
P7_TA(2014)0344 

Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***I 

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1997 m. kovo 

13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių 

institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, 

siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (COM(2013)0796 

– C7-0421/2013 – 2013/0410(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0796), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 33 

bei 325 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C7-0421/2013), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 25 d. Audito Rūmų nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-

0241/2014), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  OL C 94, 2014 3 31, p. 1. 



P7_TC1-COD(2013)0410 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš 

dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių 

administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos 

bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų 

taikymą 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 ir 325 straipsnius, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,  

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę1, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2, 

                                                 
1  OL C 94, 2014 3 31, p. 1. 
2  2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento pozicija. 



kadangi: 

(1) siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/971 būtų taikomas visiems 

įmanomiems prekių judėjimo Sąjungos muitų teritorijoje atvejams, reikėtų 

patikslinti muitinės teisės aktų apibrėžtį, atsižvelgiant į prekių įvežimo ir išvežimo 

koncepcijas; 

(2) siekiant toliau stiprinti administracines ir baudžiamąsias kovos su pažeidimais 

procedūras, būtina užtikrinti, kad įrodymus, gautus teikiant tarpusavio pagalbą, būtų 

galima laikyti priimtinais vykstant procedūroms institucijos pareiškėjos valstybės 

narės administracinėse ir teisminėse institucijose; 

(3) 2013 m. sausio 8 d. Komisijos komunikate dėl muitinės rizikos valdymo ir tiekimo 

grandinės saugumo pripažįstama, kad taikant pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/922 

13 straipsnio 2 dalį nustatytą bendrą rizikos valdymo sistemą reikia skubiai pagerinti 

duomenų, kurie analizuojami nustatant riziką prieš įvežant prekes, kokybę ir 

prieinamumą, visų pirma siekiant veiksmingai nustatyti ir sumažinti saugai ir 

saugumui kylančius pavojus nacionaliniu ir Sąjungos lygiu. Į rizikos valdymo prieš 

įvežant prekes sistemą įtraukus duomenis apie konteinerių judėjimą, labai pagerės 

tiekimo grandinės matomumas ir akivaizdžiai padidės Sąjungos ir valstybių narių 

galimybės tikslingiau atrinkti tikrintinas didelės rizikos siuntas, o kartu bus 

sudarytos palankesnės sąlygos teisėtai prekybai; 

                                                 
1  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių 

administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos 

bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų 

taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1). 
2  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos 

muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1). 



(4) siekiant didesnio aiškumo, nuoseklumo, veiksmingumo, darnumo ir skaidrumo, 

reikia konkrečiau apibrėžti, kurioms institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie 

registrų, sukurtų pagal Reglamentą (EB) Nr. 515/97; tuo tikslu bus nustatyta vienoda 

nuoroda į kompetentingas institucijas; [1 pakeit.] 

(5) duomenys apie konteinerių judėjimą leidžia nustatyti sukčiavimo ir rizikos 

tendencijas, susijusias su prekėmis, kurios įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją ir 

išvežamos iš jos. Naudojant tokios duomenis galima užkirsti kelią operacijoms, 

kuriomis pažeidžiami arba gali būti pažeisti muitinės teisės aktai, atlikti šių 

pažeidimų tyrimą ir užtikrinti baudžiamąjį persekiojimą už tuos pažeidimus ir padėti 

kompetentingoms institucijoms valdyti Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 

25 punkte apibrėžtą muitinės riziką. Siekiant parengti ir naudoti kuo išsamesnę 

duomenų bazę ir kartu išvengti galimo neigiamo poveikio mažosioms ir vidutinėms 

krovinių ekspedijavimo sektoriaus įmonėms, būtina, kad viešieji ar privatieji 

paslaugų teikėjai, kurių veikla susijusi su tarptautine tiekimo grandine, pateiktų 

Komisijai duomenis apie konteinerių judėjimą, tiek, kiek tokie duomenys surinkti 

elektronine forma naudojant jų įrangos sekimo sistemas arba tiek, kiek jie turi 

prieigą prie tokių duomenų; 



(5a)  informacija apie problemos mastą, gauta iš 2013 m. lapkričio 25 d. Komisijos 

atlikto Reglamento (EB) Nr. 515/97 pakeitimo poveikio vertinimo, rodo, kad vien 

tik dėl melagingu kilmės deklaravimu pagrįsto sukčiavimo ES 27 valstybių per 

metus patiriamų nuostolių suma gali siekti net 100 mln. eurų. 2011 m. valstybės 

narės pranešė apie 1 905 nustatytus sukčiavimo ir kitokių pažeidimų atvejus, 

susijusių su neteisingu prekių aprašymu, dėl kurių patirta 107,7 mln. eurų 

nuostolių. Tas skaičius apima tik valstybių narių ir Komisijos nustatytus 

nuostolius. Faktinis problemos mastas yra gerokai didesnis, nes nėra jokių 

duomenų apie 30 000 nustatytų galimo sukčiavimo atvejų; [2 pakeit.] 

(5b)  kad būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga, Sąjunga yra įpareigota kovoti 

su sukčiavimu muitais ir taip prisidėti įgyvendinant tikslą užtikrinti, jog produktai 

vidaus rinkoje būtų saugūs ir turėtų teisingus kilmės sertifikatus; [3 pakeit.] 



(6) atsižvelgiant į išaugusį sukčiavimo muitais mastą, ypač svarbu gerinti sukčiavimo 

atvejų nustatymą ir prevenciją tuo pačiu metu tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos 

lygmeniu. Sukčiavimo atvejų ir rizikos tendencijų nustatymas ir veiksmingų rizikos 

valdymo procedūrų įgyvendinimas labai priklauso nuo susijusių operatyvinių 

duomenų identifikavimo ir lyginamosios analizės. Todėl reikia parengti registrą 

Sąjungos lygmeniu, į kurį būtų įtraukiami duomenys apie prekių importą, eksportą ir 

tranzitą, įskaitant duomenis apie prekių tranzitą valstybėse narėse ir tiesioginį 

eksportą. Tuo tikslu valstybės narės turėtų leisti iš Komisijos tvarkomų sistemų 

sistemingai kopijuoti duomenis apie prekių importą, eksportą ir tranzitą ir kiek 

įmanoma anksčiau perduoti Komisijai duomenis apie tranzitą valstybėje narėje 

tiesioginį eksportą. Komisija turėtų kiekvienais metais pateikti iš šio registro 

gautus rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai. Ne vėliau kaip …* Komisija 

turėtų atlikti įvertinimus siekdama nustatyti galimybę išplėsti registre esamus 

duomenis įtraukiant prekių importo ir tranzito sausumos ir oro transportu 

duomenis ir įvertinti būtinybę išplėsti registre esamus duomenis įtraukiant 

eksporto duomenis; [4 pakeit.] 

