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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne.
Výnimka: čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom 
vypracovať konečný text, sa nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov 
a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní 
riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2013)0796),

– so zreteľom na článok 294, ods. 2 a na články 33 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia návrh predložila (C7-0421/2013),

– so zreteľom na článok 294, ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov1

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2014),

1. schvaľuje nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu svoj návrh znovu predložila, ak ho má v úmysle podstatne 
zmeniť alebo nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, ako aj národným 
parlamentom.

                                               
1 .....
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pre lepšiu zrozumiteľnosť, 
konzistentnosť a transparentnosť je 
nevyhnutné konkrétnejšie vymedziť 
orgány, ktoré by mali mať prístup k 
zoznamom vytvoreným na základe tohto 
nariadenia; na tento účel sa vytvorí odkaz 
na príslušné orgány.

(4) Pre lepšiu zrozumiteľnosť, 
konzistentnosť, účinnosť a transparentnosť 
je nevyhnutné konkrétnejšie vymedziť 
orgány, ktoré by mali mať prístup k 
zoznamom vytvoreným na základe tohto 
nariadenia; na tento účel sa vytvorí odkaz 
na príslušné orgány.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Z údajov o rozsahu problému, ako sú 
Komisiou uvedené v posúdení vplyvu 
týkajúcom sa zmeny nariadenia (ES) č. 
515/97 (SWD(2013)0482 final), vyplýva, 
že podvody spojené s nepravdivým 
deklarovaním pôvodu môžu v EÚ27 
vzrásť až na ročnú stratu 100 miliónov 
EUR. Členské štáty v roku 2011 ohlásili 1 
905 prípadov zaznamenaných podvodov a 
iných nezrovnalostí spojených s 
nesprávnym opisom tovaru, ktoré 
predstavovali stratu 107,7 milióna EUR. 
Pritom ide len o stratu zaznamenanú 
členskými štátmi a Komisiou. Keďže 
informácie o približne 30 000 
zaznamenaných prípadov podozrenia z 
podvodu nie sú dostupné, skutočný rozsah 
problému je podstatne väčší.
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Bojovať proti podvodom v colnej 
oblasti je povinnosťou Únie. Prispeje tým 
k cieľu vytvorenia vnútorného trhu s 
bezpečnými produktmi s pravými 
osvedčeniami o pôvode, a zaistí tak vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľa.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odhalenie podvodu, zistenie rizikových 
trendov a realizácia účinných postupov v 
oblasti riadenia rizík podstatne závisí od 
identifikácie a krížovej analýzy 
relevantných súborov operačných údajov.
Preto je potrebné vytvoriť na úrovni 
Európskej únie zoznam obsahujúci údaje o 
dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane 
tranzitu tovaru v rámci členských štátov a 
priameho vývozu. Na tento účel by mali 
členské štáty umožniť systematickú 
reprodukciu údajov o dovoze, vývoze a 
tranzite tovaru zo systémov 
prevádzkovaných Komisiou a mali by 
poskytovať Komisii údaje týkajúce sa 
tranzitu tovaru v rámci členského štátu a 
priameho vývozu.

