizării 
obiectivelor prezentului regulament, cât și 
pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin 
statelor membre în cadrul punerii în 
aplicare a cooperării vamale prevăzute la 
articolul 87 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În acest 
scop, Comisia instituie sisteme tehnice 
corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 55
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18c eliminat

Or. de

Justificare

Introducerea unui sistem de raportare a CSM nu este încurajată, întrucât aceasta ar conduce 
la costuri mai mari și la birocrație pentru societăți. Mai mult, informații vamale inevitabil 
sensibile - printre altele, relevante din punct de vedere fiscal – trebuie transmise către terți, 
aspect incompatibil cu secretul fiscal și cu dispozițiile privind protecția datelor (Notă: 
eliminarea acestui articol atrage modificări subsecvente la articolele 18d, 18e și 18f.). 

Amendamentul 56
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii publici sau 
privați care își desfășoară activitatea în 
cadrul lanțului de aprovizionare 
internațional menționat la articolul 18a 
alineatul (1) și care stochează datele 
privind circulația și starea containerelor 
sau care au acces la astfel de date 
raportează Comisiei mesajele privind 
starea containerului («CSM»).

eliminat

Or. de
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Justificare

Introducerea unui sistem de raportare a CSM nu este încurajată, întrucât aceasta ar conduce 
la costuri mai mari și la birocrație pentru societăți. Mai mult, informații vamale inevitabil 
sensibile - printre altele, relevante din punct de vedere fiscal – trebuie transmise către terți, 
aspect incompatibil cu secretul fiscal și cu dispozițiile privind protecția datelor (Notă: 
eliminarea acestui articol atrage modificări subsecvente la articolele 18d, 18e și 18f.). 

Amendamentul 57
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Alineatul 18 c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii publici sau 
privați care își desfășoară activitatea în 
cadrul lanțului de aprovizionare 
internațional menționat la articolul 18a 
alineatul (1) și care stochează datele 
privind circulația și starea containerelor sau 
care au acces la astfel de date raportează 
Comisiei mesajele privind starea 
containerului («CSM»).

(1) Transportatorii maritimi care 
stochează datele privind circulația și starea 
containerelor sau care au acces la astfel de 
date raportează Comisiei mesajele privind 
starea containerului (CSM).

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului Comisiei clarifică faptul că obiectivul propunerii îl constituie 
transportatorii maritimi și că acesta a fost elaborat ținând seama de bazale de date și de 
sistemele acestora. Doar transportatorii maritimi au fost consultați și doar mediul maritim a 
fost considerat la evaluarea impactului. Extinderea la alte moduri ar necesita o nouă 
evaluare a impactului și o consultare ulterioară.

Amendamentul 58
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) CSM necesare sunt raportate în 
oricare dintre următoarele situații:

eliminat

(a) containere care urmează să fie 
introduse de către o navă pe teritoriul 
vamal al Uniunii venind dinspre o țară 
terță;

(b) containere care părăsesc, la bordul 
unei nave, teritoriul vamal al Uniunii 
către o țară terță;

Or. de

Justificare

Introducerea unui sistem de raportare a CSM nu este încurajată, întrucât aceasta ar conduce 
la costuri mai mari și la birocrație pentru societăți. Mai mult, informații vamale inevitabil 
sensibile - printre altele, relevante din punct de vedere fiscal – trebuie transmise către terți, 
aspect incompatibil cu secretul fiscal și cu dispozițiile privind protecția datelor (Notă: 
eliminarea acestui articol atrage modificări subsecvente la articolele 18d, 18e și 18f.). 

Amendamentul 59
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Alineatul 18 c – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) CSM necesare sunt raportate în oricare 
dintre următoarele situații:

(2) CSM necesare sunt raportate pentru 
containerele care urmează să fie aduse pe 
vas pe teritoriul vamal al Uniunii dintr-o 
țară terță;

Or. en
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Justificare

Pentru a combate frauda vamală și alte amenințări la adresa intereselor UE, mesajele 
privind starea containerelor pentru containerele care sunt aduse în UE sunt de mare valoare. 
Totuși, nu este clar de ce aceleași informații sunt necesare pentru containerele care părăsesc 
UE. Acest lucru nu are nicio valoare în detectarea fraudei privind originea. Pentru ca 
gestionarea riscurilor să fie mai eficace, multe dintre informațiile din datele privind 
exporturile pot fi obținute deja prin regulamentele privind completarea multiplă din Codul 
vamal al Uniunii.