                                                 
*  Dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos. 



(7) siekdama įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 515/97 18b straipsnį Komisija sukūrė 

keletą techninių sistemų, kurias taikant valstybėms narėms bus galima teikti techninę 

pagalbą, vykdyti mokymo arba informavimo veiklą ir kitą operatyvinę veiklą. Tas 

technines sistemas reikia aiškiai nurodyti tame reglamente, be to, joms turi būti 

taikomi duomenų apsaugos reikalavimai; 

(8) dėl 2011 m. pradėtos įgyvendinti e. muitinės sistemos, pagal kurią dokumentus, 

kuriais patvirtinamas prekių importas ir eksportas, saugo nebe muitinių 

administracijos, o ekonominės veiklos vykdytojai, Europos kovos su sukčiavimu 

tarnyba (toliau – OLAF) vėlavo atlikti tyrimus muitinės srityje, nes OLAF tokius 

dokumentus gali gauti tik tarpininkaujant toms administracijoms. Be to, dėl trejų 

metų termino, kuris taikomas administracijose saugomiems muitinės dokumentams, 

atsiranda papildomų kliūčių tyrimams sėkmingai atlikti. Siekiant pagreitinti muitinės 

srityje atliekamus tyrimus, Komisijai tam tikrais atvejais ir iš anksto pranešus 

valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė prašyti, kad atitinkami ekonominės 

veiklos vykdytojai jai tiesiogiai teiktų dokumentus, kuriais patvirtinamos importo ir 

eksporto deklaracijos. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti 

informuoti apie procedūros pobūdį. Tie ekonominės veiklos vykdytojai turėtų 

privalėti pateikti Komisijai prašomus dokumentus laiku, Komisijai iš anksto 

pranešus valstybėms narėms; [5 pakeit.] 



(9) siekiant užtikrinti įtrauktų duomenų konfidencialumą ir didesnį saugumą, su 

įtrauktais duomenimis susipažinti galėtų tik konkretūs naudotojai ir tik apibrėžtais 

tikslais; [6 pakeit.] 

(10) siekiant užtikrinti naujausią informaciją ir užtikrinti duomenų subjektų teisę į 

skaidrumą ir informaciją, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 

(EB) Nr. 45/20011 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB2, reikėtų 

numatyti galimybę internete skelbti atnaujintus valstybių narių paskirtų 

kompetentingų institucijų ir Komisijos padalinių, turinčių prieigą prie Muitinės 

informacinės sistemos (toliau – MIS), sąrašus; 

(11) Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 

duomenis, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001; 

(12) kad duomenų apsaugos priežiūra būtų nuoseklesnė, siekdamas koordinuoti MIS 

auditus Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turi glaudžiai 

bendradarbiauti su Tarybos sprendimu 2009/917/TVR3 įsteigta Jungtine priežiūros 

institucija; 

                                                 
1  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 

dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis 

ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1). 
2  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 

1995 11 23, p. 31). 
3  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/917/TVR dėl informacinių 

technologijų naudojimo muitinės tikslais (OL L 323, 2009 12 10, p. 20). 



(13) dažnai dėl nuostatų, kuriomis reglamentuojamas duomenų saugojimas MIS, 

nepateisinamai prarandama informacija, nes valstybės narės dėl susijusios 

administracinės naštos ir reikiamų išteklių, ypač žmogiškųjų, trūkumo ne visuomet 

atlieka kasmetinę peržiūrą. Todėl būtina supaprastinti duomenų saugojimo MIS 

procedūrą, panaikinant pareigą kasmet peržiūrėti duomenis ir nustatant maksimalų 

10 metų duomenų saugojimo laikotarpį, atitinkantį pagal šį reglamentą sukurtuose 

registruose nustatytus duomenų saugojimo laikotarpius. Šis Vis dėlto ši nuostata 

neturėtų būti taikoma ieškinio senaties terminui, kaip nustatyta Reglamento 

(EEB) Nr. 2913/92 221 straipsnio 3 dalyje. Saugojimo laikotarpis būtinas 

atsižvelgiant į ilgai trunkančias pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir dėl to, kad šie 

duomenys būtini vykdant bendras muitinių operacijas ir atliekant tyrimus. Be to, 

laikantis duomenų apsaugos taisyklių, Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas turėtų būti informuojamas apie atvejus, kai asmens duomenys saugomi 

MIS ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį; [7 pakeit.] 



(14) siekiant pagerinti galimybes analizuoti sukčiavimo atvejus ir palengvinti tyrimų 

atlikimą, su atliekamų tyrimų bylomis susiję bylų identifikavimo duomenų bazėje 

(toliau – FIDE) saugomi duomenys turėtų tapti anoniminiais praėjus vieneriems 

metams nuo tada, kai buvo atlikti paskutiniai tyrimo veiksmai, ir saugomi tokia 

forma, kad duomenų subjekto nebebūtų galima nustatyti; 

(15) kadangi tikslų gerinti muitinės rizikos valdymą, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose ir 13 straipsnio 2 dalyje bei gerinti 

sukčiavimo muitais nustatymą, tyrimą ir prevenciją valstybės narės negali deramai 

pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 

principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems 

tikslams pasiekti; 



(16) viešiesiems ar privatiesiems paslaugų teikėjams, kurių veikla susijusi su tarptautine 

tiekimo grandine, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną yra saistomi privatinės 

teisės sutartiniais įsipareigojimais teikti duomenis apie konteinerių judėjimą, 18c 

straipsnis turėtų būti pradėtas taikyti vėliau, kad paslaugų teikėjai galėtų surengti 

naujas derybas dėl sutarčių ir užtikrinti, kad būsimos sutartys suderinamos su 

pareiga teikti duomenis Komisijai; 