(6) Vzhľadom na zvýšenie výskytu 
podvodnej činnosti v colnej oblasti je 
zvýšenie miery odhaľovania a prevencie 
na vnútroštátnej i na európskej úrovni 
rozhodujúce. Odhalenie podvodu, zistenie 
rizikových trendov a realizácia účinných 
postupov v oblasti riadenia rizík podstatne 
závisí od identifikácie a krížovej analýzy 
relevantných súborov operačných údajov.
Preto je potrebné vytvoriť na úrovni 
Európskej únie čo možno najúplnejší
zoznam obsahujúci údaje o dovoze, vývoze 
a o pozemnom, námornom i vzdušnom 
tranzite tovaru vrátane tranzitu tovaru v 
rámci členských štátov a priameho vývozu.
Na tento účel by mali členské štáty 
umožniť systematickú reprodukciu údajov 
o dovoze, vývoze a tranzite tovaru zo 
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systémov prevádzkovaných Komisiou a 
mali by čo najskôr poskytovať Komisii 
údaje týkajúce sa tranzitu tovaru v rámci 
členského štátu a priameho vývozu.
Komisia každoročne predloží Európskemu 
parlamentu a Rade výsledky dosiahnuté 
pomocou tohto zoznamu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Zavedenie elektronického colníctva v 
roku 2011, v ktorom si podkladové 
dokumenty o dovoze a vývoze už 
neponechávajú colné správy ale 
hospodárske subjekty, viedlo k 
omeškaniam vo vyšetrovaniach vedených 
Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF) v colnej oblasti, 
pretože na získanie týchto dokumentov 
potrebuje OLAF sprostredkovateľskú 
pomoc colných správ. Trojročná 
premlčacia lehota, ktorá sa uplatňuje na 
colné doklady v držbe správneho orgánu, 
navyše predstavuje ďalšie prekážky 
brániace úspešnému výkonu vyšetrovaní.
Komisia by preto v záujme urýchlenia 
vyšetrovaní v colnej oblasti mala mať 
právo vyžiadať si podkladové dokumenty k 
dovozným a vývozným vyhláseniam 
priamo od zainteresovaných 
hospodárskych subjektov. Hospodárske 
subjekty by mali mať povinnosť poskytnúť 
požadované dokumenty Komisii.

(8) Zavedenie elektronického colníctva v 
roku 2011, v ktorom si podkladové 
dokumenty o dovoze a vývoze už 
neponechávajú colné správy ale 
hospodárske subjekty, viedlo k 
omeškaniam vo vyšetrovaniach vedených 
Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF) v colnej oblasti, 
pretože na získanie týchto dokumentov 
potrebuje OLAF sprostredkovateľskú 
pomoc colných správ. Trojročná 
premlčacia lehota, ktorá sa uplatňuje na 
colné doklady v držbe správneho orgánu, 
navyše predstavuje ďalšie prekážky 
brániace úspešnému výkonu vyšetrovaní.
Komisia by preto v záujme urýchlenia 
vyšetrovaní v colnej oblasti mala mať 
právo vyžiadať si podkladové dokumenty k 
dovozným a vývozným vyhláseniam 
priamo od zainteresovaných 
hospodárskych subjektov. Hospodárske 
subjekty by mali mať povinnosť poskytnúť 
požadované dokumenty Komisii, a to včas, 
po tom, čo Komisia predbežne oboznámi 
členské štáty.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– poskytovatelia služieb pôsobiaci v 
medzinárodných dodávateľských 
reťazcoch,“ sú vlastníci, odosielatelia, 
adresáti, špeditéri, dopravcovia a iní 
sprostredkovatelia alebo osoby, ktoré sú 
súčasťou medzinárodného dodávateľského 
reťazca;

– poskytovatelia služieb vo verejnom alebo 
súkromnom sektore pôsobiaci v 
medzinárodných dodávateľských 
reťazcoch,“ sú vlastníci, odosielatelia, 
adresáti, špeditéri, dopravcovia a iní 
sprostredkovatelia alebo osoby, ktoré sú 
súčasťou medzinárodného dodávateľského 
reťazca;

Or. pt

Odôvodnenie

Z dôvodu konzistentnosti textu by sa mali uvádzať poskytovatelia služieb vo verejnom alebo 
súkromnom sektore, keďže tento pojem sa napokon objavuje v celom nariadení.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 16

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a. Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

Informácie, ktoré získajú zástupcovia 
jedného členského štátu a oznámia ich v 
rámci pomoci stanovenej v článkoch 13 až 
15 inému členskému štátu, môžu príslušné 
orgány členského štátu, ktorý informácie 
dostáva, použiť ako dôkazový materiál.

Dokumenty, overené kópie dokumentov, 
osvedčenia, všetky akty alebo rozhodnutia 
vydané správnymi orgánmi, správy či 
akékoľvek iné informácie, ktoré získajú 
zástupcovia jedného členského štátu a 
oznámia ich v rámci pomoci stanovenej v 
článkoch 13 až 15 inému členskému štátu,
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môžu predstavovať prípustný dôkazový 
materiál v správnych alebo súdnych 
konaniach členského štátu, ktorý 
informácie dostáva, akoby boli získané v 
členskom štáte, v ktorom konanie 
prebieha.”

