
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 766/2008

z dnia 9 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami
administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi

a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 135 i 280,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 (3) ulepszyło
poprzedni instrument prawny umożliwiając między innymi
gromadzenie danych we wspólnotowej bazie danych
Systemu Informacji Celnej (SIC).

(2) Jednakże doświadczenie nabyte od czasu wejścia w życie
rozporządzenia (WE) nr 515/97 pokazuje, że wykorzys-
tywanie SIC wyłącznie do obserwacji, sporządzania
sprawozdań, dyskretnego nadzoru i specjalnych kontroli
nie umożliwia osiągnięcia pełnego celu systemu, którym
jest pomoc w zapobieganiu, poszukiwaniu i ściganiu
działań sprzecznych z przepisami prawa celnego lub
rolnego.

(3) Zmiany wynikające z rozszerzenia Unii Europejskiej do 27
państw członkowskich powodują konieczność ponownego
przemyślenia wspólnotowej współpracy celnej w rozszerzo-
nych ramach i przy użyciu odnowionego instrumentu.

(4) Decyzja Komisji 1999/352/WE EWWiS, Euratom z dnia
28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (4) i Konwencja

o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb
celnych (5), ustanowiona aktem Rady z dnia 26 lipca
1995 r. (6), zmieniły ogólne ramy, w których prowadzona
jest współpraca między państwami członkowskimi a Komi-
sją w zakresie zapobiegania, poszukiwania, ścigania
i karania za naruszenia przepisów wspólnotowych.

(5) Wynik analizy strategicznej powinien pomagać odpowie-
dzialnym osobom na najwyższych stanowiskach w definio-
waniu projektów, celów i polityki zwalczania nadużyć
finansowych, w planowaniu działań i stosowaniu zasobów
niezbędnych do osiągnięcia przyjętych celów operacyjnych.

(6) Wynik analizy operacyjnej dotyczącej działań, środków
i zamiarów określonych osób lub przedsiębiorstw, które nie
przestrzegają lub wydają się nie przestrzegać przepisów
celnych lub rolnych, powinien pomagać organom celnym
i Komisji w podjęciu środków dostosowanych do poszcze-
gólnych przypadków, aby umożliwić osiągnięcie celów
w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

(7) W obecnym instrumencie określonym w rozporządzeniu
(WE) nr 515/97 dane osobowe wprowadzone przez jedno
państwo członkowskie nie mogą zostać skopiowane z SIC
do innych systemów przetwarzania danych bez uprzedniej
zgody partnera SIC, który wprowadził te dane do
systemów, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych
przez niego zgodnie z art. 30 ust. 1. Zmiana rozporzą-
dzania ma na celu uchylenie wymogu uzyskania uprzedniej
zgody w sytuacji, gdy dane mają być przetwarzane przez
organy krajowe i służby Komisji odpowiedzialne za
zarządzanie ryzykiem w celu ukierunkowania kontroli
towarów.

(8) Konieczne jest uzupełnienie obecnego instrumentu ramami
prawnymi poprzez utworzenie identyfikującej bazy danych
rejestru celnego dla przeszłych lub obecnych dochodzeń
celnych. Utworzenie takiej bazy wpisuje się w inicjatywę
podjętą w ramach współpracy międzyrządowej, która
doprowadziła do przyjęcia aktu Rady z dnia 8 maja
2003 r. ustalającego protokół zmieniający, w zakresie
utworzenia identyfikującej bazy danych rejestru celnego,
konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej do
potrzeb celnych (7).
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(9) Konieczne jest zapewnienie – w celu zacieśnienia współ-
pracy celnej między państwami członkowskimi oraz
między państwami członkowskimi a Komisją oraz bez
uszczerbku dla innych przepisów rozporządzenia (WE)
nr 515/97 – możliwości wymiany niektórych danych
w ramach realizacji celów tego rozporządzenia.

(10) Ponadto konieczne jest zapewnienie większej zgodności
z działaniami prowadzonymi na poziomie międzyrządowej
współpracy celnej i współpracy z innymi organami
i agencjami Unii Europejskiej oraz innymi organizacjami
międzynarodowymi i regionalnymi. Działanie to wpisuje się
w rezolucję Rady z dnia 2 października 2003 r. w sprawie
strategii współpracy celnej (1) i decyzję Rady z dnia
6 grudnia 2001 r. rozszerzającą mandat Europolu na
zajmowanie się poważnymi formami przestępczości mię-
dzynarodowej wymienionymi w załączniku do konwencji
o Europolu (2).

(11) W celu wspierania spójności działań podejmowanych przez
Komisję, inne organy i agencje Unii Europejskiej oraz inne
organizacje międzynarodowe i regionalne Komisja powinna
być uprawniona do organizowania szkoleń i dostarczania
wszelkiego rodzaju pomocy innej niż finansowa oficerom
łącznikowym z krajów trzecich oraz z europejskich
i międzynarodowych organizacji i agencji, w tym wymiany
najlepszych praktyk z powyższymi organami, na przykład
z Europolem i Europejską Agencją Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkow-
skich Unii Europejskiej (Frontex).

(12) W ramach rozporządzenia (WE) nr 515/97 powinny zostać
stworzone warunki do wdrożenia wspólnych operacji
celnych o wymiarze wspólnotowym. Komitet przewidziany
w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 515/97 powinien być
uprawniony do ustalania mandatu na prowadzenie wspól-
nych wspólnotowych operacji celnych.

(13) Na poziomie Komisji należy stworzyć stałą infrastrukturę,
która umożliwi koordynację wspólnych operacji celnych
przez cały rok kalendarzowy i na czas niezbędny do
przeprowadzenia jednej lub wielu szczególnych operacji
pozwoli przyjąć przedstawicieli państw członkowskich,
a w razie potrzeby również oficerów łącznikowych z krajów
trzecich, z organizacji i agencji europejskich lub między-
narodowych, w szczególności Europolu, Światowej Orga-
nizacji Ceł (WCO) i Interpolu.