Amendamentul 60
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 c – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) containere care părăsesc, la bordul 
unei nave, teritoriul vamal al Uniunii 
către o țară terță.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a combate frauda vamală și alte amenințări la adresa intereselor UE, mesajele 
privind starea containerelor pentru containerele care sunt aduse în UE sunt de mare valoare. 
Totuși, nu este clar de ce aceleași informații sunt necesare pentru containerele care părăsesc 
UE. Acest lucru nu are nicio valoare în detectarea fraudei privind originea. Pentru ca 
gestionarea riscurilor să fie mai eficace, multe dintre informațiile din datele privind 
exporturile pot fi obținute deja prin regulamentele privind completarea multiplă din Codul 
vamal al Uniunii.

Amendamentul 61
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 c – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) CSM necesare raportează 
evenimentele menționate la articolul 18f 
în măsura în care acestea sunt cunoscute 
de către prestatorul de servicii public sau 
privat care efectuează raportarea și care 
își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional.

eliminat

Or. de

Justificare

Introducerea unui sistem de raportare a CSM nu este încurajată, întrucât aceasta ar conduce 
la costuri mai mari și la birocrație pentru societăți. Mai mult, informații vamale inevitabil 
sensibile - printre altele, relevante din punct de vedere fiscal – trebuie transmise către terți, 
aspect incompatibil cu dispozițiile privind protecția datelor (Notă: eliminarea acestui articol 
atrage modificări subsecvente la articolele 18d, 18e și 18f.). 

Amendamentul 62
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Alineatul 18 c – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) CSM necesare raportează evenimentele 
menționate la articolul 18f în măsura în 
care acestea sunt cunoscute de către 
prestatorul de servicii public sau privat 
care efectuează raportarea și care își 
desfășoară activitatea în cadrul lanțului de 
aprovizionare internațional.

(3) CSM necesare raportează evenimentele 
menționate la articolul 18f în măsura în 
care acestea sunt cunoscute de către 
prestatorul de servicii public sau privat 
care efectuează raportarea și care își 
desfășoară activitatea în cadrul lanțului de 
aprovizionare internațional și pentru care 
au fost generate sau colectate date în 
echipamentul electronic de urmărire a 
containerului.

Or. en
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Justificare

Scopul propunerii este de a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre și Comisie, și nu de 
a impune sarcini suplimentare operatorilor economici. Prin urmare, ar trebui să fie clar 
faptul că nu este necesară nicio altă generare de date. Mesajele privind starea containerului 
care sunt colectate deja în activitatea firească a întreprinderii unui operator economic sunt, 
în toate cazurile, suficiente.

Amendamentul 63
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 c – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu de CSM raportate, intitulat 
«Repertoriul privind CSM».

eliminat

Or. de

Justificare

Introducerea unui sistem de raportare a CSM nu este încurajată, întrucât aceasta ar conduce 
la costuri mai mari și la birocrație pentru societăți. Mai mult, informații vamale inevitabil 
sensibile - printre altele, relevante din punct de vedere fiscal – trebuie transmise către terți, 
aspect incompatibil cu dispozițiile privind protecția datelor (Notă: eliminarea acestui articol 
atrage modificări subsecvente la articolele 18d, 18e și 18f.). 

Amendamentul 64
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 d

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18d eliminat
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Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 65
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un container, inclusiv 
containerele care nu vor fi descărcate în 
Uniune, urmează să fie introdus de către 
o navă pe teritoriul vamal al Uniunii 
venind dinspre o țară terță, prestatorii de 
servicii publici sau privați care fac 
obiectul obligației menționate la articolul 
18c alineatul (1) raportează CSM pentru 
toate evenimentele care vor avea loc
începând din momentul în care 
containerul a fost raportat ca fiind gol 
înainte de a fi introdus pe teritoriul vamal 
al Uniunii, până în momentul în care 
containerul este raportat din nou ca fiind 
gol.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 66
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care CSM specifice 
necesare pentru identificarea situațiilor în 
care containerul este gol nu sunt deloc 
disponibile în înregistrările electronice ale 
prestatorului, prestatorul trebuie să 
raporteze CSM referitoare la 
evenimentele care au loc cu cel puțin trei 
luni înainte de sosirea fizică pe teritoriul 
vamal al Uniunii și până la o lună de la 
intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii 
sau, dacă aceasta survine mai întâi, până 
la sosirea la o destinație situată în afara 
teritoriului vamal al Uniunii.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 67
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18e eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.