Or. pt

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden dôvod, prečo túto možnosť obmedzovať na prípady spolupráce založenej na 
žiadosti, keďže spontánna spolupráca sa má podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 515/97 
rozširovať.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

«1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
členských štátov, na účely riadenia rizík, 
ako sa ustanovuje v článku 4 bodoch 25 a 
26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 
2913/92, a s cieľom pomáhať orgánom 
uvedeným v článku 29 pri zisťovaní 
pohybu tovaru, ktorý môže byť predmetom 
operácií potenciálne porušujúcich colné a 
poľnohospodárske predpisy, ako aj 
dopravných prostriedkov, a to vrátane 
kontajnerov používaných na tento účel, 
Komisia vytvorí a bude spravovať zoznam
údajov od poskytovateľov služieb vo 
verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí 
pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom 
reťazci. Uvedené orgány majú k zoznamu 
údajov priamy prístup.»

«1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
členských štátov, na účely riadenia rizík, 
ako sa ustanovuje v článku 4 bodoch 25 a 
26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 
2913/92, a s cieľom pomáhať orgánom 
uvedeným v článku 29 pri zisťovaní 
pohybu tovaru, ktorý môže byť predmetom 
operácií potenciálne porušujúcich colné a 
poľnohospodárske predpisy, ako aj 
vzdušných, námorných a pozemných 
dopravných prostriedkov, a to vrátane 
kontajnerov používaných na tento účel, 
Komisia vytvorí a bude spravovať zoznam 
údajov od poskytovateľov služieb vo 
verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí 
pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom 
reťazci. Uvedené orgány majú k zoznamu 
údajov priamy prístup.»

Or. pt
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Odôvodnenie

Ak ide v súčasnosti len o kontajnery, ktoré sú loďou dovezené do európskeho colného 
priestoru alebo cezeň na lodi prechádzajú, mali by sme v rámci tohto nariadenia ponechať 
otvorenú možnosť rozšírenia pôsobnosti Komisie na dopravu tovaru v rámci európskeho 
priestoru po zemi alebo vzduchom.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 a – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) mať prístup alebo získavať a uchovávať 
obsah údajov akýmkoľvek spôsobom alebo 
akoukoľvek formou a použiť tieto údaje na 
účely správneho alebo súdneho konania v 
súlade s platnými právnymi predpismi v 
oblasti práva duševného vlastníctva.
Komisia zabezpečí primeranú ochranu 
proti svojvoľným zásahom verejných 
orgánov vrátane technických a 
organizačných opatrení, ako aj 
požiadavky transparentnosti vo vzťahu k 
dátovým subjektom. Dátovým subjektom 
bude poskytnuté právo na prístup a opravu 
v súvislosti s údajmi spracovanými na 
tento účel;

a) mať prístup alebo získavať a uchovávať 
obsah údajov akýmkoľvek spôsobom alebo 
akoukoľvek formou a použiť tieto údaje na 
účely správneho alebo súdneho konania v 
súlade s platnými právnymi predpismi v 
oblasti práva duševného vlastníctva.
Dátovým subjektom bude poskytnuté 
právo na prístup a opravu v súvislosti s 
údajmi spracovanými na tento účel;

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) Vkladá sa ods. 5 a 6: (c) Vkladá sa ods. 6:

„5. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov dohliada na súlad tohto 
zoznamu s nariadením (ES) č. 45/2001.

Komisia vykoná primerané technické a 
organizačné opatrenia na ochranu 
osobných údajov proti náhodnému alebo 
nezákonnému zničeniu, náhodnej strate 
alebo neoprávnenému zverejneniu, zmene 
a prístupu alebo iným neoprávneným 
formám spracovania.

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 a – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(ES) č. 45/2001, môže Komisia so 
súhlasom poskytovateľov služieb vo 
verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí 
pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom 
reťazci, postúpiť údaje uvedené v článku 
18a ods. 3 medzinárodným organizáciám 
a/alebo inštitúciám/agentúram EÚ, ktoré sa 
podieľajú na ochrane finančných záujmov 
Únie a na správnom uplatňovaní colných 
predpisov a s ktorými Komisia uzatvorila 
príslušnú dohodu alebo memorandum o 
porozumení.