(14) W celu omówienia problematyki nadzoru dotyczącego SIC
co najmniej raz w roku Europejski Inspektor Ochrony
Danych powinien zwołać posiedzenie z udziałem krajo-
wych organów nadzoru ochrony danych.

(15) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dalszego
wykorzystywania takiej infrastruktury w ramach wspólnych
operacji celnych organizowanych w dziedzinie współpracy
celnej, o której mowa w art. 29 i 30 Traktatu o Unii
Europejskiej, bez uszczerbku dla roli Europolu. W tym
przypadku wspólne operacje celne powinny być prowa-
dzone w ramach mandatu ustalanego przez kompetentną
grupę Rady w zakresie współpracy celnej na mocy tytułu VI
Traktatu o Unii Europejskiej.

(16) Ponadto rozwój nowych rynków i wzrost międzynarodo-
wego charakteru wymiany handlowej, a także szybki jej
wzrost połączony z przyspieszeniem transportu towarów
wymagają, by organy celne wpisywały się w te zmiany, aby
nie szkodzić rozwojowi gospodarki europejskiej.

(17) Docelowym zamiarem jest osiągnięcie sytuacji, w której
wszystkie podmioty będą mogły z wyprzedzeniem dostar-
czyć wszelkie niezbędne dokumenty i w pełni zinforma-
tyzować kontakty z organami celnymi. Obecne realia
obejmujące różne poziomy rozwoju krajowych systemów
informatycznych nadal będą istniały i konieczne jest
umożliwienie poprawy mechanizmów zwalczania nadużyć
finansowych, gdyż nadal mogą utrzymywać się zakłócenia
w handlu.

(18) W celu zwalczania nadużyć finansowych konieczne wydaje
się, równolegle z reformą i modernizacją systemów celnych,
poszukiwanie możliwie najdalej sięgających informacji.
Ponadto, aby pomóc właściwym organom państw człon-
kowskich w wykrywaniu przepływu towarów, które
stanowią przedmiot działań potencjalnie niezgodnych
z przepisami prawa celnego lub rolnego, i używanych
w tym celu środków transportu, w tym kontenerów,
użytecznym rozwiązaniem byłoby wzajemne udostępnianie
danych dostarczanych przez głównych usługodawców,
publicznych lub prywatnych, prowadzących działalność
w ramach międzynarodowego łańcucha zaopatrzenia.

(19) Ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych określa dyrektywa 95/46/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa-
rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych
danych (3) oraz dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności
w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywat-
ności i łączności elektronicznej) (4), które w pełni stosują się
do usług w społeczeństwie informacyjnym. Dyrektywy te
już obecnie ustanawiają wspólnotowe ramy prawne
w zakresie danych osobowych, a w konsekwencji nie ma
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potrzeby poruszania tej kwestii w niniejszym rozporzą-
dzeniu, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku
wewnętrznego, a w szczególności swobodę przepływu
danych osobowych między państwami członkowskimi.
Wdrożenie i zastosowanie niniejszego rozporządzenia
powinno być zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, szczególnie w zakresie wymiany
i przechowywania informacji mających na celu wspieranie
działań w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym
i ich wykrywania.

(20) Wymiana danych osobowych z krajami trzecimi powinna
wymagać uprzedniego sprawdzenia, czy przepisy dotyczące
ochrony danych w kraju przyjmującym zapewniają stopień
ochrony odpowiadający stopniowi ochrony przewidzia-
nemu w prawie wspólnotowych.

(21) Ponieważ od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 515/
97 dyrektywa 95/46/WE została transponowana przez
państwa członkowskie, a Komisja ustanowiła niezależny
organ, którego rolą jest czuwanie nad poszanowaniem
swobód i praw podstawowych osób przez instytucje
i organy wspólnotowe w ramach przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzania (WE)
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (1) powinno się zrównać środki kontroli ochrony
danych osobowych i zastąpić odwołanie do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich odwołaniem do Europej-
skiego Inspektora Ochrony Danych, bez uszczerbku dla
uprawnień Rzecznika.

(22) Środki konieczne dla wykonania rozporządzenia (WE)
nr 515/97 powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyzna-
nych Komisji (2).

(23) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
decydowania o włączeniu elementów do SIC oraz okreś-
lania działań dotyczących stosowania prawodawstwa
rolnego, w stosunku do którego należy umieścić informacje
w SIC. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu
zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia (WE)
nr 515/97 poprzez, między innymi, dodanie nowych
elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(24) Sprawozdanie dotyczące wdrażania rozporządzenia (WE)
nr 515/97 powinno być włączone do przedkładanego co
roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania

w sprawie środków podjętych w związku z wdrażaniem
art. 280 Traktatu.

(25) W związku z powyższym należy zmienić rozporządzenie
(WE) nr 515/97.

(26) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, czyli koordynacja
walki z nadużyciami finansowymi i z wszelką nielegalną
działalnością przynoszącą szkodę interesom finansowym
Wspólnoty, nie może być w wystarczającym stopniu
zrealizowany przez państwa członkowskie, a ze względu
na swój rozmiar i skutki może być lepiej osiągnięty na
poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć odpo-
wiednie środki zgodnie z zasadą pomocniczości ustano-
wioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności, ustanowioną w wyżej wymienionym
artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to co
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(27) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych
i przestrzega zasad ustanowionych między innymi w Karcie
praw podstawowych Unii Europejskiej (3). W szczególności
niniejsze rozporządzenie ma na celu pełne poszanowanie
prawa do ochrony danych osobowych (art. 8 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej).