PE529.735v01-00 28/53 AM\1019280RO.doc

RO

Amendamentul 68
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un container părăsește, la 
bordul unei nave, teritoriul vamal al 
Uniunii către o țară terță, prestatorii de 
servicii publici sau privați care fac 
obiectul obligației menționate la articolul 
18c alineatul (1) raportează CSM 
referitoare la toate evenimentele care vor 
avea loc începând din momentul în care 
containerul a fost raportat ca fiind gol pe 
teritoriul vamal al Uniunii până în 
momentul în care containerul este 
raportat ca fiind gol în afara teritoriului 
vamal al Uniunii.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 69
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care CSM specifice 
necesare pentru identificarea situațiilor în 
care containerul este gol nu sunt deloc 
disponibile în înregistrările electronice ale 
prestatorului, prestatorul poate raporta 

eliminat
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CSM referitoare la evenimentele care au 
loc pe parcursul a cel puțin trei luni de la 
ieșirea de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 70
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18f eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 71
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
43 prin care se stabilesc evenimentele 
legate de starea containerului pentru care 
trebuie raportate CSM în conformitate cu 

eliminat
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articolul 18c, a datelor minime care 
trebuie raportate în CSM și a frecvenței 
de raportare.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 72
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 43 
prin care se stabilesc evenimentele legate 
de starea containerului pentru care 
trebuie raportate CSM în conformitate cu 
articolul 18c, a datelor minime care 
trebuie raportate în CSM și a frecvenței 
de raportare.

eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele privind datele care urmează să fie acoperite de actul delegat menționat la articolul 
18 alineatul (1) ar trebui să fie transparente. Stocarea datelor este sensibilă și este mai 
indicat ca toate părțile interesate să fie informate cu privire la datele care sunt necesare și 
cele care vor fi protejate. Dacă cerințele nu sunt transparente și clare, operatorii economici 
nu au nicio certitudine legală și ar putea trimite toate datele pentru a nu se împovăra cu 
sisteme noi. În final, după cum s-a convenit în Codul vamal al Uniunii, frecvența ar trebui 
reglementată prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul 73
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții cu 
privire la formatul datelor în CSM și la 
metoda transmiterii CSM. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 43a alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 18c.

Amendamentul 74
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții cu 
privire la formatul datelor în CSM și la 
metoda transmiterii CSM. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 43a alineatul (2).

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții cu 
privire la formatul datelor în CSM și la 
metoda transmiterii CSM, inclusiv 
obligațiile care ar putea fi aplicabile 
containerelor care sunt aduse în UE ca 
urmare a devierilor. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 43a alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Devierea navelor sau a mărfii poate avea loc din multe motive, de la condiții meteorologice 
adverse și până la factori comerciali. Containerele transportate la bordul navelor pot astfel 
să fie descărcate într-un port din UE, chiar dacă acest lucru nu a fost stabilit inițial. Acest 
amendament încearcă să includă în dispozițiile privind responsabilizarea stabilirea prin 
intermediul unui act delegat a oricărei dispoziții care ar putea fi necesară pentru 
manipularea containerelor care sunt aduse în UE ca urmare a devierii navelor sau a mărfii.

Amendamentul 75
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții cu 
privire la formatul datelor în CSM și la 
metoda transmiterii CSM. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 43a alineatul (2).

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții cu 
privire la formatul datelor în CSM, la 
metoda transmiterii CSM și la frecvența 
raportării. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 43a alineatul (2).

Or. en

Justificare

După cum s-a convenit în Codul vamal al Uniunii, frecvența ar trebui reglementată prin 
intermediul unor acte delegate.

Amendamentul 76
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În temeiul articolului 18a alineatul 
(1), Comisia stabilește prin intermediul 
unui act delegat, mijloacele prin care 
acordul privind prestatorii de servicii este 
obținut înainte de transferarea CSM către 
alte organizații sau organisme. 

Or. en

Justificare

Eventualul transfer de CSM către alte părți este o problemă care face obiectul preocupărilor 
cu privire la sensibilitatea datelor schimbate, astfel cum se recunoaște de Comisie. Cu toate 
acestea, nu există dispoziții propuse prin care să se stabilească modul, momentul și persoana 
care va executa contractul cu, de exemplu, transportatorii maritimi pentru transferul de CSM 
prezentate în așa-numitul „repertoriu privind CSM” al Comisiei. Nu este clar nici care 
„organizații internaționale” pot fi propuse ca beneficiari ai CSM. Aceste aspecte ar trebui 
clarificate prin intermediul unor dispoziții corespunzătoare de punere în aplicare.

Amendamentul 77
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia se consultă cu reprezentanții 
întreprinderilor în ceea ce privește 
elaborarea de acte de punere în aplicare 
menționate la articolul 18f.

Or. en

Amendamentul 78
Tadeusz Ross
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 f – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Comisia este îndemnată să se 
consulte îndeaproape cu reprezentanții 
industriei transportului maritim de linie 
de containere privind elaborarea actelor 
delegate și de punere în aplicare 
menționate la articolul 18f. Aceștia pot fi 
invitați să participe la reuniunile comisiei 
relevante și în grupurile de experți, care 
sunt utilizate pentru a elabora astfel de 
acte.