6. Komisia môže postúpiť údaje uvedené v 
článku 18a ods. 3 medzinárodným 
organizáciám a/alebo 
inštitúciám/agentúram EÚ, ktoré sa 
podieľajú na ochrane finančných záujmov 
Únie a na správnom uplatňovaní colných 
predpisov a s ktorými Komisia uzatvorila 
príslušnú dohodu alebo memorandum o 
porozumení.



PR\1019807SK.doc 13/25 PE527.948v02-00

SK

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 a – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje budú postúpené podľa tohto odseku 
iba na všeobecné účely tohto nariadenia, 
ktoré zahŕňajú ochranu finančných 
záujmov Únie, a/alebo na účely riadenia 
rizík, ako sa stanovuje v článku 4 bodoch 
25 a 26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia 
(EHS) č. 2913/92.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 a – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dohoda alebo memorandum o 
porozumení, na základe ktorého sa môže 
vykonať presun údajov podľa tohto 
odseku, obsahujú okrem iného zásady 
ochrany údajov, ako je napríklad možnosť 

Presun údajov podľa tohto odseku by mal 
rešpektovať zásady ochrany údajov, 
možnosť pre dátové subjekty uplatniť svoje 
práva na prístup a opravu a požadovať 
správnu a súdnu nápravu, ako aj nezávislý 
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pre dátové subjekty uplatniť svoje práva na 
prístup a opravu a požadovať správnu a 
súdnu nápravu, ako aj nezávislý 
mechanizmus dohľadu na zabezpečenie 
dodržiavania ochrany údajov.

mechanizmus dohľadu na zabezpečenie 
dodržiavania ochrany údajov.

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Vkladá sa ods.°3 vypúšťa sa

„3. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov dohliada na súlad 
všetkých technických systémov 
vytvorených podľa tohto článku s 
nariadením (ES) č. 45/2001.“

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 c – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vytvorí a bude spravovať 
zoznam predložených správ CSM, tzv. 
„zoznam CSM“.

4. Komisia vytvorí a bude spravovať 
zoznam predložených správ CSM, tzv. 
„zoznam CSM. Zoznam CSM bude 
súčasťou zoznamu uvedeného v článku 
18a a nebude obsahovať osobné údaje“.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 g – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vytvorí a bude spravovať 
zoznam obsahujúci údaje o dovoze, vývoze 
a tranzite tovaru vrátane tranzitu v rámci 
členského štátu, ako sa podrobne uvádza v 
prílohách 37 a 38 nariadenia Komisie 
(EHS) č. 2454/93, tzv. „zoznam údajov o 
dovoze, vývoze a tranzite“. Členské štáty 
dajú Komisii súhlas systematicky 
replikovať údaje týkajúce sa dovozu, 
vývozu a tranzitu zo zdrojov 
prevádzkovaných Komisiou na základe 
nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex spoločenstva.
Členské štáty poskytnú Komisii údaje o 
tranzite tovarov v rámci členského štátu a o 
priamom vývoze.

1. Komisia vytvorí a bude spravovať 
zoznam obsahujúci údaje o dovoze, vývoze 
a tranzite tovaru vrátane tranzitu v rámci 
členského štátu, ako sa podrobne uvádza v 
prílohách 37 a 38 nariadenia Komisie 
(EHS) č. 2454/93, tzv. „zoznam údajov o 
dovoze, vývoze a tranzite“. Členské štáty 
dajú Komisii súhlas systematicky 
replikovať údaje týkajúce sa dovozu, 
vývozu a tranzitu zo zdrojov 
prevádzkovaných Komisiou na základe 
nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex spoločenstva.
Členské štáty čo najskôr poskytnú Komisii 
údaje o tranzite tovarov v rámci členského 
štátu a o priamom vývoze.