(17) Reglamentu (EB) Nr. 515/97 Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinti kai kurias 

to reglamento nuostatas, todėl įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Komisijai tuo 

reglamentu suteiktus įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (toliau – SESV) 290 ir 291 straipsniais; 

(18) siekiant papildyti tam tikras neesmines Reglamento (EB) Nr. 515/97 nuostatas, visų 

pirma sukurti supaprastintą ir susistemintą pranešimų apie konteinerių padėtį 

registrą, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl įvykių, su kuriais susiję pranešimai apie konteinerių padėtį turėtų būti 

teikiami, tuose pranešimuose būtinų pateikti duomenų ir pranešimų teikimo 

dažnumo;  



(19) siekiant papildyti tam tikras neesmines Reglamento (EB) Nr. 515/97 nuostatas, visų 

pirma patikslinti, kokia informacija turėtų būti įtraukiama į MIS, Komisijai pagal 

SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl operacijų, 

kurioms taikomi žemės ūkio teisės aktai ir informacija apie kurias turi būti pateikta 

MIS centrinei duomenų bazei;  

(20) ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 

būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;  



(21) kad būtų užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 515/97 įgyvendinimo sąlygos, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti pranešimų apie 

konteinerių padėtį duomenų formatą ir perdavimo būdą. Tais įgyvendinimo 

įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) Nr. 182/20111. Įgyvendinimo aktams priimti turėtų būti taikoma 

nagrinėjimo procedūra; 

                                                 
1 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, 

kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 

įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 

28, p. 13). 



(22) kad būtų užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 515/97 įgyvendinimo sąlygos, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai įtraukti į MIS konkrečius 

duomenis, susijusius su kiekviena 24 straipsnio a–h punktuose nurodyta kategorija. 

Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011. Įgyvendinimo aktams priimti turėtų būti 

taikoma nagrinėjimo procedūra. Konkretūs duomenys, kurie turi būti įtraukti į MIS, 

bus pagrįsti Komisijos reglamento (EB) Nr. 696/981 priede išvardytais duomenimis; 

(23) buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 

2014 m. kovo 11 d. pateikė nuomonę, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

                                                 
1  1998 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 696/98 įgyvendinantis Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio 

pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą 

muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 96, 1998 3 28, p. 22). 



1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 515/97 iš dalies keičiamas taip: 

1. 2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip: 

a) pirma įtrauka pakeičiama taip: 

„–  muitinės teisės aktai – Sąjungos nuostatų visuma ir susiję deleguotieji ir 

įgyvendinimo aktai, kuriais reguliuojamas prekių, kuriomis tarpusavyje 

prekiauja valstybės narės ir trečiosios šalys, bei valstybių narių 

tarpusavio prekybos prekių, neturinčių Sąjungos statuso pagal Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 28 straipsnio 2 dalį, arba 

prekių, kurioms taikoma papildoma kontrolė ar tyrimai, siekiant nustatyti 

jų statusą Sąjungoje, įvežimas, išvežimas, importas, eksportas, tranzitas 

ir buvimas,“ 



b) papildoma šia įtrauka: 

„–  viešieji ar privatieji paslaugų teikėjai, kurių veikla susijusi su tarptautine 

tiekimo grandine – savininkai, siuntėjai, gavėjai, ekspeditoriai, vežėjai, 

gamintojai ir kiti susiję tarpininkai arba tarptautinėje tiekimo grandinėje 

dalyvaujantys asmenys.“ [8 pakeit.] 

2. 12 straipsnis pakeičiamas taip: 

„Dokumentai, patvirtintos dokumentų kopijos, pažymėjimai, visos visi oficialūs 

administracinių institucijų patvirtintos priemonės patvirtinti dokumentai arba 

priimti sprendimai, ataskaitos bei kiti su tyrimu susiję duomenys, kuriuos gauna ir 

institucijai pareiškėjai pateikia institucijos, į kurią kreipiamasi, darbuotojai, teikdami 

pagalbą pagal 4–11 straipsnius, gali būti laikomi priimtinais įrodymais 

administracinėse ir teisminėse propcedūrose valstybėje narėje pareiškėjoje taip pat, 

tarsi jie būtų gauti valstybėje narėje, kurioje vyksta procedūros.“ [9 pakeit.] 



2a.  įterpiamas šis straipsnis: 

„16a straipsnis 

Dokumentai, patvirtintos dokumentų kopijos, pažymėjimai, visos administracinių 

institucijų patvirtintos priemonės arba jų priimti sprendimai, ataskaitos bei kiti su 

tyrimu susiję duomenys, kuriuos gauna vienos valstybės narės darbuotojai ir 

pateikia kitai valstybei narei, teikdami pagalbą, numatytą 13–15 straipsniuose, gali 

būti laikomi priimtinais įrodymais administracine ir teismine tvarka nagrinėjant 

bylas informaciją gaunančioje valstybėje narėje taip pat, tarsi jie būtų gauti 

valstybėje narėje, kurioje vyksta bylų nagrinėjimas.“ [10 pakeit.] 

2b.  18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma šia įtrauka: 

„–  jei muitinės teisės aktų pažeidimai viršija Komisijos nustatytą ribą.“ 

[11 pakeit.] 



2c.  18 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos baigiamoji dalis pakeičiama taip: 

„jos, savo iniciatyva arba vykdydamos pagrįstą Komisijos prašymą, kaip galima 

greičiau, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per tris savaites, perduoda Komisijai bet 

kurią pasirinktinai dokumentų, jų kopijų ar išvadų forma teikiamą svarbią 

informaciją, būtiną siekiant nustatyti faktus, kad Komisija galėtų koordinuoti 

veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės.“ [12 pakeit.] 

