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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind 
asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea 
dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din 
domeniile vamal și agricol
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0796),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33 și 325 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
Parlamentului de către Comisie (C7-0421/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Curții de Conturi1,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(A7-0000/2014),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 ...
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

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, coerența, 
eficacitatea 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.

Or. pt

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Informațiile referitoare la amploarea 
problemei, obținute în urma evaluării 
impactului realizate de Comisie cu privire 
la modificarea Regulamentului (CE) nr. 
515/97 (SWD(2013)0482), indică faptul că 
cuantumul pierderilor înregistrate de 
UE27 anual numai din fraudele legate de 
declarațiile eronate cu privire la originea 
mărfurilor poate atinge chiar 100 de 
milioane EUR. În 2011, statele membre 
au raportat 1 905 cazuri de fraudă și alte 
nereguli legate de descrierea eronată a 
mărfurilor, care au generat daune în 
valoare de 107,7 milioane EUR. Acestea 
sunt numai daunele constatate de statele 
membre și de Comisie. Amploarea reală a 
problemei este mult mai mare, ținând cont 
de faptul că, în legătură cu aproximativ 
30 000 de cazuri potențiale de fraudă 
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detectate, nu există informații disponibile.

Or. pt

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Uniunea are datoria de a combate 
fraudele vamale și de a contribui astfel la 
obiectivul pieței interne de a avea produse 
sigure cu certificate de origine autentice, 
pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor.

Or. pt

Amendamentul 4

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 

(6) Având în vedere creșterea nivelului 
fraudelor vamale, este deosebit de 
important să se sporească măsurile de 
detectare și prevenire a acestora simultan 
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, 
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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.

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. pt

Amendamentul 5

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 
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 

(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 
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 
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operatori economici ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei 
documentele solicitate.

operatori economici ar trebui să aibă 
obligația de a furniza Comisiei 
documentele solicitate în timp util, după 
notificarea prealabilă a statelor membre 
de către Comisie.

Or. pt

Amendamentul 6

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

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.

–„prestatorii de servicii publici sau privați 
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.

Or. pt

Justificare

În vederea coerenței cu restul textului, ar trebui să se facă referire la prestatorii de servicii 
publici sau privați.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se introduce următorul articol:
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„Articolul 16a

Documentele, copiile legalizate ale 
documentelor, certificatele, toate actele 
sau deciziile care sunt emise de 
autoritățile administrative, rapoartele, 
precum și orice alte informații obținute de 
către personalul unui stat membru și 
comunicate altui stat membru pe 
parcursul asistenței prevăzute la 
articolele 13 și 15 pot constitui probe 
admisibile în cadrul procedurilor 
administrative și judiciare din statul 
membru care primește informațiile, ca și 
cum acestea ar fi fost obținute în statul 
membru în care au loc procedurile.”

Or. pt

Justificare
Nu există niciun motiv pentru care această posibilitate să se limiteze la cazurile de asistență 
la cerere; prin urmare, această opțiune ar trebui extinsă pentru a include și asistența 
spontană prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 515/97.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 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 
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 

„(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 
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 
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prestatorii de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional. 
Autoritățile respective au acces direct la 
acest repertoriu.”

repertoriu al datelor primite de la 
prestatorii de servicii publici sau privați 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
lanțului de aprovizionare internațional. 
Autoritățile respective au acces direct la 
acest repertoriu.”

Or. pt

Justificare

Chiar dacă actualele dispoziții includ numai containerele care ajung în zona vamală 
europeană pe cale maritimă sau care tranzitează această zonă pe cale maritimă, ar trebui 
lăsată deschisă posibilitatea extinderii de către Comisie a domeniului de aplicare al 
prezentului regulament la circulația mărfurilor în spațiul european pe cale terestră sau 
aeriană.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a accesa sau extrage și de a stoca 
conținutul datelor respective, prin orice 
mijloace și în orice format, și de a utiliza 
date în scopul unei proceduri 
administrative sau judiciare, în 
conformitate cu legislația aplicabilă 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Comisia instituie măsuri de protecție 
corespunzătoare împotriva interferențelor 
arbitrare de către autoritățile publice, 
inclusiv măsuri tehnice și organizatorice 
și cerințe în materie de transparență în 
ceea ce privește persoanele vizate.
Persoanele vizate trebuie să fie informate 
cu privire la dreptul de acces și de 
corectare în legătură cu datele prelucrate în 
acest scop;

(a) de a accesa sau extrage și de a stoca 
conținutul datelor respective, prin orice 
mijloace și în orice format, și de a utiliza 
date în scopul unei proceduri 
administrative sau judiciare, în 
conformitate cu legislația aplicabilă 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Persoanele vizate sunt informate cu privire 
la dreptul de acces și de corectare în 
legătură cu datele prelucrate în acest scop;

Or. pt
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Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea în vederea asigurării faptului că regulamentul 
este mai ușor de citit și de interpretat. Prin urmare, nu este nevoie să se facă în mod repetat 
trimitere la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, a cărui aplicare este obligatorie. 