Or. pt

Odôvodnenie

Lehoty nie sú stanovené, a preto by členské štáty mali brať do úvahy princípy dobrej 
spolupráce v zmysle urýchlenia primeraného času na odpoveď.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 g – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
(ES) č. 45/2001, môže Komisia so 
súhlasom dodávajúceho členského štátu 
postúpiť vybrané údaje získané v súlade s 
postupom uvedeným v odseku 1 
medzinárodným organizáciám a/alebo 
inštitúciám/agentúram EÚ, ktoré sa 
podieľajú na ochrane finančných záujmov 
Únie a správnom uplatňovaní colných 
predpisov a s ktorými Komisia uzatvorila 
príslušnú dohodu alebo memorandum o 
porozumení.

Komisia môže so súhlasom dodávajúceho 
členského štátu postúpiť vybrané údaje 
získané v súlade s postupom uvedeným v 
odseku 1 medzinárodným organizáciám 
a/alebo inštitúciám/agentúram EÚ, ktoré sa 
podieľajú na ochrane finančných záujmov 
Únie a správnom uplatňovaní colných 
predpisov a s ktorými Komisia uzatvorila 
príslušnú dohodu alebo memorandum o 
porozumení.

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 g – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V súlade s článkom 51a, Komisia 
každoročne predloží Európskemu 
parlamentu a Rade výsledky dosiahnuté 
pomocou tohto zoznamu.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 g – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na spracovanie osobných údajov, ktoré 
Komisia vykonáva v súvislosti s údajmi v 
tomto zozname, sa uplatňuje nariadenie 
(ES) č. 45/2001.

vypúšťa sa

Or. pt

Odôvodnenie

Povinnosť predbežnej kontroly európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov spôsobí 
zdržanie a prinesie viac byrokracie pri správe a využití zoznamu počas prebiehajúcich 
vyšetrovaní. Zoznam má byť v každom prípade v súlade s pravidlami ochrany údajov a stále 
podlieha kontrole európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Cieľom má byť okrem 
toho zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, čím sa 
odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 g – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam údajov o dovoze, vývoze a tranzite 
podlieha predbežnej kontrole európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 
45/2001.

vypúšťa sa

Or. pt

Odôvodnenie

Povinnosť predbežnej kontroly európskym dozorným úradníkom pre ochranu spôsobí zdržanie 
a prinesie viac byrokracie pri správe a využití zoznamu počas prebiehajúcich vyšetrovaní.
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Zoznam má byť v každom prípade v súlade s pravidlami ochrany údajov a stále podlieha 
kontrole európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Cieľom má byť okrem toho 
zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, čím sa 
odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 g – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zoznam údajov o dovoze, vývoze a 
tranzite nesmie obsahovať osobitné 
kategórie údajov v zmysle článku 10 ods. 
5 nariadenia (ES) č. 45/2001.

vypúšťa sa

Komisia vykoná primerané technické a 
organizačné opatrenia na ochranu 
osobných údajov proti náhodnému alebo 
nezákonnému zničeniu, náhodnej strate 
alebo neoprávnenému zverejneniu, zmene 
a prístupu alebo iným neoprávneným 
formám spracovania.

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom má byť zjednodušenie, ktoré prinesie zlepšenie interpretácie a čitateľnosti nariadenia, 
čím sa odstráni opakované odvolávanie sa na záväzné nariadenie č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 h – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže priamo od hospodárskych 
subjektov získať podkladové dokumenty k 
dovozným a vývozným vyhláseniam, 

1. V súlade s ods. 1 písm a) môže Komisia 
po podaní predbežnej žiadosti členskému 
štátu priamo od hospodárskych subjektov 
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pokiaľ ide o vyšetrovanie týkajúce sa 
uplatňovania colných predpisov, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods.

získať podkladové dokumenty k dovozným 
a vývozným vyhláseniam, pokiaľ ide o 
vyšetrovanie týkajúce sa uplatňovania 
colných predpisov, ako sa vymedzuje v 
článku 2 ods. 1, pričom sa zaväzuje, že o 
žiadosti upovedomí tie členské štáty, ktoré 
sa môžu stať účastníkmi prípadného 
vyšetrovania.