(28) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001
zasięgnięto opinii Europejskiego Inspektora Ochrony
Danych, który wydał swoją opinię w dniu 22 lutego
2007 r. (4),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 515/97 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„— »analiza operacyjna« oznacza analizę działań, które
stanowią lub wydają się stanowić naruszenie prze-
pisów prawa celnego lub rolnego, polegającą na
kolejnym przeprowadzaniu następujących czynności:

a) zbieranie informacji, w tym informacji imien-
nych;

b) ocena wiarygodności źródła informacji oraz
samych informacji;

c) poszukiwanie, metodyczne ustalanie i interpreto-
wanie zależności między tymi informacjami lub
między tymi informacjami a innymi znaczącymi
danymi;
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d) formułowanie stwierdzeń, hipotez lub zaleceń,
które mogą być bezpośrednio wykorzystywane
jako informacja o ryzyku przez właściwe organy
i przez Komisję do zapobiegania i wykrywania
innych działań sprzecznych z prawem celnym
i rolnym lub do dokładnego ustalania osoby lub
przedsiębiorstw zaangażowanych w te działania;

— »analiza strategiczna« oznacza poszukiwanie i ustalanie
ogólnych tendencji w naruszeniach prawa w obszarze
celnym i rolnym poprzez ocenę zagrożenia, skali
i wpływu określonych działań sprzecznych z przepi-
sami prawa celnego i rolnego w celu ustalenia
priorytetów, lepszego zwalczania zjawisk lub zagro-
żeń, reorientowania działań prewencyjnych i wykry-
wania nadużyć finansowych oraz reorganizacji
organów administracyjnych. Jedynie dane, z których
zostały usunięte informacje pozwalające na identyfi-
kacje mogą być wykorzystane do celów analizy
strategicznej;

— »regularna wymiana automatyczna« oznacza systema-
tyczne przekazywanie wcześniej określonych infor-
macji, bez uprzedniego wniosku, w pierwotnie
ustalonych regularnych odstępach czasu;

— »sporadyczna wymiana automatyczna« oznacza sys-
tematyczne przekazywanie wcześniej określonych
informacji, bez uprzedniego wniosku, w miarę ich
pozyskiwania;”;

2) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego
rozporządzenia i w ramach realizacji jego celów, zwłaszcza
w przypadku gdy nie zostało przedstawione zgłoszenie
celne lub zgłoszenie uproszczone lub jest ono niepełne lub
istnieje powód by sądzić, że zawarte w nim dane są
fałszywe, Komisja i właściwe organy każdego państwa
członkowskiego mogą wymienić z właściwym organem
każdego innego państwa członkowskiego lub Komisją
następujące dane:

a) nazwę przedsiębiorstwa;

b) nazwę handlową;

c) adres przedsiębiorstwa;

d) numer identyfikacji podatkowej VAT przedsiębior-
stwa;

e) numer identyfikacyjny podatku akcyzowego (*);

f) informację o tym, czy numer identyfikacji podatkowej
VAT lub numer identyfikacyjny podatku akcyzowego
jest używany;

g) nazwiska zarządców, dyrektorów i, jeżeli są dostępne,
głównych udziałowców przedsiębiorstwa;

h) numer i datę wystawienia faktury; oraz

i) kwotę widniejącą na fakturze.

Artykuł ten ma zastosowanie do przewozu towarów
określonych w art. 2 ust. 1 tiret pierwsze.

(*) Jak przewidziano w art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia
Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie
podatków akcyzowych (Dz.U. L 359 z 4.12.2004,
s. 1).”;

3) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a) istniejący ustęp otrzymuje numer 1;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2. Właściwe organy każdego państwa członkow-
skiego mogą również, w ramach regularnej wymiany
automatycznej lub sporadycznej wymiany automa-
tycznej, przesyłać właściwym organom każdego
innego zainteresowanego państwa członkowskiego
informacje uzyskane w kontekście przywozu,
wywozu, tranzytu, składowania i końcowego wyko-
rzystania towarów, w tym w obrocie pocztowym,
przewiezionych między wspólnotowym obszarem
celnym i innymi obszarami oraz obecność i przewo-
żenie w obrębie obszaru celnego towarów poza-
wspólnotowych i końcowego użytku, w razie
konieczności w celu zapobiegania lub wykrywania
działań, które stanowią lub wydają się stanowić
naruszenie przepisów prawa celnego lub rolnego.”;

4) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— tam, gdzie te działania mają lub mogą mieć
konsekwencje w innych państwach człon-
kowskich lub państwach trzecich, lub”;

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:

„W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania
informacji przekazanych przez Komisję właściwe
organy państw członkowskich przesyłają Komisji
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podsumowanie podjętych przez nie w oparciu
o te informacje działań w zakresie zwalczania
nadużyć. Komisja na podstawie tych podsumo-
wań regularnie przygotowuje i przekazuje pań-
stwom członkowskim sprawozdania w sprawie
skutków działań podjętych przez państwa
członkowskie.”;

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

„7. Bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowego
kodeksu celnego dotyczących ustanowienia wspól-
nych ram zarządzania ryzykiem, dane wymieniane
między Komisją a państwami członkowskimi w zasto-
sowaniu art. 17 i 18 mogą być przechowywane
i wykorzystywane do celów analizy strategicznej
i analizy operacyjnej.