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Se adaugă următoarele alineate (5) și 
(6):

(c) Se adaugă următorul alineat (6):

„(5) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor controlează 
conformitatea acestui repertoriu cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

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. pt

Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea în vederea asigurării faptului că regulamentul 
este mai ușor de citit și de interpretat. Prin urmare, nu este nevoie să se facă în mod repetat 
trimitere la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, a cărui aplicare este obligatorie. 

Amendamentul 11

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

(6) Comisia poate transfera datele 
menționate la articolul 18a alineatul (3) 
către organizațiile 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.

Or. pt

Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea în vederea asigurării faptului că regulamentul 
este mai ușor de citit și de interpretat. Prin urmare, nu este nevoie să se facă în mod repetat 
trimitere la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, a cărui aplicare este obligatorie.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 a – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt
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Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea în vederea asigurării faptului că regulamentul 
este mai ușor de citit și de interpretat. Prin urmare, nu este nevoie să se facă în mod repetat 
trimitere la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, a cărui aplicare este obligatorie.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Transferul de date în temeiul prezentului 
alineat respectă principiile de protecție a 
datelor, 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. pt

Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea în vederea asigurării faptului că regulamentul 
este mai ușor de citit și de interpretat. Prin urmare, nu este nevoie să se facă în mod repetat 
trimitere la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, a cărui aplicare este obligatorie.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă următorul alineat (3): eliminat

„(3) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor controlează 
conformitatea tuturor sistemelor tehnice 
furnizate în temeiul prezentului articol cu 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.”

Or. pt

Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea, îmbunătățindu-se astfel interpretarea și citirea 
regulamentului. Trimiterile repetate la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, care este obligatoriu, 
sunt, prin urmare, inutile.

Amendamentul 15

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».

(4) Comisia instituie și gestionează un 
repertoriu de CSM raportate, intitulat 
«Repertoriul privind CSM». Repertoriul de 
CSM ar trebui să facă parte din 
repertoriul menționat la articolul 18a și 
nu ar trebui să conțină date cu caracter 
personal.

Or. pt

Amendamentul 16

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

Or. pt

Justificare

Având în vedere că nu s-au stabilit termene limită, ar trebui să se aplice principiile de bună 
cooperare pentru facilitarea unui răspuns într-un termen rezonabil.

Amendamentul 17

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 
(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 

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 
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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.

și la aplicarea corectă a legislației vamale, 
cu care Comisia a încheiat un acord sau un 
memorandum de înțelegere pertinent.

Or. pt

Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea, îmbunătățindu-se astfel interpretarea și citirea 
regulamentului. Trimiterile repetate la Regulamentul (CE) nr. 45/2001, care este obligatoriu, 
sunt, prin urmare, inutile.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia prezintă anual 
Parlamentului European și Consiliului 
rezultatele furnizate de acest repertoriu, 
în temeiul articolului 51a.

Or. pt

Amendamentul 19

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

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 

eliminat
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privește datele incluse în acest repertoriu. 

Or. pt

Justificare

Verificarea în prealabil în mod obligatoriu de către Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor va cauza întârzieri și va spori birocrația în ceea ce privește gestionarea și utilizarea 
repertoriului în timpul anchetelor. Repertoriul ar trebui, în orice caz, să respecte cerințele 
privind protecția datelor și să fie întotdeauna supus verificărilor de către Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor. În plus, ar trebui să se aibă drept scop simplificarea, 
îmbunătățindu-se astfel interpretarea și citirea regulamentului. Trimiterile repetate la 
Regulamentul (CE) nr. 45/200, care este obligatoriu, sunt, prin urmare, inutile. 

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 18 g – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Justificare

Verificarea în prealabil în mod obligatoriu de către Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor va cauza întârzieri și va spori birocrația în ceea ce privește gestionarea și utilizarea 
repertoriului în timpul anchetelor. Repertoriul ar trebui, în orice caz, să respecte cerințele 
privind protecția datelor și să fie întotdeauna supus verificărilor de către Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor. În plus, ar trebui să se aibă drept scop simplificarea, 
îmbunătățindu-se astfel interpretarea și citirea regulamentului. Trimiterile repetate la 
Regulamentul (CE) nr. 45/200, care este obligatoriu, sunt, prin urmare, inutile.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
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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. pt

Justificare

Ar trebui să se aibă drept scop simplificarea, îmbunătățindu-se astfel interpretarea și citirea 
regulamentului. Trimiterile repetate la Regulamentul (CE) nr. 45/200, care este obligatoriu, 
sunt, prin urmare, inutile.