Or. en

Amendamentul 79
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18g eliminat

Or. de

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede deja stabilirea unei baze de date privind încălcarea 
legislației vamale și a legislației privind produsele agricole. O colecție de date cuprinzătoare, 
automată din cadrul Comisiei, corelată cu fiecare declarație vamală, precum și o comparație 
sistematică se opun, printre altele, datorită sensibilității datelor operatorilor economici, 
Codului Vamal precum și principiilor contractuale generale.
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Amendamentul 80
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu care conține datele privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor, 
inclusiv tranzitul în interiorul unui stat 
membru, astfel cum se prevede în anexele 
37 și 38 la Regulamentul (CEE) 
nr. 2454/93 al Comisiei, și anume 
«repertoriul privind importul, exportul și 
tranzitul». Statele membre procedează la 
autorizarea Comisiei de a efectua în mod 
sistematic multiplicarea datelor privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din surse operate de către Comisie în 
temeiul Regulamentului (CEE) 
nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar. Statele membre furnizează 
Comisiei datele cu privire la tranzitul de 
mărfuri într-un stat membru și la exportul 
direct.

eliminat

Or. de

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede deja stabilirea unei baze de date privind încălcarea 
legislației vamale și a legislației privind produsele agricole. O colecție de date cuprinzătoare, 
automată din cadrul Comisiei, corelată cu fiecare declarație vamală, precum și o comparație 
sistematică se opun, printre altele, datorită sensibilității datelor operatorilor economici, 
Codului Vamal precum și principiilor contractuale generale.

Amendamentul 81
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu care conține datele privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor, 
inclusiv tranzitul în interiorul unui stat 
membru, astfel cum se prevede în anexele 
37 și 38 la Regulamentul (CEE) 
nr. 2454/93 al Comisiei, și anume
«repertoriul privind importul, exportul și 
tranzitul». Statele membre procedează la 
autorizarea Comisiei de a efectua în mod 
sistematic multiplicarea datelor privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din surse operate de către Comisie în 
temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 
de instituire a Codului Vamal Comunitar.
Statele membre furnizează Comisiei datele 
cu privire la tranzitul de mărfuri într-un stat 
membru și la exportul direct.

(1) Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu care conține datele privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor, 
inclusiv tranzitul în interiorul unui stat 
membru, astfel cum se prevede în anexele 
37 și 38 la Regulamentul (CEE) 
nr. 2454/93 al Comisiei, și anume
«repertoriul privind importul, exportul și 
tranzitul». Statele membre procedează la 
autorizarea Comisiei de a efectua în mod 
sistematic multiplicarea datelor privind
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
din surse operate de către Comisie în 
temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 
de instituire a Codului Vamal Comunitar.
Statele membre furnizează Comisiei, cât 
mai devreme posibil, datele cu privire la 
tranzitul de mărfuri într-un stat membru și 
la exportul direct, pentru a se asigura că 
informațiile privind interesele 
prestatorilor de servicii din statele 
membre cuprinse în acest repertoriu nu 
sunt utilizate într-un mod inadecvat.

Or. en

Amendamentul 82
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Repertoriul se utilizează pentru a oferi 
asistență pentru prevenirea, cercetarea și 
urmărirea în justiție a operațiunilor care 
reprezintă sau care par să reprezinte 
încălcări ale legislației vamale și în scopul 

eliminat
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gestionării riscurilor, inclusiv pentru 
controalele vamale bazate pe risc, astfel 
cum sunt definite la articolul 4, punctele 
25 și 26, și la articolul 13 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de
instituire a Codului Vamal Comunitar.

Or. de

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede deja stabilirea unei baze de date privind încălcarea 
legislației vamale și a legislației privind produsele agricole. O colecție de date cuprinzătoare, 
automată din cadrul Comisiei, corelată cu fiecare declarație vamală, precum și o comparație 
sistematică se opun, printre altele, datorită sensibilității datelor operatorilor economici, 
Codului Vamal precum și principiilor contractuale generale.

Amendamentul 83
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Repertoriul poate fi accesat numai de 
serviciile Comisiei și de autoritățile 
naționale menționate la articolul 29. În 
cadrul Comisiei și al autorităților 
naționale, numai analiștii desemnați au 
dreptul să prelucreze datele cu caracter 
personal din repertoriul menționat.

eliminat

Fără a aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001, sub rezerva acordului 
din partea statului membru furnizor, 
Comisia poate transfera datele selectate 
obținute în conformitate cu procedura 
menționată la alineatul (1) organizațiilor 
internaționale și/sau 
instituțiilor/agențiilor UE care contribuie 
la protecția intereselor financiare ale 
Uniunii și la aplicarea corectă a legislației 
vamale, cu care Comisia a încheiat un 
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acord sau un memorandum de înțelegere 
pertinent.