8. Państwa członkowskie i Komisja mogą wymieniać
wyniki analiz operacyjnych i strategicznych przepro-
wadzanych na mocy niniejszego rozporządzenia.”;

5) w tytule III dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 18a

1. Bez uszczerbku dla uprawnień państw członkowskich
i aby pomóc właściwym organom, o których mowa w art. 1
ust. 1, w wykrywaniu przesyłek, które mogą stanowić
przedmiot działań niezgodnych z przepisami prawa
celnego i rolnego, jak również używanych w tym celu
środków transportu, w tym kontenerów, Komisja tworzy
i zarządza zbiorem danych pochodzących od publicznych
lub prywatnych usługodawców, których działalność jest
związana z międzynarodową siecią zaopatrzenia. Zbiór ten
jest bezpośrednio dostępny dla powyższych organów.

2. W ramach zarządzania zbiorem danych Komisja jest
uprawniona do:

a) dostępu do lub pozyskiwania zawartości danych,
dowolnym sposobem lub w dowolnej postaci, a także
do ponownego wykorzystania tych danych, w posza-
nowaniu przepisów dotyczących prawa własności
intelektualnej; warunki i formy dostępu do danych
lub ich pobierania stanowią przedmiot porozumienia
technicznego między Komisją działającą w imieniu
Wspólnoty a usługodawcą;

b) tworzenia zestawień udostępnionych danych lub
danych pobranych ze zbioru, ich indeksowania,
wzbogacania przy pomocy innych źródeł danych
i ich analizowania zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe
i o swobodnym przepływie takich danych (*);

c) udostępnienia, za pomocą technik elektronicznego
przetwarzania danych, danych ze zbiorów innym
właściwym władzom, o których mowa w art. 1 ust. 1.

3. Dane, o których mowa w niniejszym artykule, dotyczą
w szczególności przewozu kontenerów lub przemieszcza-
nia środków transportu, towarów i osób zaangażowanych
w ten przewóz. Zawierają one pod warunkiem dostępności
następujące dane:

a) w przypadku przewozu kontenerów:

— numer kontenera,

— status załadowania kontenera,

— datę przewozu,

— rodzaj przewozu (załadowany, rozładowany,
przeładowany, przywóz; wywóz itp.),

— nazwę statku lub numer rejestracyjny środka
transportu,

— numer transportu,

— miejsce,

— list przewozowy lub inny dokument przewo-
zowy;

b) w przypadku przemieszczania środków transportu:

— nazwę statku lub numer rejestracyjny środka
transportu,

— list przewozowy lub inny dokument przewo-
zowy,

— liczbę kontenerów,

— ciężar ładunku,

— opis i kod towarów,

— numer rezerwacji,

— numer plomby,

— miejsce pierwszego załadunku,

— datę końcowego rozładunku,

L 218/52 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008



— miejsca przeładunku,

— przypuszczalną datę przybycia do miejsca koń-
cowego rozładunku;

c) w przypadku osób uczestniczących w przewozach, do
których zastosowanie ma lit. a) i b): nazwisko,
nazwisko panieńskie, imię, poprzednie nazwiska,
pseudonimy, data i miejsce urodzenia, narodowość,
płeć i adres;

d) w przypadku przedsiębiorstw uczestniczących w prze-
wozach, do których zastosowanie ma lit. a) i b): nazwę
przedsiębiorstwa, nazwę handlową, siedzibę, numer
rejestracyjny, numer identyfikacji podatkowej VAT
i numer identyfikacyjny podatku akcyzowego oraz
adres właścicieli, nadawców, odbiorców, spedytorów,
przewoźników i innych pośredników lub osób
uczestniczących w międzynarodowym łańcuchu
zaopatrzenia.

4. W Komisji wyłącznie wyznaczeni analitycy są upraw-
nieni do przetwarzania danych osobowych, do którego ma
zastosowanie ust. 2 lit. b) i c).

Dane osobowe, które nie są niezbędne do osiągnięcia
danego celu, są bezzwłocznie usuwane lub zmieniane na
dane anonimowe. W każdym przypadku mogą być
przechowywane maksymalnie przez okres trzech lat.

Artykuł 18b

1. Komisja jest uprawniona do organizowania szkoleń
i dostarczania wszelkiego rodzaju pomocy innej niż
finansowa oficerom łącznikowym z krajów trzecich oraz
z europejskich i międzynarodowych organizacji i agencji.

2. Komisja może udostępnić państwom członkowskim,
zarówno dla realizacji celów niniejszego rozporządzenia,
jak i wykonywania ich obowiązków w ramach wdrażania
współpracy celnej określonej w art. 29 i 30 Traktatu o Unii
Europejskiej, ekspertyzę, pomoc techniczną lub logistyczną,
działanie w zakresie szkoleń lub łączności, bądź też
wszelkie inne wsparcie operacyjne.

(*) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.”,

6) artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Zakładając, że zainteresowane państwo trzecie podjęło
prawne działania w celu udzielenia pomocy wymaganej do
zgromadzenia dowodów o nieprawidłowym charakterze
operacji, które wydają się stanowić naruszenie przepisów

prawa celnego i rolnego lub w celu określenia zasięgu
operacji, które, jak stwierdzono, stanowią naruszenie tych
przepisów, informacje uzyskane na podstawie niniejszego
rozporządzenia mogą być przekazane temu krajowi
trzeciemu:

— przez Komisję lub zainteresowane państwo człon-
kowskie, z zastrzeżeniem uzyskania w stosownych
przypadkach zgody właściwych władz, które przeka-
zały te informacje, lub

— przez Komisję lub zainteresowane państwa członkow-
skie w ramach skoordynowanego działania, jeżeli
informacje są przekazane przez więcej niż jedno
państwo członkowskie z zastrzeżeniem uzyskania
uprzedniej zgody właściwych władz państw człon-
kowskich, które je przekazały.

Takie przekazanie przez państwo członkowskie następuje
zgodnie z jego krajowymi przepisami dotyczącymi prze-
kazywania danych państwom trzecim.