Or. pt

Odôvodnenie

Nedostatok zdrojov spôsobuje, že členské štáty neodpovedajú Komisii včas, čo znemožňuje 
alebo oneskoruje vyšetrovania. Po predchádzajúcom oznámení adresovanom členským štátom 
a po uplynutí lehoty dvoch týždňov bez ich odpovede by Komisia mala mať možnosť priamo 
požiadať hospodárske subjekty o poskytnutie podkladových dokumentov s cieľom zefektívniť 
kontrolu podvodov. Ak členský štát neodpovie, bude sa to považovať za audomatický súhlas s 
priamou žiadosťou Komisie hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 h – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po podaní žiadosti Komisie má členský 
štát dva týždne na poskytnutie odpovede a 
doručenie vyžiadanej dokumentácie. V 
prípade, že tak v danej lehote neučiní, sa 
predpokladá, že implicitne súhlasí s tým, 
aby sa Komisia obrátila priamo na 
hospodárske subjekty.

Or. pt

Odôvodnenie

Nedostatok zdrojov spôsobuje, že členské štáty neodpovedajú Komisii včas, čo znemožňuje 
alebo oneskoruje vyšetrovania. Po predchádzajúcom oznámení adresovanom členským štátom 
a po uplynutí lehoty dvoch týždňov bez ich odpovede by Komisia mala mať možnosť priamo 
požiadať hospodárske subjekty o poskytnutie podkladových dokumentov s cieľom zefektívniť 
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kontrolu podvodov. Ak členský štát neodpovie, bude sa to považovať za audomatický súhlas s 
priamou žiadosťou Komisie hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 18 h – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V lehotách, v ktorých musia 
hospodárske subjekty uchovávať príslušnú 
dokumentáciu, poskytnú tieto hospodárske 
subjekty na požiadanie Komisii informácie 
uvedené v odseku 1.“

2. V lehotách, v ktorých musia 
hospodárske subjekty uchovávať príslušnú 
dokumentáciu, poskytnú tieto hospodárske 
subjekty na požiadanie Komisii informácie 
uvedené v odseku 1, a to čo najskôr.“

Or. pt

Odôvodnenie

Lehoty nie sú stanovené, a preto by členské štáty mali brať do úvahy princípy dobrej 
spolupráce v zmysle urýchlenia primeraného času na odpoveď.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 21 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

5a. Článok 21, ods. 1 bude mať 
nasledujúce znenie:

1. So zisteniami a informáciami získanými 
v priebehu misií spoločenstva uvedených v 
článku 20 tohto nariadenia, a najmä s 
podkladmi, ktoré poskytli príslušné orgány 
zainteresovaných tretích krajín, sa bude 
nakladať v súlade s článkom 45 tohto 
nariadenia.

"1. So zisteniami a informáciami 
získanými v priebehu misií spoločenstva 
uvedených v článku 20 tohto nariadenia, a 
najmä s podkladmi, ktoré poskytli 
príslušné orgány zainteresovaných tretích 
krajín, rovnako ako aj s informáciami 
získanými v priebehu administratívneho 
vyšetrovania, a to aj útvarmi Komisie, sa 
bude nakladať v súlade s článkom 45 tohto 
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nariadenia."

Or. pt

Odôvodnenie

Európska komisia môže od zainteresovaných tretích krajín získať dokumenty, ktoré získajú 
charakter oficiálneho dokumentu získaného v rámci overenia, a nemusí sa tak nutne stať v 
priebehu misií spoločenstva. Požiadavka na premiestenie na miesto oficiálnej misie nie je 
odôvodnená, keďže to by viedlo k zvýšeniu nákladov, pričom rovnaké dokumenty môžu byť 
odovzdané iným, rýchlejším, úspornejším a efektívnejším spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k údajom začleneným do CIS je 
vyhradený výlučne vnútroštátnym 
orgánom, ktoré určí každý členský štát, a 
útvarom, ktoré určí Komisia. Týmito 
vnútroštátnymi orgánmi môžu byť colné 
správy, ale aj iné príslušné orgány v súlade 
so zákonmi, inými právnymi predpismi a 
postupmi dotknutého členského štátu, ktoré 
majú konať v záujme dosiahnutia cieľa 
stanoveného v článku 23 ods.