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

„4.  Kai Komisija mano, kad yra pažeidimų vienoje ar daugiau valstybių narių, ji 

apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę ar valstybes nares, o ta valstybė 

narė ar valstybės narės kaip galėdamos greičiau, bet jokiu būdu ne vėliau 

kaip per tris savaites nuo informacijos gavimo dienos, atlieka tyrimą, 

kuriame, remiantis šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis, gali dalyvauti Komisijos pareigūnai.“ [13 pakeit.] 



3. 18a straipsnis iš dalies keičiamas taip:  

a) 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai, valdant Reglamento 

(EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose ir 13 straipsnio 2 

dalyje nurodytą riziką ir siekiant padėti 29 straipsnyje nurodytoms 

institucijoms nustatyti prekių siuntas, susijusias su operacijomis, 

kuriomis gali būti pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės aktai, taip 

pat nustatyti tam tikslui naudojamas transporto priemones, įskaitant 

konteinerius, Komisija sukuria ir administruoja viešųjų ar privačiųjų 

paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su tarptautine tiekimo grandine, 

pateiktų duomenų registrą. Tas registras tiesiogiai prieinamas toms 

institucijoms. Jos užtikrina, kad tame registre saugoma informacija, 

susijusi su valstybių narių paslaugų teikėjų interesais, būtų naudojama 

tik šio reglamento tikslais.“ [14 pakeit.] 



b) 2 dalis pakeičiama taip:  

„2.  Administruodama tą registrą Komisija turi įgaliojimus: 

a)  bet kokiu būdu ar forma prieiti prie duomenų arba juos gauti ir 

kaupti, taip pat naudoti duomenis vykstant administracinėms arba 

teisminėms procedūroms, laikydamasi intelektinės nuosavybės 

teises reglamentuojančių teisės aktų. Komisija imasi tinkamų 

apsaugos priemonių, visų pirma techninių ir organizacinių 

priemonių, siekdama užtikrinti apsaugą nuo valdžios institucijų 

savivalės, taip pat nustato duomenų subjektams taikomus 

skaidrumo reikalavimus. Duomenų subjektams suteikiama prieiga 

prie šiuo tikslu tvarkomų duomenų ir teisė juos taisyti; [15 pakeit.] 



b)  palyginti ir sutikrinti duomenis, prie kurių turi prieigą ar kuriuos 

gavo iš registro, juos indeksuoti, papildyti duomenimis iš kitų 

šaltinių ir analizuoti, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 45/2001*; 

c)  leisti šio registro duomenis naudoti 29 straipsnyje nurodytoms 

institucijoms, naudojant elektronines duomenų tvarkymo 

priemones. 

__________________ 

*  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos 

institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 

duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“ 

c) įtraukiamos 5 ir 6 dalys Papildoma šia dalimi:  

„5.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prižiūri, ar šis 

registras atitinka Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimus. 

Komisija imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad 

asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, atsitiktinio praradimo arba neteisėto atskleidimo, pakeitimo 

ir prieigos arba bet kokio kito neteisėto tvarkymo. [16 pakeit.] 



6.  Jei viešieji ar privatieji paslaugų teikėjai, kurių veikla susijusi su 

tarptautine tiekimo grandine, neprieštarauja, Komisija, nepažeisdama 

Reglamento Nr. 45/2001, gali perduoti 18a straipsnio 3 dalyje nurodytus 

duomenis tarptautinėms organizacijoms ir (arba) ES institucijoms ir 

agentūroms, įskaitant Pasaulio muitinių organizaciją, Tarptautinę jūrų 

organizaciją, Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ir 

Tarptautinę oro transporto asociaciją, taip pat Europolui, kurios 

prisideda prie Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir tinkamo muitinės 

teisės aktų taikymo ir su kuriomis Komisija yra sudariusi atitinkamą 

susitarimą arba susitarimo memorandumą. [17 pakeit.] 

Duomenys pagal šią dalį perduodami tik šio reglamento bendraisiais 

tikslais, įskaitant Sąjungos finansinių interesų apsaugąir (arba) Tarybos 

reglamento (EEB) Nr. 2913/92* 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose ir 13 

straipsnio 2 dalyje nurodytą rizikos valdymą. [18 pakeit. Tekstas 

lietuvių kalba nekeičiamas] 

 



Į susitarimą arba susitarimo memorandumą, kuriuo remiantis Pagal šią 

dalį gali būti perduodami duomenys, įtraukiami, inter alia, perduodant 

duomenis laikomasi duomenų apsaugos principai, pvz., numatyta 

principų, numatoma duomenų subjektų prieiga prie duomenų ir teisė 

juos taisyti, siekti žalos atlyginimo administracine ir teismine tvarka, taip 

pat numatytas numatomas nepriklausomos priežiūros mechanizmas 

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos priemonių. 

[19 pakeit.] 

Viešųjų ar privačiųjų paslaugų teikėjų, kurių veikla susijusi su 

tarptautine tiekimo grandine, pateikti duomenys saugomi tik tol, kol 

pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo įtraukti; jie negali būti saugomi 

ilgiau nei dešimt metų. Jei asmens duomenys saugomi ilgiau nei 

penkerius metus, apie tai pranešama Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnui. 



Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 43 

straipsnį siekiant iš dalies pakeisti tarptautinių organizacijų ir (arba) 

Sąjungos institucijų ir agentūrų, kurios prisideda prie Sąjungos 

finansinių interesų apsaugos ir tinkamo muitinės teisės aktų taikymo, 

sąrašą. [20 pakeit.] 

Komisija konsultuojasi su verslo atstovais dėl šioje dalyje nurodytų 

deleguotųjų aktų rengimo. [21 pakeit.] 

____________________ 

* 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 

nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 

1).“ 

4. 18b straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 2 dalis pakeičiama taip: 

„2.  Komisija valstybėms narėms gali atlikti ekspertizę, teikti užtikrina, kad 

valstybės narės turėtų ekspertinių žinių, techninę ar logistinę pagalbą, 

organizuoti mokymo galėtų vykdyti mokymus ar komunikacinę veiklą 

arba suteikti gautų bet kokią kitą operatyvinę paramą šio reglamento 

tikslams pasiekti ir valstybių narių įsipareigojimams vykdyti 

įgyvendinant SESV 87 straipsnyje numatytą muitinių bendradarbiavimą. 