W każdym przypadku należy dopilnować, by przepisy
danego państwa trzeciego oferowały stopień ochrony
odpowiadający stopniowi ochrony określonemu w art. 45
ust. 1 i 2.”;

7) w art. 20 ust. 2 skreśla się lit. d);

8) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem SIC, zgodnie z przepisami niniejszego
rozporządzania, jest pomoc w zapobieganiu, śledze-
niu i ściganiu działań naruszających przepisy prawa
celnego i rolnego, dzięki szybszemu przekazywaniu
informacji i zwiększaniu skuteczności procedur
współpracy i kontroli właściwych władz, określonych
w niniejszym rozporządzeniu.”;

b) w ust. 3 słowa „w art. K.1 ust. 8” otrzymują brzmienie
„w art. 29 i 30”;

c) w ust. 4 słowa „procedurą określoną w art. 43 ust. 2”
otrzymują brzmienie „procedurą regulacyjną połą-
czoną z kontrolą, o której mowa w art. 43 ust. 2”;

d) skreśla się ust. 5;

9) w art. 24 dodaje się litery w brzmieniu:

„g) zatrzymanie, zajęcie lub konfiskata towarów;
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h) zatrzymanie, zajęcie lub konfiskata środków pienięż-
nych określonych w art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków
pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożo-
nych ze Wspólnoty (*).

(*) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9.”;

10) artykuł 25 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 25

1. Pozycje zawarte w SIC odnoszące się do każdej
kategorii, o której mowa w art. 24 ust. 2 lit. a)–h), są
ustalane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 43 ust. 2, w stopniu
koniecznym do osiągnięcia celu systemu. W żadnym
przypadku pozycje dotyczące danych osobowych nie
znajdują się w kategorii, o której mowa w art. 24 lit. e).

2. W kategoriach, o których mowa w art. 24 lit. a)–d),
informacje odnoszące się do danych osobowych obejmują
najwyżej:

a) nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona, poprzednie
nazwiska i pseudonimy;

b) datę i miejsce urodzenia;

c) narodowość;

d) płeć;

e) numer, miejsce i datę wystawienia dokumentów
tożsamości (paszporty, dowody tożsamości, prawa
jazdy);

f) adres;

g) fizyczne stałe znaki szczególne;

h) kod ostrzegawczy wskazujący posiadanie w przesz-
łości broni, stosowanie przemocy lub ucieczki;

i) powód umieszczenia danych;

j) sugerowane działanie;

k) numery rejestracyjne środków transportu.

3. W odniesieniu do kategorii, o której mowa w art. 24
lit. f), informacje odnoszące się do danych osobowych
obejmują najwyżej nazwisko i imiona ekspertów.

4. W odniesieniu do kategorii, o której mowa w art. 24
lit. g) i h), informacje odnoszące się do danych osobowych
obejmują najwyżej:

a) nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona, poprzednie
nazwiska i pseudonimy;

b) datę i miejsce urodzenia;

c) narodowość;

d) płeć;

e) adres.

5. We wszystkich przypadkach nie są włączane dane
osobowe ujawniające pochodzenie etniczne lub rasowe,
poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność
do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia
lub życia seksualnego osób fizycznych.”;

11) artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

1. Dane osobowe wchodzące w zakres kategorii, o któ-
rych mowa w art. 24, są umieszczane w SIC jedynie
w następujących sugerowanych celach:

a) obserwacji i sporządzenia sprawozdania;

b) dyskretnego nadzoru;

c) szczególnych kontroli; oraz

d) analizy operacyjnej.

2. Dane osobowe wchodzące w zakres kategorii, o któ-
rych mowa w art. 24, mogą być włączane do SIC jedynie
wtedy, gdy – szczególnie na podstawie wcześniejszych
czynów niezgodnych z prawem lub informacji dostarczo-
nych w ramach pomocy – istnieją wskazania, że dana osoba
brała, bierze lub będzie brała udział w działaniach
naruszających przepisy prawa celnego i rolnego oraz
mających szczególne znaczenie na poziomie wspólnoto-
wym.”;

12) artykuł 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu zapewnienia właściwego stosowania przepi-
sów dotyczących ochrony danych osobowych zawartych
w niniejszym rozporządzeniu każde państwo członkowskie
i Komisja traktują SIC jako system do przetwarzania danych
osobowych, podlegający:

— przepisom krajowym wdrażającym dyrektywę 95/46/
WE,
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— przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001, oraz

— bardziej rygorystycznym przepisom zawartym
w niniejszym rozporządzaniu.”;

13) artykuł 35 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 35

1. Z zastrzeżeniem art. 30 ust. 1 partnerzy SIC mają
zakaz wykorzystywania danych osobowych z SIC w celach
innych niż określone w art. 23 ust. 2.

2. Dane mogą być kopiowane jedynie w celach technicz-
nych, pod warunkiem że takie kopiowanie jest niezbędne
do poszukiwania informacji przez władze, o których mowa
w art. 29.

3. Dane osobowe umieszczane w SIC przez państwo
członkowskie lub Komisję nie mogą być kopiowane do
systemów przetwarzania danych, za które państwa człon-
kowskie lub Komisja są odpowiedzialne, z wyjątkiem
systemów zarządzania ryzykiem, których celem jest
ukierunkowanie kontroli celnych na poziomie krajowym,
lub systemów analizy operacyjnej, umożliwiających ukie-
runkowanie działań koordynacyjnych na poziomie wspól-
notowym.