Amendamentul 22

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 
statului membru, astfel cum se prevede la 
articolul 2, 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 de a 
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informa cu privire la această solicitare 
orice stat membru care este posibil să fie 
implicat într-o anchetă ulterioară. 

Or. pt

Justificare

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos.
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Amendamentul 23

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 
două 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 
a contacta direct operatorii economici.

Or. pt

Justificare

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos.
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
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duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Amendamentul 24

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 cel mai scurt timp posibil, informațiile 
menționate la alineatul (1).”

Or. pt

Justificare

Având în vedere că nu s-au stabilit termene limită, ar trebui să se aplice principiile de bună 
cooperare pentru facilitarea unui răspuns într-un termen rezonabil. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 21 - alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

5a. Articolul 21 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Constatările efectuate și informațiile 
obținute în cadrul misiunilor comunitare 
menționate la articolul 20 din prezentul 
regulament, în special documentele 
transmise de către autoritățile competente 
din țările terțe în cauză, sunt tratate în 
conformitate cu articolul 45 din prezentul 
regulament.

„(1) Constatările efectuate și informațiile 
obținute în cadrul misiunilor comunitare 
menționate la articolul 20 din prezentul 
regulament, în special documentele 
transmise de către autoritățile competente 
din țările terțe în cauză, precum și 
informațiile obținute în timpul unei 
anchete administrative, inclusiv de către 
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serviciile Comisiei, sunt tratate în 
conformitate cu articolul 45 din prezentul 
regulament.

Or. pt

Justificare

Comisia poate primi din partea țărilor terțe în cauză documente, care ar trebui tratate drept 
documente oficiale obținute în timpul procesului de verificare, fără ca acest lucru să se 
desfășoare neapărat ca parte a unei misiuni comunitare. Nu există justificare pentru 
solicitarea unei misiuni la fața locului, care ar presupune cheltuieli suplimentare, de vreme 
ce aceleași documente pot fi furnizate mai rapid, mai eficient și cu costuri mai reduse prin 
alte mijloace.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 29.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Accesul la datele din SIV este rezervat 
exclusiv autorităților naționale desemnate 
de fiecare stat membru și serviciilor 
desemnate de către Comisie. Aceste 
autorități naționale sunt administrațiile 
vamale, dar pot fi și alte autorități care, în 
conformitate cu legile, regulamentele și 
procedurile statului membru în cauză, sunt 
abilitate să acționeze în vederea îndeplinirii 
obiectivului menționat la articolul 23 
alineatul (2).

„Accesul la datele din SIV este rezervat 
autorităților naționale desemnate de fiecare 
stat membru și serviciilor desemnate de 
către Comisie. Aceste autorități naționale 
sunt administrațiile vamale, dar pot fi și 
alte autorități care, în conformitate cu 
legile, regulamentele și procedurile statului 
membru în cauză, sunt abilitate să 
acționeze în vederea îndeplinirii 
obiectivului menționat la articolul 23 
alineatul (2).

Or. pt

Justificare

Amendament lingvistic referitor la accesul direct; privește versiunea în limba portugheză.

Amendamentul 27

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

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 zece ani.”

Or. pt

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 515/97
Articolul 38 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Comisia verifică în ce măsură 
căutările efectuate au fost autorizate și au 
fost efectuate de utilizatori autorizați. Cel 
puțin 1 % din totalul căutărilor efectuate 
trebuie să fie verificate. O evidență a 
acestor căutări și verificări se introduce în 
sistem și se utilizează numai pentru 
verificările menționate. Aceasta se șterge 
după șase luni.”

„(3) Comisia verifică în ce măsură 
căutările efectuate au fost autorizate și au 
fost efectuate de utilizatori autorizați. 
Nivelul de verificare depinde de 
amploarea sectorului care trebuie 
verificat, de gravitatea infracțiunii și de 
valoarea estimată a veniturilor afectate, 
însă este întotdeauna cel puțin 1 % din 
totalul căutărilor efectuate. O evidență a 
acestor căutări și verificări se introduce în 
sistem și se utilizează numai pentru 
verificările menționate. Aceasta se șterge 
după șase luni.”

Or. pt
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Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele privind dosarele de anchetă în 
curs nu pot fi păstrate mai mult de trei ani 
dacă nu a fost constatată nicio operațiune 
care constituie o încălcare a legislației 
vamale și agricole; datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim înainte de 
încheierea acestei perioade dacă a trecut un 
an de la ultima constatare;

(a) datele privind dosarele de anchetă în 
curs nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani 
dacă nu a fost constatată nicio operațiune 
care constituie o încălcare a legislației 
vamale și agricole; datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim înainte de 
încheierea acestei perioade dacă a trecut un 
an de la ultima constatare;

