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1.

OZADJE

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu
(dokument COM(2013) 0796 final – 2013/0410 COD):

25. 11. 2013

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava:

18. 3. 2014

Datum sprejetja stališča Sveta:

15. 6. 2015

2.

CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Predlog Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 515/97 je bil sprejet 25. novembra 2013.
Njegov glavni cilj je olajšati boj proti goljufijam na carinskem področju na ravni EU in
nacionalni ravni z izboljšanjem razpoložljivosti podatkov o uvozu, izvozu in tranzitu ter
podatkov o premikih zabojnikov. Poleg tega je namen predloga zagotoviti pravočasno
razpoložljivost podpornih dokumentov, ki jih hranijo gospodarski subjekti. Hkrati je eden od
ciljev predloga razjasniti možnost uporabe informacij, pridobljenih v okviru medsebojne
pomoči, kot dokazov v kazenskih in upravnih postopkih v državah članicah. Glavna elementa
predloga sta oblikovanje centralizirane podatkovne baze sporočil o statusu zabojnikov (CMS)
ter oblikovanje podatkovne baze o uvozu, izvozu in tranzitu. Predlog poleg tega jasneje
opredeljuje možnost uporabe informacij, pridobljenih v okviru medsebojne pomoči, kot
dokazov v sodnih in upravnih postopkih in določa postopek, po katerem Komisija od
gospodarskih subjektov pridobi podporne dokumente.
3.

PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA

Stališče Sveta večinoma podpira glavne prvine predloga Komisije, vendar spreminja
posamezne podrobnosti. Med temi spremembami je pojasnilo, da se informacije, pridobljene
v okviru medsebojne pomoči, lahko uporabijo kot dokazi v sodnih postopkih le, če temu ne
nasprotuje država članica, ki je te informacije poslala. Stališče Sveta poleg tega razširja
spremembo glede dopustnosti dokazov na informacije, pridobljene prek mehanizma pomoči,
ki se zagotovi brez predhodne prošnje, omejuje obseg podatkov, ki se vključijo v predlagane
podatkovne baze, dodaja določbo o sankcijah, ki se uporabijo, kadar prevozniki ne javijo
sporočil o statusu zabojnikov, odpravlja določbo o prenosu podatkov iz predlaganih
podatkovnih baz drugim mednarodnim organizacijam in agencijam EU ter nekoliko spreminja
postopek, po katerem Komisija pridobi podporno dokumentacijo.
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Komisija podpira te spremembe.
Po neuradnih tristranskih razpravah, ki so potekale 11. novembra 2014, 10. decembra 2014 in
18. decembra 2014, so Parlament, Svet in Komisija dosegli okvirni politični dogovor glede
besedila spremembe Uredbe (ES) št. 515/97.
Svet je 10. junija 2015 potrdil ta politični dogovor in 15. junija 2015 sprejel svoje stališče v
prvi obravnavi.
4.

SKLEPNA UGOTOVITEV

Vse spremembe predloga Komisije so bile obravnavane na neuradnih tristranskih razpravah,
zato lahko Komisija sprejme spremembe, ki jih je Svet sprejel v svojem stališču v prvi
obravnavi.
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