Datele sunt transferate în temeiul 
prezentului alineat numai pentru 
scopurile generale ale prezentului 
regulament, inclusiv protecția intereselor 
financiare ale Uniunii, și/sau pentru 
gestionarea riscurilor, astfel cum se 
prevede la articolul 4 punctele 25 și 26 și 
la articolul 13 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Acordul sau memorandumul de înțelegere 
pe baza căruia se poate efectua transferul 
de date în temeiul prezentului alineat 
include, printre altele, principiile de 
protecție a datelor, cum ar fi posibilitatea 
ca persoanele vizate să își poată exercita 
drepturile de acces și de rectificare și să 
recurgă la căi de atac administrative și 
judiciare, precum și un mecanism de 
supraveghere independent pentru a 
asigura respectarea garanțiilor în materie 
de protecție a datelor.

Or. de

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede deja stabilirea unei baze de date privind încălcarea 
legislației vamale și a legislației privind produsele agricole. O colecție de date cuprinzătoare, 
automată din cadrul Comisiei, corelată cu fiecare declarație vamală, precum și o comparație 
sistematică se opun, printre altele, datorită sensibilității datelor operatorilor economici, 
Codului Vamal precum și principiilor contractuale generale.

Amendamentul 84
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere Regulamentului Sub rezerva acordului din partea statului 
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(CE) nr. 45/2001, sub rezerva acordului 
din partea statului membru furnizor, 
Comisia poate transfera datele selectate 
obținute în conformitate cu procedura 
menționată la alineatul (1) organizațiilor 
internaționale și/sau instituțiilor/agențiilor 
UE care contribuie la protecția intereselor 
financiare ale Uniunii și la aplicarea 
corectă a legislației vamale, cu care 
Comisia a încheiat un acord sau un 
memorandum de înțelegere pertinent.

membru furnizor, Comisia poate transfera 
datele selectate obținute în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1) 
organizațiilor internaționale precum 
Organizația Mondială a Vămilor, 
Organizația Maritimă Internațională, 
Organizația Aviației Civile Internaționale, 
Asociația internațională pentru transport 
aerian și EUROPOL, care contribuie la 
protecția intereselor financiare ale Uniunii 
și la aplicarea corectă a legislației vamale, 
cu care Comisia a încheiat un acord sau un 
memorandum de înțelegere pertinent.

Or. en

Justificare

Protecția datelor este un aspect foarte sensibil, iar părțile interesate trebuie să fie informate 
cu privire la organizațiile și agențiile către care ar putea transfera Comisia date. Pentru 
securitate juridică și transparență, lista ar trebui stabilită în actul de bază. Comisia poate 
modifica lista prin intermediul unui act delegat.

Amendamentul 85
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se 
aplică prelucrării de către Comisie a 
datelor cu caracter personal în ceea ce 
privește datele incluse în acest repertoriu.

eliminat

Comisia este considerată operator de date 
în sensul articolului 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Repertoriul privind importul, exportul și 
tranzitul mărfurilor face obiectul unei 
verificări prealabile de către Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
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conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Datele conținute în repertoriul privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
sunt păstrate doar pe perioada necesară 
pentru realizarea scopului în care acestea 
au fost introduse și nu pot fi păstrate mai 
mult de zece ani. În cazul în care datele
cu caracter personal sunt stocate pentru o 
perioadă care depășește cinci ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este informată cu privire la 
aceasta.

Or. de

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede deja stabilirea unei baze de date privind încălcarea 
legislației vamale și a legislației privind produsele agricole. O colecție de date cuprinzătoare, 
automată din cadrul Comisiei, corelată cu fiecare declarație vamală, precum și o comparație 
sistematică se opun, printre altele, datorită sensibilității datelor operatorilor economici, 
Codului Vamal precum și principiilor contractuale generale.

Amendamentul 86
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele conținute în repertoriul privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
sunt păstrate doar pe perioada necesară 
pentru realizarea scopului în care acestea 
au fost introduse și nu pot fi păstrate mai 
mult de zece ani. În cazul în care datele cu 
caracter personal sunt stocate pentru o 
perioadă care depășește cinci ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este informată cu privire la aceasta.

Datele conținute în repertoriul privind 
importul, exportul și tranzitul mărfurilor 
sunt păstrate doar pe perioada necesară 
pentru realizarea scopului în care acestea 
au fost introduse și nu pot fi păstrate mai 
mult de șapte ani. În cazul în care datele cu 
caracter personal sunt stocate pentru o 
perioadă care depășește trei ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este informată cu privire la aceasta.