Tuo tikslu Komisija sukuria tinkamas technines sistemas.“ [22 pakeit.] 



b) pridedama 3 dalis: 

„3.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prižiūri, ar visos 

šiame straipsnyje nurodytos techninės sistemos atitinka Reglamento 

(EB) Nr. 45/2001 reikalavimus.“ [23 pakeit.] 

5. Įterpiami šie straipsniai: 

„18c straipsnis 

1.  18a straipsnio 1 dalyje nurodyti viešieji ar privatieji paslaugų teikėjai, kurių 

veikla susijusi su tarptautine tiekimo grandine Vežėjai jūra, kurie kaupia 

duomenis apie konteinerių judėjimą ir jų padėtį arba turi prieigą prie tokių 

duomenų, Komisijai teikia pranešimus apie konteinerių padėtį. [24 pakeit.] 

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

tuo atveju, kai konteineriai laivu įvežami iš trečiosios šalies į Sąjungos muitų 

teritoriją:  



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

teritoriją; [25 pakeit.] 

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

šalį. [26 pakeit.] 

3.  Reikalaujamuose pranešimuose apie konteinerių padėtį pranešama apie 18f 

straipsnyje nurodytus įvykius, tiek kiek jie žinomi viešajam ar privačiajam 

paslaugų teikėjui, kurio veikla susijusi su tarptautine tiekimo grandine ir 

kuriam duomenys buvo sukurti arba surinkti elektroniniame konteinerių 

vietos nustatymo įrenginyje. [27 pakeit.] 

4.  Komisija įsteigia ir administruoja perduotų pranešimų apie konteinerių padėtį 

registrą. Pranešimų apie konteinerių padėtį registras yra 18a straipsnyje 

nurodyto registro dalis ir jame neturi būti asmens duomenų. [28 pakeit.] 



18d straipsnis 

1.  Kai konteineris, įskaitant konteinerius, kurie nebus iškraunami Sąjungoje, 

skirtas laivu įvežti į Sąjungos muitų teritoriją iš trečiosios šalies, viešieji ar 

privatieji paslaugų teikėjai, kuriems taikomas 18c straipsnio 1 dalyje nustatyta 

pareiga, teikia pranešimus apie konteinerių padėtį, susijusius su kiekvienu 

įvykiu, nuo to momento, kai pranešama, kad konteineris tuščias prieš jį įvežant 

į Sąjungos muitų teritoriją, iki tol, kol pranešama, kad konteineris vėl tuščias. 

2.  Tais atvejais, kai paslaugų teikėjo elektroniniame registre nėra konkretaus 

pranešimo apie konteinerių padėtį, reikalingo norint nustatyti svarbius tuščio 

konteinerio įvykius, paslaugų teikėjas pateikia pranešimus apie konteinerių 

padėtį, susijusius su įvykiais, įvykusiais per laikotarpį, kuris prasideda ne 

vėliau kaip likus trims mėnesiams iki fizinio konteinerio atvykimo į Sąjungos 

muitų teritoriją ir baigiasi praėjus vienam mėnesiui nuo įvežimo į Sąjungos 

muitų teritoriją arba atvykimo į paskirties vietą ne Sąjungos muitų teritorijoje 

dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė. 



18e straipsnis 

1.  Kai konteineris iš Sąjungos muitų teritorijos laivu išvežamas į trečiąją šalį, 

viešojo ar privačiojo sektoriaus paslaugų teikėjai, kuriems taikomas 18c 

straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga, pateikia pranešimus apie konteinerių 

padėtį, susijusius su kiekvienu įvykiu, nuo to momento, kai pranešama, kad 

konteineris tuščias Sąjungos muitų teritorijoje, iki tol, kol pranešama, kad 

konteineris tuščias ne Sąjungos muitų teritorijoje. 

2.  Tais atvejais, kai paslaugų teikėjo elektroniniame registre nėra konkretaus 

pranešimo apie konteinerių padėtį, reikalingo norint nustatyti svarbius tuščio 

konteinerio įvykius, paslaugų teikėjas gali pateikti pranešimus apie konteinerių 

padėtį, susijusius su įvykiais, įvykusiais bent per tris mėnesius nuo tada, kai 

konteineris išvežtas iš Sąjungos muitų teritorijos. 

18f straipsnis 

1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus dėl įvykių, susijusių su konteinerių padėtimi ir apie kuriuos pagal 18c 

straipsnį turi būti teikiami pranešimai apie konteinerių padėtį, nustatymo, tuose 

pranešimuose būtinų pateikti duomenų ir pranešimų teikimo dažnumo. 



2.  Priimdama įgyvendinimo aktus Komisijai Komisija tvirtina nuostatas, 

susijusias su pranešimų apie konteinerių padėtį duomenų formatu ir pranešimų 

perdavimo būdu ir su pareiga, kuri gali būti susijusi su konteineriais, 

įvežamais į Sąjungą dėl nukrypimo nuo paskirties vietos. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 43a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. [29 pakeit.] 

2a.  Pagal 18a straipsnio 1 dalį Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 

nustato priemones, kuriomis prieš perduodant susistemintus pranešimus 

apie konteinerių padėtį kitoms organizacijoms ar įstaigoms turi būti gautas 

paslaugų teikėjų sutikimas. [30 pakeit.] 

2b.  Komisija primygtinai raginama konsultuotis su konteinerių linijinės laivybos 

pramonės verslo atstovais dėl šiame straipsnyje nurodytų deleguotųjų ir 

įgyvendinimo aktų rengimo. Jie gali būti kviečiami dalyvauti atitinkamuose 

komiteto posėdžiuose ir ekspertų grupėse, kurios turi būti pasitelkiamos 

tokiems aktams rengti. [31 pakeit.] 