Prístup k údajom začleneným do CIS je 
vyhradený vnútroštátnym orgánom, ktoré 
určí každý členský štát, a útvarom, ktoré 
určí Komisia. Týmito vnútroštátnymi 
orgánmi môžu byť colné správy, ale aj iné 
príslušné orgány v súlade so zákonmi, 
inými právnymi predpismi a postupmi 
dotknutého členského štátu, ktoré majú 
konať v záujme dosiahnutia cieľa 
stanoveného v článku 23 ods.

Or. pt

Odôvodnenie

Lingvistická zmena, ktorá sa v prípade priameho prístupu týka portugalskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 11
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje vložené do CIS sa uchovávajú iba po 
dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na 
ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať 
dlhšie ako desať rokov. Ak sa osobné 
údaje uchovávajú dlhšie ako päť rokov, je 
potrebné o tom informovať európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Údaje vložené do CIS sa uchovávajú iba po 
dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na 
ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať 
dlhšie ako desať rokov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia overí, že uskutočnené 
vyhľadávania boli oprávnené a vykonané 
oprávnenými užívateľmi. Overovanie sa 
uskutoční aspoň v 1 % zo všetkých 
vyhľadávaní. Záznam takýchto 
vyhľadávaní a overovaní sa vloží do 
systému a použije len pre uvedené 
overovanie. Po šiestich mesiacoch sa 
vymaže.

3. Komisia overí, že uskutočnené 
vyhľadávania boli oprávnené a vykonané 
oprávnenými užívateľmi. Rozsah 
overovanej vzorky závisí na celkovom 
objeme údajov, ktoré majú byť 
skontrolované, na závažnosti priestupku a 
na očakávanom objeme dotknutých 
príjmov, vždy však bude rovný alebo vyšší 
než 1 % vyhľadávaní. Záznam takýchto 
vyhľadávaní a overovaní sa vloží do 
systému a použije len pre uvedené 
overovanie. Po šiestich mesiacoch sa 
vymaže.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 41 d – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) údaje o spisoch z prebiehajúceho 
vyšetrovania sa nemôžu uchovávať dlhšie 
ako tri roky, pokiaľ sa nezistilo, že v tejto 
lehote došlo ku konaniu v rozpore s 
colnými a poľnohospodárskymi právnymi 
predpismi; pred uplynutím tejto lehoty sa 
údaje musia anonymizovať, ak uplynul 
jeden rok od posledného preukázania, že k 
takémuto konaniu došlo;

(a) údaje o spisoch z prebiehajúceho 
vyšetrovania sa nemôžu uchovávať dlhšie 
ako päť rokov, pokiaľ sa nezistilo, že v 
tejto lehote došlo ku konaniu v rozpore s 
colnými a poľnohospodárskymi právnymi 
predpismi; pred uplynutím tejto lehoty sa 
údaje musia anonymizovať, ak uplynul 
jeden rok od posledného preukázania, že k 
takémuto konaniu došlo;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 515/97
Článok 41 d – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) údaje týkajúce sa administratívneho 
alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo 
k preukázaniu konania v rozpore s colnými 
a poľnohospodárskymi právnymi 
predpismi, ale dosiaľ neviedlo k vydaniu 
administratívneho rozhodnutia, 
odsudzujúceho rozsudku, uloženiu 
peňažnej sankcie alebo uplatneniu správnej 
sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako 
šesť rokov;

(b) údaje týkajúce sa administratívneho 
alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo 
k preukázaniu konania v rozpore s colnými 
a poľnohospodárskymi právnymi 
predpismi, ale dosiaľ neviedlo k vydaniu 
administratívneho rozhodnutia, 
odsudzujúceho rozsudku, uloženiu 
peňažnej sankcie alebo uplatneniu správnej 
sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako 
sedem rokov;

Or. pt

Odôvodnenie

Prípadná zdĺhavá odpoveď zo strany členských štátov alebo hospodárskych subjektov môže 
zapríčiniť ich podstatné zdržanie vyšetrovaní, ktoré sa z dôvodu týchto krátkych lehôt stanú 
neuskutočniteľnými. Návrh predĺžiť dobu na päť a sedem rokov má za cieľ zaručiť efektívnosť 
šetrenia a uzatvorenia vyšetrovania.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca priaznivo prijíma návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
mení nariadenie (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi 
orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a 
Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a 
poľnohospodárskych záležitostiach.