Or. en
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Amendamentul 87
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Repertoriul privind importul, exportul 
și tranzitul mărfurilor nu include 
categorii speciale de date în sensul 
articolului 10 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

eliminat

Comisia pune în aplicare măsuri tehnice 
și organizatorice corespunzătoare pentru 
a proteja datele cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, a pierderii accidentale sau a 
divulgării, a alterării și a accesării 
neautorizate sau a oricărei alte forme 
neautorizate de prelucrare.

Or. de

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede deja stabilirea unei baze de date privind încălcarea 
legislației vamale și a legislației privind produsele agricole. O colecție de date cuprinzătoare, 
automată din cadrul Comisiei, corelată cu fiecare declarație vamală, precum și o comparație 
sistematică se opun, printre altele, datorită sensibilității datelor operatorilor economici, 
Codului Vamal precum și principiilor contractuale generale.

Amendamentul 88
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18h eliminat

Or. de

Justificare

Solicitarea documentelor direct de la operatori, fără implicarea autorităților naționale, 
limitează drepturile statelor membre în mod disproporționat. În plus, autoritățile vamale 
naționale competente dispun de cunoștințele și informațiile necesare, printre altele privind 
operatorii.

Amendamentul 89
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate obține direct de la 
operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de 
export cu privire la investigațiile legate de 
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1).

eliminat

Or. de

Justificare

Solicitarea documentelor direct de la operatori, fără implicarea autorităților naționale, 
limitează drepturile statelor membre în mod disproporționat. În plus, autoritățile vamale 
naționale competente dispun de cunoștințele și informațiile necesare, printre altele privind 
operatorii.

Amendamentul 90
António Fernando Correia de Campos



AM\1019280RO.doc 43/53 PE529.735v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate obține direct de la 
operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export 
cu privire la investigațiile legate de 
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1).

(1) La cererea prealabilă a statului 
membru descrisă la alineatul (1a),
Comisia poate obține direct de la operatorii 
economici documente în sprijinul 
declarațiilor de import și de export cu 
privire la investigațiile legate de punerea în 
aplicare a legislației vamale, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (1), 
având obligația de a notifica solicitarea 
statului membru de a putea participa la 
orice investigație.

Or. pt

Amendamentul 91
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Propunere de regulament (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate obține direct de la 
operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export 
cu privire la investigațiile legate de 
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1).

(1) În urma unei solicitări din partea 
statului membru, astfel cum se prevede la 
alineatul (1a), Comisia poate obține direct 
de la operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export 
cu privire la investigațiile legate de 
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1). Comisia are obligația să 
informeze cu privire la această solicitare 
orice stat membru care este posibil să fie 
implicat într-o anchetă ulterioară.

Or. en
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Amendamentul 92
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate obține direct de la 
operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export 
cu privire la investigațiile legate de
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1).

(1) Comisia poate obține direct de la 
operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export 
cu privire la investigațiile legate de 
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1), fie cu autorizarea explicită a 
unui stat membru, fie cu autorizarea 
tacită specificată la articolul 18h alineatul 
(1b). Comisia notifică toate statele 
membre care ar putea fi implicate într-o 
anchetă ulterioară a solicitării în paralel 
cu solicitarea făcută. Comisia trimite 
statului membru în care este stabilit 
operatorul economic o copie a solicitării 
în paralel cu solicitarea făcută. Comisia 
trimite o copie a răspunsului din partea 
operatorului economic către statul 
membru în care este stabilit operatorul 
economic în termen de o săptămână de la 
primirea unui răspuns.

Or. en

Justificare

Sistemul existent poate fi îmbunătățit și organizat astfel încât să atingă aceleași obiective ca 
și propunerea Comisiei. Contradicția cu competența națională ar trebui evitată, iar acest 
amendament reflectă mai bine realitățile operaționale ale acestor solicitări.

Amendamentul 93
Olle Schmidt
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate obține direct de la 
operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export 
cu privire la investigațiile legate de 
punerea în aplicare a legislației vamale, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1).

(1) În urma unei solicitări din partea 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 2a, Comisia poate obține direct de 
la operatorii economici documente în 
sprijinul declarațiilor de import și de export
și pentru care documentele justificative au 
fost generate sau colectate de operatorii 
economici, cu privire la investigațiile 
legate de punerea în aplicare a legislației 
vamale, astfel cum sunt definite la articolul 
2 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Acest lucru poate fi împovărător pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, care nu sunt 
obișnuite să fie în legătură cu instituțiile europene pentru a culege date într-un mod care să 
fie satisfăcător pentru Comisie sau pentru OLAF. Informațiile colectate deja și descrise la 
articolul 18a alineatul (3) ar trebui să fie suficiente.