18g straipsnis 

1.  Komisija sukuria ir administruoja registrą, į kurį įtraukiami Komisijos 

reglamento (EEB) Nr. 2454/93* 37 ir 38 prieduose nustatyti duomenys apie 

prekių importą, eksportą ir tranzitą, įskaitant duomenis apie prekių tranzitą 

valstybėje narėje (Importo, eksporto ir tranzito registras). Valstybės narės 

leidžia Komisijai sistemingai kopijuoti duomenis apie importą, eksportą ir 

tranzitą iš duomenų šaltinių, kuriuos Komisija tvarko remdamasi Reglamentu 

(EEB) Nr. 2913/92. Valstybės narės kiek įmanoma anksčiau teikia Komisijai 

duomenis apie prekių tranzitą valstybėje narėje ir tiesioginį eksportą. 

Informacija apie fizinius ir juridinius asmenis naudojama tik šio reglamento 

tikslais. [32 pakeit.] 

2.  Registras naudojamas padedant užkirsti kelią operacijoms, kuriomis 

pažeidžiami arba gali būti pažeisti muitinės teisės aktai, atlikti šių pažeidimų 

tyrimą ir užtikrinti baudžiamąjį persekiojimą už tuos pažeidimus bei valdyti 

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose ir 13 straipsnio 

2 dalyje apibrėžtą muitinės riziką, įskaitant rizika pagrįstą muitinį tikrinimą. 



3.  Prieiga prie registro suteikiama tik 29 straipsnyje nurodytiems Komisijos 

padaliniams ir nacionalinėms institucijoms. Tame registre esančius asmens 

duomenis gali tvarkyti tik Komisijos ir nacionalinių institucijų paskirti 

analitikai. 

Jei duomenis pateikusi valstybė narė neprieštarauja, Komisija, nepažeisdama 

Reglamento (EB) Nr. 45/2001, gali perduoti tam tikrus duomenis, gautus pagal 

1 dalyje nurodytą procedūrą, tarptautinėms organizacijoms ir (arba) ES 

institucijoms ir agentūroms, įskaitant Pasaulio muitinių organizaciją, 

Tarptautinę jūrų organizaciją, Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ir 

Tarptautinę oro transporto asociaciją, taip pat Europolui, kurios prisideda 

prie Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir tinkamo muitinės teisės aktų 

taikymo ir su kuriomis Komisija yra sudariusi atitinkamą susitarimą arba 

susitarimo memorandumą. [33 pakeit.] 



Duomenys pagal šią dalį perduodami tik šio reglamento bendraisiais tikslais, 

įskaitant Sąjungos finansinių interesų apsaugą ir (arba) Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 4 straipsnio 25 ir 26 punktuose ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą 

rizikos valdymą. 

Į susitarimą arba susitarimo memorandumą, kuriuo remiantis pagal šią dalį gali 

būti perduodami duomenys, įtraukiami, inter alia, duomenų apsaugos 

principai, kaip antai numatyta duomenų subjektų prieiga prie duomenų ir teisė 

juos taisyti, siekti žalos atlyginimo administracine ir teismine tvarka, taip pat 

numatytas nepriklausomos priežiūros mechanizmas siekiant užtikrinti, kad 

būtų laikomasi duomenų apsaugos priemonių. 

3a.  Komisija pagal 51a straipsnį kasmet pateikia to registro rezultatus Europos 

Parlamentui ir Tarybai. [34 pakeit.] 

4.  Į šį registrą įtrauktus asmens duomenis Komisija tvarko laikydamasi 

Reglamento (EB) Nr. 45/2001. [35 pakeit.] 



Komisija laikoma duomenų valdytoja Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 

straipsnio d punkto prasme.  

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 27 straipsniu importo, eksporto ir 

tranzito registrą iš anksto patikrina Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūnas. [36 pakeit.] 

Į importo, eksporto ir tranzito registrą įtraukti duomenys saugomi tik tol, kol 

pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau 

nei dešimt metų. Jei asmens duomenys saugomi ilgiau nei penkerius metus, 

apie tai pranešama Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. 

5.  Į importo, eksporto ir tranzito registrą neįtraukiami ypatingų kategorijų 

duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 5 dalyje. 

Komisija imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad asmens 

duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio 

praradimo arba neteisėto atskleidimo, pakeitimo ir nutekėjimo arba bet kokio 

kito neteisėto tvarkymo. [37 pakeit.] 



18h straipsnis  

1.  Aiškiu valstybės narės leidimu arba numanomu šio reglamento 18h 

straipsnio 1b dalyje nurodytu leidimu vykstant tyrimams, susijusiems su šio 

reglamento 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų muitinės teisės aktų įgyvendinimu, 

Komisija, pateikusi valstybei narei šio straipsnio 1a dalyje nurodytą prašymą 

ir laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 14 straipsnio gali tiesiogiai iš 

ekonominės veiklos vykdytojų gauti dokumentus, kuriais patvirtinamos 

importo ir eksporto tranzito deklaracijos, kurių atžvilgiu ekonominės veiklos 

vykdytojai parengė arba surinko patvirtinamuosius dokumentus. Komisija 

praneša visoms valstybėms narėms, kurios gali būti įtrauktos į vėlesnę 

užklausą, apie prašymą kartu su teikiamu prašymu. Komisija pateikia 

valstybei narei, kurioje yra įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, 

prašymo kopiją kartu su teikiamu prašymu. Komisija pateikia ekonominės 

veiklos vykdytojo pateikto atsakymo ir patvirtinamųjų dokumentų kopijas 

valstybei narei, kurioje yra įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, per 

vieną savaitę nuo atsakymo gavimo dienos. [38 pakeit.] 



1a.  Gavusi iš Komisijos prašymą pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama 

importo arba tranzito deklaracija, valstybė narė pagal Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 14 straipsnį per tris savaites: 

–  atsako į prašymą ir pateikia prašomus dokumentus; 

–  praneša Komisijai, kad valstybė narė pateikė prašymą ekonominės 

veiklos vykdytojui pateikti dokumentus; 

–  neprašo papildomo dviejų savaičių laikotarpio prašymui patenkinti dėl 

organizacinių priežasčių, arba 

‒  atmeta prašymą ir praneša Komisijai, kad prašymo nebuvo galima 

įvykdyti atliekant išsamų patikrinimą, pavyzdžiui, dėl to, jog 

ekonominės veiklos vykdytojas nepateikė prašytos informacijos arba 

valstybės narės teisminė institucija priėmė sprendimą nesuteikti 

informacijos pagal šio reglamento 3 straipsnį. [39 pakeit.] 