W takim przypadku wyłącznie analitycy wskazani przez
władze krajowe w każdym państwie członkowskim, a także
analitycy wskazani przez służby Komisji są uprawnieni do
przetwarzania danych osobowych pochodzących z SIC,
odpowiednio w ramach systemu zarządzania ryzykiem
mającego ukierunkować kontrole celne przeprowadzane
przez organy krajowe lub w ramach systemu analizy
operacyjnej, umożliwiającego koordynowanie działań na
poziomie wspólnotowym.

Państwa członkowskie przesyłają Komisji listę urzędów
zarządzających ryzykiem, którym podlegają analitycy
upoważnieni do kopiowania i przetwarzania danych
osobowych wprowadzonych do SIC. Komisja informuje
o tym pozostałe państwa członkowskie. Informuje ona
również wszystkie państwa członkowskie o odpowiednich
szczegółach dotyczących służb Komisji upoważnionych do
przeprowadzania analizy operacyjnej.

Wykaz wyznaczonych władz krajowych i wydziałów
Komisji jest publikowany przez Komisję w celach informa-
cyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dane osobowe skopiowane z SIC są przechowywane
jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla
którego zostały skopiowane. Przynajmniej raz w roku
kopiujący dane partner SIC dokonuje przeglądu danych pod
względem oceny konieczności ich zachowania. Okres
przechowywania nie może być dłuższy niż dziesięć lat.

Dane osobowe, które nie są niezbędne do kontynuowania
analizy, należy bezzwłocznie usunąć lub zapisać jako dane
anonimowe.”;

14) artykuł 36 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W każdym przypadku, w czasie kiedy podjęte jest działanie
w celach lokalizowania, sporządzania sprawozdań lub
dyskretnego nadzoru, a także w okresie przeprowadzania
operacyjnej analizy danych lub dochodzenia administracyj-
nego lub karnego, osoba, której dane są przetwarzane,
może nie uzyskać dostępu do danych.”;

15) w art. 37 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda osoba może wnosić do każdego krajo-
wego organu nadzorczego, o którym mowa w art. 28
dyrektywy nr 95/46/WE, lub do Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych, o którymmowa w art. 41
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, o udostęp-
nienie danych osobowych jej dotyczących oraz
o sprawdzenie ich dokładności i sposobu ich
obecnego lub przeszłego wykorzystywania. Prawo to
jest regulowane przez przepisy ustawowe, wykona-
wcze i proceduralne państwa członkowskiego, w któ-
rym taki wniosek został złożony, a także
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Jeżeli dane
zostały umieszczone przez inne państwo członkow-
skie lub przez Komisję, sprawdzenie odbywa się
w ścisłej współpracy z krajowym organem nadzor-
czym w tym innym państwie członkowskim lub
z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a. Europejski Inspektor Ochrony Danych nadzo-
ruje zgodność SIC z rozporządzeniem (WE) nr 45/
2001.”;

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Co najmniej raz w roku Europejski Inspektor
Ochrony Danych zwołuje posiedzenie z udziałem
wszystkich krajowych organów ochrony danych
uprawnionych w kwestiach nadzoru związanych
z SIC.”;

16) tytuł rozdziału 7 tytułu V otrzymuje brzmienie: „Bezpie-
czeństwo danych”

17) w art. 38 ust. 1 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) Komisję w odniesieniu do wspólnotowych elementów
wspólnej sieci łączności.”;
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18) dodaje się tytuł w brzmieniu:

„TYTUŁ Va

IDENTYFIKUJĄCA BAZA DANYCH REJESTRU CELNEGO

ROZDZIAŁ 1

Utworzenie identyfikującej bazy danych rejestru celnego

Artykuł 41a

1. SIC obejmuje także specjalną bazę danych zwaną
»identyfikującą bazą danych rejestru celnego« (w skrócie
»FIDE«). Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego tytułu
wszystkie przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące
SIC, jak również wszelkie odesłania do SIC dotyczą również
FIDE.

2. FIDE ma pomóc w zapobieganiu działaniom narusza-
jącym przepisy prawa celnego i prawa rolnego mającego
zastosowanie do towarów wwożonych na obszar celny
Wspólnoty lub wywożonych z niego, a także w ułatwianiu
i przyspieszaniu ich wykrywania i ścigania.

3. Celem FIDE jest umożliwienie Komisji, otwierającej
dokumentację koordynacyjną w rozumieniu art. 18 lub
przygotowującej misję wspólnotową w państwie trzecim
w rozumieniu art. 20, oraz właściwym władzom państwa
członkowskiego w zakresie dochodzeń administracyjnych
na podstawie art. 29, otwierającym dokumentację docho-
dzeniową lub prowadzącym dochodzenie na temat jednej
lub wielu osób lub przedsiębiorstw, ustalenia właściwych
władz w innych państwach członkowskich lub służb
Komisji, które aktualnie prowadzą lub prowadziły docho-
dzenie na temat danych osób lub przedsiębiorstw, aby
dzięki informacjom o istnieniu dokumentacji dochodze-
niowej osiągnąć cele wskazane w ust. 2.

4. Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja prowadzi
poszukiwania w FIDE i potrzebuje dokładniejszych danych
na temat zarejestrowanej dokumentacji dochodzeniowej na
temat osób lub przedsiębiorstw, powinno/powinna zwrócić
się o pomoc do państwa członkowskiego udzielającego
informacji.

5. Władze celne państw członkowskich mogą wykorzys-
tywać FIDE w ramach współpracy celnej określonej w art. 29
i 30 Traktatu o Unii Europejskiej. W takim przypadku to
Komisja zapewnia techniczne zarządzanie tą bazą.