Amendamentul 94
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În urma unei solicitări din partea 
Comisiei, statul membru are la dispoziție 
trei săptămâni în care să răspundă și să 
furnizeze documentația solicitată. În lipsa 
unui răspuns în termenul prevăzut, se 
consideră că statul membru în cauză a 
acordat Comisiei autorizarea implicită de 
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a contacta direct operatorii economici.

Or. en

Justificare

Țările respective și autoritățile locale cunosc părțile implicate destul de bine. Pentru un 
proces rapid și eficace, operatorii economici ar trebui să intre în contact mai întâi cu părțile 
familiare, pentru a evita neînțelegerile și îndoielile. În prezent, operatorii economici dispun 
de trei săptămâni pentru a raporta cu privire la declarațiile de origine și, de preferat, același 
interval de timp ar trebui utilizat și aici.

Amendamentul 95
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În urma unei cereri din partea 
Comisiei și a unui stat membru de a 
sprijini o declarație de import sau export, 
statul membru dispune de patru 
săptămâni în care:

– răspunde la solicitare și furnizează 
documentația solicitată;

– notifică Comisia cu privire la faptul că 
statul membru a solicitat documentația 
din partea operatorului economic;

– solicită, din motive operaționale, un 
termen de încă două săptămâni pentru a 
îndeplini solicitarea sau

– respinge solicitarea, oferind un motiv 
adecvat.

Or. en

Justificare

Sistemul existent poate fi îmbunătățit și organizat pentru a îndeplini aceleași obiective ca și 
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propunerea Comisiei. Contradicția cu competența națională ar trebui evitată, iar acest 
amendament reflectă mai bine realitățile operaționale ale acestor solicitări.

Amendamentul 96
Ashley Fox

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Dacă statul membru nu:

– răspunde cu documentele solicitate;

– notifică Comisia cu privire la faptul că 
statul membru a solicitat documentele de 
la operatorul economic;

– solicită, din motive operaționale, un 
termen de încă două săptămâni pentru a 
îndeplini solicitarea sau

– respinge cererea,

în acest termen inițial de patru săptămâni 
se consideră că și-a exprimat autorizarea 
implicită a Comisiei de a solicita 
documente justificative pentru o 
declarație de import sau export direct de 
la operatorul economic.

Or. en

Justificare

Sistemul existent poate fi îmbunătățit și organizat pentru a îndeplini aceleași obiective ca și
propunerea Comisiei. Contradicția cu competența națională ar trebui evitată, iar acest 
amendament reflectă mai bine realitățile operaționale ale acestor solicitări.

Amendamentul 97
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la expirarea termenelor care 
impun operatorilor economici obligația de 
a păstra documentația relevantă, 
operatorii economici furnizează Comisiei, 
la cerere, informațiile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. de

Justificare

Solicitarea documentelor direct de la operatori, fără implicarea autorităților naționale, 
limitează drepturile statelor membre în mod disproporționat. În plus, autoritățile vamale 
naționale competente dispun de cunoștințele și informațiile necesare, printre altele privind 
operatorii.

Amendamentul 98
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 h – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la expirarea termenelor care 
impun operatorilor economici obligația de 
a păstra documentația relevantă, operatorii 
economici furnizează Comisiei, la cerere, 
informațiile menționate la alineatul (1).

(2) Până la expirarea termenelor care 
impun operatorilor economici obligația de 
a păstra documentația relevantă, operatorii 
economici furnizează Comisiei, la cerere, 
în termen de trei săptămâni, informațiile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Nestabilirea unui termen-limită până la care ca operatorii economici să ofere un răspuns 
poate conduce la norme naționale diferite și la diverse sarcini pentru întreprinderi. În 
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prezent, operatorii economici dispun în general de trei săptămâni pentru a răspunde unei 
solicitări din partea autorităților vamale naționale de a prezenta o cerere a unui certificat de 
origine sau o declarație similară. Prin urmare, ar fi oportun să se stabilească un termen.

Amendamentul 99
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Regulamentul 515/97
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Articolul 30 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

(4) Datele obținute din SIV pot, cu 
autorizarea prealabilă a statului membru 
care le-a inclus în sistem și în condițiile 
impuse de acesta, să fie comunicate și altor 
autorități naționale decât cele menționate la 
alineatul (2), unor țări terțe și unor 
organizații internaționale sau regionale,
spre a fi folosite de către acestea. Fiecare 
stat membru ia măsuri speciale pentru a 
asigura securitatea acestor date atunci când 
ele sunt transmise sau furnizate unor 
servicii situate în afara teritoriului său.