Or. pt

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele privind anchetele administrative 
sau anchetele penale în cadrul cărora s-a 
constatat existența unei operațiuni care 
constituie o încălcare a legislației vamale și 
agricole, dar care nu au condus la o decizie 
administrativă, la o condamnare sau la un 
ordin de achitare a unei amenzi penale sau 
la aplicarea unei sancțiuni administrative 
nu pot fi păstrate mai mult de șase ani;

(b) datele privind anchetele administrative 
sau anchetele penale în cadrul cărora s-a 
constat existența unei operațiuni care 
constituie o încălcare a legislației vamale și 
agricole, dar care nu au condus la o decizie 
administrativă, la o condamnare sau la un 
ordin de achitare a unei amenzi penale sau 
la aplicarea unei sancțiuni administrative 
nu pot fi păstrate mai mult de șapte ani;

Or. pt

Justificare
În cazul în care statele membre sau operatorii economici întârzie să răspundă, este posibil ca 
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și ancheta să fie întârziată considerabil, fapt care nu este fezabil având în vedere termenele 
limită atât de scurte. Propunerea de extindere a termenului de la cinci la șapte ani vizează să 
asigure realizarea în mod eficient a anchetei și închiderea acesteia.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind 
asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre 
acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile 
vamal și agricol.

Prezentul regulament conține o serie de lacune care, împreună, generează o problemă 
considerabilă, astfel cum se descrie în evaluarea impactului realizată de Comisie 
(SWD(2013)0482). 

În prezent, comisionarii în vamă nu dispun de nicio modalitate de a verifica dacă originea 
declarată a mărfurilor este în concordanță cu ruta urmată de containerul în care acestea au fost 
transportate. De asemenea, există o utilizare abuzivă a sistemului de tranzit, care este 
monitorizată prin controale ale documentelor și prin inspecții vizuale care au un domeniu de 
aplicare limitat.

Cuantumul pierderilor înregistrate de UE27 anual numai din fraudele legate de declarațiile 
eronate cu privire la originea mărfurilor atinge 100 de milioane EUR - iar aceasta este numai 
suma aferentă pierderilor din fraudele constatate. În 2011, statele membre au raportat pierderi 
de aproximativ 107,7 milioane EUR legate de descrierea eronată a mărfurilor transportate, 
ceea ce duce la concluzia că pierderile de venit totale ale Uniunii se ridică la mult mai mult 
decât cifrele înregistrate.

Propunerea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor vizează să simplifice și 
să accelereze mecanismele de combatere a fraudelor vamale, evitând birocrația inutilă și 
repetitivă, pentru a consolida securitatea pieței interne și a produselor care circulă în cadrul 
acesteia, garantând în același timp consumatorilor un nivel ridicat de protecție.

Amploarea din ce în ce mai mare a fraudelor solicită adoptarea la nivel național și european a 
unor mecanisme de prevenire și detectare eficiente, precum și o strânsă cooperare între cele 
două niveluri, în vederea obținerii unor rezultate concrete.

Din motive de securitate juridică, probele colectate în timpul proceselor administrative ar 
trebui recunoscute juridic în statele membre, nu numai în cazurile de asistență la cerere, ci și 
în cazurile de asistență spontană, având în vedere faptul că nu există niciun motiv pentru care 
să se diferențieze validitatea juridică a probelor în cele două tipuri de cazuri.

Autoritățile Comisiei care efectuează ancheta ar trebui să aibă acces la documentele relevante 
printr-o cerere directă adresată operatorilor economici. În urma introducerii recente a 
sistemului vamal electronic, documentele care fac dovada importului sunt păstrate în prezent 
de operatorii economici, nu de autoritățile naționale. Acest lucru a determinat întârzieri și 
pierderi de timp inutile în etapa de investigare, dat fiind faptul că solicitarea de documente a 
Comisiei trebuie adresată autorităților naționale care, deseori, din cauza lipsei de timp sau de 
personal, nu pot răspunde în timp util. Prin urmare, propunem să i se acorde Comisiei 
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prerogativa de a contacta direct operatorii economici, cu condiția notificării în prealabil a 
autorităților naționale, care au la dispoziție două săptămâni pentru a oferi un răspuns. 
Termenul de două săptămâni permite evitarea repetării cererilor în cazul în care statul 
membru a luat deja inițiativa sau dorește să ia inițiativa de a solicita operatorului economic 
transmiterea documentelor. De asemenea, acesta vizează să împiedice contravenienții să 
profite de normele specifice fiecărui stat membru cu privire la prescripția acțiunilor în justiție.

Prezenta propunere de modificare a regulamentului în curs de examinare ține seama, de 
asemenea, de adaptările necesare în temeiul Tratatului de la Lisabona cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește procedurile și termenele limită. În 
scopul simplificării și al unei bune reglementări, considerăm că o simplă trimitere la legislația 
relevantă în domeniu facilitează citirea și aplicarea textului, motiv pentru care am simplificat 
propunerile prezentate.