1b.  Jeigu valstybė narė: 

–  neatsako į prašymą ir nepateikia prašomų dokumentų; 

–  nepraneša Komisijai, kad valstybė narė pateikė prašymą ekonominės 

veiklos vykdytojui pateikti dokumentus; 

–  neprašo papildomo dviejų savaičių laikotarpio prašymui patenkinti dėl 

organizacinių priežasčių, arba 

–  neatmeta prašymo per šį pradinį trijų savaičių laikotarpį 

laikoma, kad ji suteikė Komisijai numanomą leidimą tiesiogiai kreiptis 

į ekonominės veiklos vykdytoją ir prašyti jo pateikti dokumentus, 

kuriais patvirtinama importo arba tranzito deklaracija. [40 pakeit.] 

2.  Laikotarpiu, per kurį privalo saugoti atitinkamus dokumentus, ekonominės 

veiklos vykdytojai Komisijos prašymu privalo jai pateikti 1 dalyje nurodytą 

informaciją per tris savaites. [41 pakeit.] 

______________________ 

* 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis 

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 

kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).“ 



5a.  21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Rezultatai ir informacija, gauti Bendrijos misijų, nurodytų šio reglamento 

20 straipsnyje, metu, ir ypač dokumentai, kuriuos perduoda trečiųjų 

atitinkamų šalių kompetentingos institucijos, taip pat informacija, gauta 

administracinių tyrimų metu, įskaitant Komisijos tarnybų gautą informaciją, 

tvarkomi remiantis šio reglamento 45 straipsniu.“ [42 pakeit.] 

6. 23 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 

„4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 43 

straipsnį, kuriuose apibrėžiamos su žemės ūkio reglamentais susijusios 

operacijos, kurias atliekant informacija turi būti įtraukiama į MIS.“ 



7. 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Priimdama įgyvendinimo aktus Komisijai tvirtina nuostatas dėl duomenų, 

susijusių su kiekviena 24 straipsnio a–h punktuose nurodyta kategorija, 

įtraukimo į MIS, kiek tai reikalinga, kad būtų pasiektas sistemos tikslas. 24 

straipsnio e punkte nurodyta kategorija neapima asmens duomenų. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43a straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

8. 29 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Prieigą prie duomenų, esančių MIS, gali gauti tik kiekvienos valstybės 

narės paskirtos institucijos ir Komisijos paskirti padaliniai. Tos 

nacionalinės institucijos yra muitinės administracijos, bet gali būti ir 

kitos institucijos, pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, kitus 

teisės aktus ir procedūras kompetentingos siekti tikslų, nustatytų 23 

straipsnio 2 dalyje. [43 pakeit.] 



Duomenis teikianti MIS partnerė turi teisę nustatyti, kuri iš pirmiau 

nurodytų nacionalinių institucijų gali gauti prieigą prie jos į MIS įtrauktų 

duomenų.“ 

b) 2 dalis pakeičiama taip: 

„2.  Kiekviena valstybė narė atsiunčia Komisijai jos paskirtų kompetentingų 

nacionalinių institucijų, turinčių prieigą prie MIS, sąrašą, prie kiekvienos 

institucijos nurodydama, su kokiais duomenimis ji gali susipažinti ir 

kokiais tikslais.  

Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares. Ji taip pat tikrina 

paskirtų kompetentingų nacionalinių institucijų sąrašą, aiškindamasi, ar 

jame nėra neproporcingų paskyrimų, ir teikia visoms valstybėms narėms 

atitinkamą išsamią informaciją apie Komisijos padalinius, turinčius 

prieigą prie MIS. 

Nacionalinių institucijų ir Komisijos padalinių sąrašą Komisija paskelbia 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o vėlesnius jo pakeitimus 

Komisija viešai skelbia internete.“ 



9. 30 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:  

„Paskirtų institucijų ar padalinių sąrašą Komisija viešai skelbia internete.“ 

9a.  30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 

„4.  Iš MIS gauti duomenys, turint išankstinį valstybės narės, įtraukusios šiuos 

duomenis į sistemą, leidimą, gali būti perduoti kitoms, 2 dalyje 

nenurodytoms nacionalinėms institucijoms, trečiosioms šalims ir 

tarptautinėms ar regioninėms organizacijoms ir (arba) Sąjungos 

agentūroms, kurios prisideda prie Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir 

tinkamo muitinės teisės aktų taikymo. Kiekviena valstybė narė imasi 

specialių priemonių, kad užtikrintų tokių duomenų apsaugą tuo metu, kai jie 

perduodami ar pateikiami departamentams, esantiems už jos teritorijos ribų. 

Pirmame papunktyje nurodytos nuostatos taikomos Komisijai mutatis 

mutandis tais atvejais, kai ji yra įtraukusi duomenis į sistemą.“ [44 pakeit.] 



10. 4 skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip: 

„4 skyrius 

Duomenų saugojimas“. 

11. 33 straipsnis pakeičiamas taip: 

„33 straipsnis 

Į MIS įtraukti duomenys saugomi tik tol, kol pasiekiamas tikslas, dėl kurio jie buvo 

įtraukti; jie negali būti saugomi ilgiau nei dešimt metų. Jei asmens duomenys 

saugomi ilgiau nei penkerius metus, apie tai pranešama Europos duomenų apsaugos 

priežiūros pareigūnui.“ [45 pakeit.] 

12. 37 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 3a dalis pakeičiama taip: 

„3a.  Šiuo reglamentu patikslinamas ir papildomas Reglamentas (EB) 

Nr. 45/2001. 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas prižiūri, ar MIS 

atitinka Reglamento (EB) Nr. 45/2001 reikalavimus.“ 



b) papildoma šia dalimi: 

„5.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Tarybos sprendimu 

2009/917/TVR* įsteigta Jungtinė priežiūros institucija, veikdami pagal 

savo kompetencijos sritis, derina savo veiksmus, kad užtikrintų 

koordinuotą MIS priežiūrą ir auditus. 