(4) Datele obținute din SIV pot, cu 
autorizarea prealabilă a statului membru 
care le-a inclus în sistem și în condițiile 
impuse de acesta, să fie comunicate și altor 
autorități naționale decât cele menționate la 
alineatul (2), unor țări terțe și unor 
organizații internaționale sau regionale
și/sau unor agenții ale UE care contribuie 
la protejarea intereselor financiare ale 
UE și la aplicarea corectă a legislației 
vamale. Fiecare stat membru ia măsuri 
speciale pentru a asigura securitatea acestor 
date atunci când ele sunt transmise sau 
furnizate unor servicii situate în afara 
teritoriului său.

În cazul în care Comisia a introdus datele 
în sistem, dispozițiile menționate la primul 
paragraf se aplică mutatis mutandis 
Comisiei.

În cazul în care Comisia a introdus datele 
în sistem, dispozițiile menționate la primul 
paragraf se aplică mutatis mutandis 
Comisiei.

Or. pt

Amendamentul 100
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
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Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Datele incluse în SIV se păstrează doar pe 
perioada necesară pentru realizarea 
scopului în care acestea au fost introduse și 
nu pot fi păstrate mai mult de zece ani. În 
cazul în care datele cu caracter personal 
sunt stocate pentru o perioadă care 
depășește cinci ani, Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor este informată cu 
privire la aceasta.”

„Datele incluse în SIV se păstrează doar pe 
perioada necesară pentru realizarea 
scopului în care acestea au fost introduse și 
nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani. În 
cazul în care datele cu caracter personal 
sunt stocate pentru o perioadă care 
depășește cinci ani, Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor este informată cu 
privire la aceasta.”

Or. en

Amendamentul 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 41 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1) Perioada pentru care pot fi stocate 
datele depinde de actele cu putere de lege, 
normele administrative și procedurile 
statelor membre care le furnizează.
Perioadele necumulative și maxime, 
calculate de la data introducerii datelor în 
dosarul de anchetă, care nu pot fi depășite 
sunt următoarele:

„(1) Perioada pentru care pot fi stocate 
datele depinde de actele cu putere de lege, 
normele administrative și procedurile 
statelor membre care le furnizează.
Necesitatea păstrării datelor este 
reexaminată de statul membru furnizor. 
Perioadele necumulative și maxime, 
calculate de la data introducerii datelor în 
dosarul de anchetă, care nu pot fi depășite 
sunt următoarele:

Or. en

Amendamentul 102
Tadeusz Ross
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 14 d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Comisia anonimizează datele imediat 
după expirarea perioadei maxime de 
stocare prevăzută la alineatul (1).”

„(3) Comisia anonimizează sau șterge
datele imediat după expirarea perioadei 
maxime de stocare prevăzută la alineatul
(1).”

Or. en

Amendamentul 103
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 18f alineatul (1) și 
la articolul 23 alineatul (4), se conferă 
Comisiei pe perioadă nedeterminată, 
începând cu [zz/ll/aaaa] [a se introduce 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 18a alineatul (6), la 
articolul 18g alineatul (3) și la articolul 23 
alineatul (4), se conferă Comisiei pe 
perioadă nedeterminată, începând cu 
[zz/ll/aaaa] [a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 104
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 43 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 18f alineatul (1) și 
la articolul 23 alineatul (4) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie.
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate aflate deja în vigoare.

(3) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 18a alineatul (6), la 
articolul 18g alineatul (3a) și la articolul 
23 alineatul (4) poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
aflate deja în vigoare.
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Amendamentul 105
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 43 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 18f alineatul (1) și al articolului 
23 alineatul (4) intră în vigoare doar dacă
Parlamentul European sau Consiliul nu au 
formulat nicio obiecție în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu au obiecții.
Această perioadă se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 18a alineatul (6), al articolului 
18g alineatul (3) și al articolului 23
alineatul (4) intră în vigoare numai în 
cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu
vor formula obiecții. Această perioadă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.
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Amendamentul 106
Tadeusz Ross

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru prestatorii de servicii publici sau 
privați care, la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, sunt împiedicați, în 
temeiul unor contracte private, să își 
îndeplinească obligația prevăzută la 
articolul 18c alineatul (1), aceasta intră în 
vigoare la un an de la intrarea în vigoare a
regulamentului.

Pentru prestatorii de servicii publici sau 
privați care, la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, sunt împiedicați, în 
temeiul unor contracte private, să își 
îndeplinească obligația prevăzută la 
articolul 18c alineatul (1), aceasta intră în 
vigoare nu mai târziu de un an de la
punerea în aplicare solicitată și de la
intrarea în vigoare a actelor delegate 
menționate la articolul 18f.

Or. en