Posúdenie vplyvu, ktoré vykonala Európska komisia (SWD(2013)482 final) ukázalo, že 
momentálne platné nariadenie obsahuje viaceré medzery, ktoré spolu predstavujú značný 
problém.

Colní úradníci v súčasnosti nemajú prostriedky na to, aby overili či deklarovaný pôvod tovaru 
súhlasí s trasou daného kontajnera, čo zapríčiňuje zneužívanie tranzitného systému, ktorý je 
monitorovaný prostredníctvom kontroly dokumentov a fyzických kontrol, ktoré majú 
obmedzený dosah.

Pre EÚ a 27 členských štátov predstavujú odhalené podvody spojené s nesprávnym 
deklarovaním pôvodu ročnú stratu 100 miliónov EUR. Čo sa týka nesprávneho opisu 
prevážaného tovaru, členské štáty v roku 2011 ohlásili stratu vo výške okolo 107,7 milióna 
EUR, čo vedie k záveru, že celková škoda na príjmoch Únie pravdepodobne ďaleko prevyšuje 
tieto hodnoty.

Návrhom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa majú zrýchliť mechanizmy boja 
proti podvodom v colnej oblasti a má sa vyhnúť sa zbytočnej a opakujúcej sa byrokracii s 
cieľom posilniť bezpečnosť vnútorného trhu a produktov, ktoré na ňom pohybujú, pričom sa 
zároveň zabezpečí vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

Nárast výskytu podvodov si vyžaduje mechanizmy na zabezpečenie efektívnej prevencie a 
odhaľovania na národnej a európskej úrovni, rovnako ako aj úzku spoluprácu medzi týmito 
dvoma dimenziami, aby sa dosiahli hmatateľné výsledky.

V mene právnej bezpečnosti majú byť dôkazy získané v rámci správnych konaní v členských 
štátoch súdne uznané, a to nielen na základe vyžiadanej spolupráce, ale aj na základe 
spolupráce spontánnej, pretože neexistuje dôvod prečo by dôkazy získané v týchto dvoch 
situáciách mali mať rôznu súdnu platnosť.

Orgány Komisie zodpovedné za vyšetrovanie majú mať možnosť prístupu k príslušným 
dokumentom na základe priameho vyžiadania od hospodárskych subjektov. V dôsledku 
nedávneho uvedenia systému e-Customs v súčasnosti uchovávajú kontrolné dokumenty k 
dovozu tovaru hospodárske subjekty a nie vnútroštátne orgány, keďže to spôsobovalo 
zbytočné omeškania a stratu času počas vyšetrovania, pretože žiadosť Komisie o podklady 
bola určená vnútroštátnym orgánom, ktoré často z nedostatku času alebo personálu nedokázali 
zareagovať včas. Preto sme navrhli, aby bola Komisii udelená výsada priameho prístupu k 
hospodárskym subjektom na základe predbežného oznámenia vnútroštátnym orgánom, ktoré 
majú dva týždne na vyjadrenie. Lehota dvoch týždňov umožní vyhnúť sa duplicite 
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požiadaviek na hospodárske subjekty v prípade, že členský štát už prevzal alebo má v úmysle 
prevziať iniciatívu vyžiadať od hospodárskeho subjektu zaslanie dokumentov. Cieľom je tiež 
zabrániť páchateľom priestupkov, aby využívali špecifické pravidlá premlčacej doby súdneho 
konania jednotlivých členských štátov.

Analyzovaný návrh zmeny nariadenia bude ešte zosúladený s Lisabonskou zmluvou pokiaľ 
ide o ochranu osobných údajov, a to predovšetkým v otázkach postupov a lehôt. Z dôvodu 
dobrej regulácie a zjednodušenia usudzujeme, že jednoduchý odkaz na príslušnú legislatívu 
uľahčuje čitateľnosť a uplatnenie textu, preto sme pristúpili k zjednodušeniu predložených 
návrhov.