ROZDZIAŁ 2

Funkcjonowanie i użytkowanie FIDE

Artykuł 41b

1. Właściwe władze mogą wprowadzić do FIDE dane
pochodzące z dokumentacji dochodzeniowej do celów

określonych w art. 41a ust. 3, dotyczące przypadków
naruszeń prawa celnego lub prawa rolnego mającego
zastosowanie do towarów wwożonych na obszar celny
Wspólnoty lub wywożonych z niego oraz mających
szczególne znaczenie na poziomie wspólnotowym. Dane
te ograniczają się do następujących kategorii:

a) osoby i przedsiębiorstwa, które są lub były przed-
miotem dochodzenia administracyjnego lub karnego,
prowadzonego przez właściwe organy państwa
członkowskiego, oraz:

— istnieje podejrzenie, że prowadzą lub prowadziły
działanie naruszające przepisy prawa celnego lub
rolnego lub w nim uczestniczą lub uczestniczyły,
lub

— są przedmiotem ustaleń związanych z takim
działaniem, lub

— były objęte decyzjami lub karami administracyj-
nymi lub karami sądowymi w związku z takim
działaniem;

b) dziedzina objęta dokumentacją dochodzeniową;

c) nazwisko, narodowość oraz dane adresowe odpo-
wiednich służb państwa członkowskiego i numer
dokumentacji.

Dane określone w lit. a), b) i c) są wprowadzane oddzielnie
dla każdej osoby lub przedsiębiorstwa. Tworzenie odnośni-
ków między danymi jest zabronione.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 lit. a),
ograniczają się do następujących danych:

a) w przypadku osób: nazwiska, nazwiska panieńskiego,
imienia, poprzedniego nazwiska i pseudonimu, daty
i miejsca urodzenia, narodowości i płci;

b) w przypadku przedsiębiorstw: nazwy przedsiębior-
stwa, nazwy handlowej, siedziby przedsiębiorstwa,
numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru
identyfikacyjnego podatku akcyzowego.

3. Dane są wprowadzane na czas określony, zgodnie
z art. 41d.

Artykuł 41c

1. Wprowadzanie danych do FIDE i ich przegląd jest
zastrzeżone wyłącznie dla władz, o których mowa
w art. 41a.
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2. Każdy wynik przeglądu FIDE powinien zawierać
następujące dane osobowe:

a) w przypadku osób: imię i/lub nazwisko, i/lub
nazwisko panieńskie, i/lub poprzednie nazwiska, ilub
pseudonim lub datę urodzenia;

b) w przypadku przedsiębiorstw: nazwę przedsiębior-
stwa i/lub nazwę handlową, i/lub numer identyfikacji
podatkowej VAT, i/lub numer identyfikacyjny podatku
akcyzowego.

ROZDZIAŁ 3

Przechowywanie danych

Artykuł 41d

1. Termin przechowywania danych zależy od ustaw,
przepisów wykonawczych i procedur państwa członkow-
skiego, który je przekazuje. Nie należy przekraczać
poniższych terminów, liczonych od daty wprowadzenia
danych do dokumentacji dochodzeniowej:

a) dane dotyczące bieżącej dokumentacji dochodzenio-
wej nie mogą być przechowywane dłużej niż przez
trzy lata od stwierdzenia działania naruszającego
prawo celne i rolne; dane należy usunąć przed tym
terminem, jeżeli od ostatniego stwierdzenia minął
jeden rok;

b) dane dotyczące dochodzeń administracyjnych lub
karnych, które były podstawą do stwierdzenia działa-
nia naruszającego przepisy prawa celnego i rolnego,
a w przypadku których nie wydano decyzji admini-
stracyjnej, wyroku skazującego, orzeczenia grzywny
ani kary administracyjnej, nie mogą być przechowy-
wane dłużej niż przez sześć lat;

c) dane dotyczące dochodzeń administracyjnych lub
karnych, które były podstawą decyzji administracyj-
nej, wyroku skazującego, orzeczenia grzywny lub
sankcji administracyjnej, nie mogą być przechowy-
wane dłużej niż przez 10 lat.

Okresy te nie podlegają kumulacji.

2. Na każdym etapie dochodzenia, o którym mowa
w ust. 1 lit. a), b) i c), gdy zgodnie z przepisami
ustawowymi, wykonawczymi i procedurami państwa
członkowskiego dostarczającego informacje osoba lub
przedsiębiorstwo, do których stosuje się art. 41b, zostanie
wyłączona spod podejrzeń, dane dotyczące tej osoby lub
tego przedsiębiorstwa należy bezzwłocznie usunąć.

3. FIDE automatycznie usuwa dane po upływie maksy-
malnego okresu przechowywania ustalonego w ust. 1.”;

19) tytuł VI otrzymuje brzmienie:

„TYTUŁ VI

FINANSOWANIE

Artykuł 42a

1. Niniejsze rozporządzenie jest podstawą do finansowa-
nia wszelkich działań Wspólnoty przewidzianych w niniej-
szym rozporządzeniu, w szczególności:

a) całość kosztów instalacji i konserwacji stałej infra-
struktury technicznej udostępniającej państwom
członkowskim środki logistyczne, biurowe i informa-
tyczne w celu zapewnienia koordynacji wspólnych
działań celnych, w szczególności specjalnych obser-
wacji określonych w art. 7;

b) zwrot kosztów transportu, zakwaterowania i dziennej
diety przedstawicieli państw członkowskich uczestni-
czących w misjach wspólnotowych określonych
w art. 20, we wspólnych działaniach celnych
organizowanych przez Komisję lub wspólnie z nią,
a także w szkoleniach, zebraniach ad hoc, zebraniach
przygotowawczych do dochodzeń administracyjnych
lub działaniach operacyjnych prowadzonych przez
państwa członkowskie, gdy są organizowane przez
Komisję lub we współpracy z nią.