_________________________ 

* 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/917/TVR dėl 

informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais (OL L 323, 2009 

12 10, p. 20).“ 

13. 38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:  

a) Išbraukiamas 1 dalies b punktas. 

b) 2 dalis pakeičiama taip:  

„2.  Visų pirma, valstybės narės ir Komisija imasi priemonių, kad: 

a)  užkirstų kelią įgaliojimų neturintiems asmenims naudotis įranga, 

skirta duomenims tvarkyti; 

b)  užkirstų kelią pašaliniams asmenims perskaityti, nukopijuoti, 

pakeisti ar panaikinti duomenis ir duomenų laikmenas;  



c)  užkirstų kelią neteisėtai duomenis įvesti, pakeisti ir panaikinti 

duomenis arba susipažinti su duomenimis; 

d)  užkirstų kelią įgaliojimų neturintiems asmenims pasinaudoti MIS 

panaudojant duomenų perdavimo įrangą; 

e)  užtikrintų, kad įgalioti asmenys galėtų naudotis tik tais MIS 

duomenimis, kuriais naudotis jie kompetentingi; 

f)  užtikrintų, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms 

institucijoms duomenis galima perduoti duomenų perdavimo 

įranga; 

g)  užtikrintų, kad būtų galima patikrinti ir ex post facto nustatyti, 

kokie duomenys įvesti į MIS, kada ir kas juos įvedė, ir kontroliuoti 

apklausą; 

h)  užkirstų kelią neteisėtai duomenis perskaityti, nukopijuoti, pakeisti 

ar panaikinti duomenų perdavimo ir duomenų laikmenų gabenimo 

metu.“ 



c) 3 dalis pakeičiama taip:  

„3.  Komisija tikrina, ar atliktos paieškos buvo teisėtos ir ar jas atliko įgalioti 

naudotojai. Patikrinama ne mažiau kaip 1 % visų atliktų paieškų. 

Tikrinimo apimtis priklauso nuo tikrinamos srities dydžio, pažeidimo 

sunkumo ir numatomos susijusios įplaukų sumos, bet visada yra lygi 

1 % ar daugiau atliktų paieškų. Tokių paieškų ir patikrinimų suvestinė 

įtraukiama į sistemą ir naudojama tik minėtiems patikrinimams atlikti, o 

po šešių mėnesių ji panaikinama.“ [46 pakeit.] 

14. 41d straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Terminas, kurį gali būti saugomi duomenys, priklauso nuo juos 

pateikusios valstybės narės įstatymų, teisės aktų ir procedūrų. Poreikį 

saugoti duomenis patikrina duomenis teikianti valstybė narė. Toliau 

nurodyti ilgiausi ir nesumuojami terminai, kurie apskaičiuojami nuo 

duomenų įtraukimo į tyrimo bylą dienos ir kurie negali būti viršyti: 

[47 pakeit.] 



a) su vykdomų tyrimų bylomis susiję duomenys negali būti saugomi 

ilgiau nei trejus metus, jei nenustatyta, kad buvo įvykdyta 

operacija, kuria pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės aktai; 

duomenys turi tapti anoniminiais anksčiau, jei praėjo vieneri metai 

nuo tada, kai buvo atlikti paskutiniai tyrimo veiksmai; 

b) su administraciniais ar baudžiamaisiais tyrimais susiję duomenys, 

kuriais remiantis nustatyta, kad buvo įvykdyta operacija, kuria 

pažeidžiami muitinės ir žemės ūkio teisės aktai, tačiau nebuvo 

priimtas administracinis sprendimas, apkaltinamasis nuosprendis 

arba įsakymas sumokėti baudą ar administracinę nuobaudą, negali 

būti saugomi ilgiau nei šešerius metus; 

c) su administraciniais ar baudžiamaisiais tyrimais susiję duomenys, 

kuriais remiantis buvo priimtas administracinis sprendimas, 

apkaltinamasis nuosprendis arba įsakymas sumokėti baudą ar 

administracinę nuobaudą, negali būti saugomi ilgiau nei dešimt 

metų.“ 



b) 3 dalis pakeičiama taip: 

„3.  Iš karto po to, kai baigiasi 1 dalyje numatytas ilgiausias duomenų 

saugojimo terminas, Komisija duomenis paverčia anoniminiais arba juos 

ištrina.“ [48 pakeit.] 

15. 43 straipsnis pakeičiamas taip: 

„1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

2.  18a straipsnio 6 dalyje, 18f straipsnio 1 dalyje, 18g straipsnio 3 dalyje ir 23 

straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami neribotam laikotarpiui nuo …+. [49 pakeit.] 

                                                 
+  Šio reglamento įsigaliojimo data. 



3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18a straipsnio 6 

dalyje, 18f straipsnio 1 dalyje, 18g straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 4 dalyje 

nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. 

Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui [50 pakeit.] 

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.  

5.  Pagal 18a straipsnio 6 dalį, 18f straipsnio 1 dalį, 18g straipsnio 3 dalį ir 23 

straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 

du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 

nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“ [51 pakeit.] 



16. Įterpiamas šis straipsnis: 

„43a straipsnis 

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*. 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 

straipsnis. 

__________________ 

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 

182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“ 

1a straipsnis 

Ne vėliau kaip ...+ Komisija įvertina: 

‒  būtinybę išplėsti Reglamento (EB) Nr. 515/97 18a straipsnyje nurodytame registre 

esamus duomenis įtraukiant eksporto duomenis, ir 

‒  galimybę išplėsti Reglamento (EB) Nr. 515/97 18a straipsnyje nurodytame registre 

esamus duomenis įtraukiant prekių importo ir tranzito sausumos ir oro transportu 

duomenis. [52 pakeit.] 

                                                 
+  Dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos. 



2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.  

Viešiesiems ar privatiesiems paslaugų teikėjams, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną yra 

saistomi privatinės teisės sutartimis, dėl kurių negali vykdyti Reglamento (EB) Nr. 515/97 

18c straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, šis reglamentas pradedamas taikyti praėjus ne 

mažiau kaip vieneriems metams nuo reikiamų Reglamento (EB) Nr. 515/97 18f straipsnio 1 

ir 2 dalyse nurodytų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų įsigaliojimo dienos. [53 pakeit.] 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

 