Gdy stała infrastruktura techniczna, o której mowa
w lit. a), jest wykorzystywana w ramach współpracy
celnej przewidzianej w art. 29 i 30 Traktatu o Unii
Europejskiej, koszty transportu, zakwaterowania oraz
diet dziennych przedstawicieli państw członkowskich
są pokrywane przez państwa członkowskie;

c) wydatki związane z zakupem, analizą, rozwojem
i konserwacją infrastruktury informatycznej (sprzętu
komputerowego) oraz oprogramowania i połączeń
sieciowych, a także powiązanych z nimi usług
związanych z produkcją, pomocą i szkoleniami
poświęconymi prowadzeniu działań przewidzianych
w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności zapo-
bieganiu nadużyciom oraz ich zwalczaniu;

d) wydatki związane z dostarczaniem informacji
i wydatki na związane z nimi działania umożliwiające
dostęp do informacji, danych i źródeł danych
w ramach prowadzenia działań przewidzianych
w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności zapo-
bieganiu nadużyciom oraz ich zwalczaniu;

e) wydatki związane ze stosowaniem systemu informacji
celnej (CIS), przewidziane w instrumentach przyjętych
na podstawie art. 29 i 30 Traktatu o Unii Europejskiej,
a w szczególności w Konwencji w sprawie
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wykorzystania technologii informatycznych do celów
odpraw celnych, ustanowionej na mocy aktu Rady
z dnia 26 lipca 1995 r. (*), pod warunkiem że
w instrumentach tych określono, iż wspomniane
wydatki pokrywane są z budżetu ogólnego Unii
Europejskiej.

2. Wydatki związane z nabyciem, analizą, rozwojem
i konserwacją wspólnotowych elementów wspólnej sieci
łączności wykorzystywanej do celów ust. 1 lit. c) również są
pokrywane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Komisja
zawiera niezbędne umowy, aby zapewnić operacyjność tych
elementów w imieniu Wspólnoty.

3. Bez uszczerbku dla kosztów związanych z funkcjono-
waniem SIC, jak również dla kwot przewidzianych z tytułu
odszkodowań zgodnie z art. 40, państwa członkowskie
i Komisja odstępują od wszelkich roszczeń o zwrot
kosztów związanych z dostarczaniem informacji lub
dokumentów i z prowadzeniem dochodzenia administra-
cyjnego lub z wszelkim innym działaniem operacyjnym
wynikającym z zastosowania niniejszego rozporządzenia,
które są realizowane na wniosek państwa członkowskiego
lub Komisji, z wyjątkiem ewentualnych świadczeń wypła-
canych ekspertom.

(*) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 33.”;

20) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu
mają zastosowanie art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji
1999/468/WE, uwzględniając postanowienia jej
art. 8.”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki mające na celu zmianę elementów innych
niż istotne niniejszego rozporządzenia, między
innymi poprzez uzupełnienie go, są przyjmowane
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w ust. 2:

a) decyzje w sprawie elementów do włączenia do
SIC, jak przewidziano w art. 25;

b) określenie działań dotyczących stosowania
prawa rolnego, w odniesieniu do których należy
wprowadzić informacje do SIC, jak przewidziano
w art. 23 ust. 4.”;

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komitet bada wszelkie sprawy dotyczące stoso-
wania niniejszego rozporządzenia, które mogą być
podjęte przez jego przewodniczącego, zarówno z jego
inicjatywy, jak i na wniosek przedstawiciela państwa
członkowskiego, a w szczególności dotyczące:

— zasadniczego funkcjonowania postanowień
o wzajemnej pomocy przewidzianych w niniej-
szym rozporządzeniu,

— przyjęcia praktycznych postanowień o przekazy-
waniu informacji, o których mowa w art. 15, 16
i 17,

— informacji przesyłanych do Komisji na podstawie
art. 17 i 18 w celu sprawdzenia, czy możliwe jest
ich odczytanie, przyjęcie środków potrzebnych
do powstrzymania działań naruszających prze-
pisy prawa celnego i rolnego oraz, tam gdzie jest
to właściwe, zaproponowanie zmian w obowią-
zujących przepisach wspólnotowych lub ustano-
wienie dodatkowych przepisów,

— organizacji wspólnych działań celnych, a w szcze-
gólności specjalnych obserwacji określonych
w art. 7,

— przygotowania dochodzeń przeprowadzanych
przez państwa członkowskie i koordynowanych
przez Komisję i misji wspólnotowych określo-
nych w art. 20,

— środków podejmowanych w celu zabezpieczenia
poufności informacji, zwłaszcza danych osobo-
wych, wymienianych na podstawie niniejszego
rozporządzenia, innych niż określone w tytule V,

— wprowadzania i właściwego działania SIC oraz
wszelkich środków technicznych i operacyjnych
wymaganych w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa systemu,

— konieczności przechowywania danych w SIC,

— środków podejmowanych w celu zabezpieczenia
poufności informacji wprowadzanych do SIC na
podstawie niniejszego rozporządzenia, zwła-
szcza danych osobowych, oraz w celu zapew-
nienia realizacji zobowiązań osób
odpowiedzialnych za przetwarzanie danych,

— środków przyjętych zgodnie z art. 38 ust. 2.”;
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d) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komitet bada wszystkie problemy związane
z działaniem SIC, z którymi spotykają się krajowe
organy nadzorcze, o których mowa w art. 37. Komitet
utworzony ad hoc spotyka się przynajmniej raz
w roku.”;

21) w art. 44 i w art. 45 ust. 2 wyrazy „tytułu V dotyczących
SIC” zastępuje się wyrazami „tytułów V i Va”;

22) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 51a

We współpracy z państwami członkowskimi Komisja co
roku składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu

i Radzie ze środków podjętych w ramach wdrażania
niniejszego rozporządzenia.”;

23) w art. 53 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się numerację ust. 1;

b) skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 lipca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący
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