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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.   /2004

 ... m. ... d.

i� dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92,

nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsi�velgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26, 95, 133 ir 135 straipsnius,

atsi�velgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsi�velgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos2,

                                                
1 OL C 110, 2004 4 30, p. 72.
2 2004 m. baland�io 20 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame

leidinyje), ... Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... Europos
Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Reglamente (EEB) Nr. 2913/921 nustatytos importuojamų arba eksportuojamų prekių

muitinės prie�iūros taisyklės.

(2) Būtina nustatyti lygiavertį apsaugos lygį atliekant į Bendrijos muitų teritoriją įve�amų arba i�

jos i�ve�amų prekių  muitinį tikrinimą . Siekiant �io tikslo, būtina nustatyti lygiavertį muitinio

tikrinimo lygį Bendrijoje ir u�tikrinti, kad valstybės narės, kurios visų pirma yra atsakingos u�

muitinį tikrinimą, suderintai taikytų �io tikrinimo veiksmus. Siekiant kiek įmanoma  labiau

suma�inti riziką, kylančią Bendrijai, jos piliečiams ir Bendrijos prekybos partneriams, minėto

tikrinimo veiksmai turėtų būti grind�iami bendrai suderintais standartais ir rizikos kriterijais,

taikomais prekių bei ekonominių operacijų vykdytojų atrankai. Todėl valstybės narės ir

Komisija turėtų sukurti Bendrijoje taikomą rizikos valdymo sistemą bendram po�iūriui

įtvirtinti, kad būtų galima veiksmingai nustatyti prioritetus ir veiksmingai paskirstyti i�teklius,

siekiant i�laikyti tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo

pusiausvyrą. Tokia sistema taip pat turėtų numatyti bendrus kriterijus ir suderintus

reikalavimus, taikomus įgaliotiems ekonominių operacijų vykdytojams  ir u�tikrinti suderintą

�ių kriterijų ir reikalavimų taikymą. Visoms valstybėms narėms skirtos bendros rizikos

valdymo sistemos sukūrimas neturėtų kliudyti valstybei narei tikrinti prekes pasirinktinio

tikrinimo būdu.

                                                
1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m.

Stojimo aktu.
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(3) Valstybės narės turėtų suteikti įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą visiems

ekonominių operacijų vykdytojams, atitinkantiems bendruosius kriterijus, taikomus operacijų

vykdytojų kontrolės sistemoms, mokumui ir nustatytų reikalavimų laikymuisi. Vienos

valstybės narės suteiktą įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą turėtų pripa�inti ir

kitos valstybės narės, tačiau �is statusas nesuteikia teisės automati�kai naudotis muitinės

veiklos taisyklėse numatytais supaprastinimais kitose valstybėse narėse. Tačiau kitos

valstybės narės turėtų leisti įgaliotiems ekonominių operacijų vykdytojams naudotis

supaprastinimais, jeigu jie atitinka visus konkrečius reikalavimus, taikomus norint naudotis

tam tikrais supaprastinimais. Svarstydamos pra�ymą leisti naudotis supaprastinimais, kitos

valstybės narės neturi pakartotinai įvertinti operacijų vykdytojų kontrolės sistemų, mokumo ar

nustatytų reikalavimų laikymosi, ką jau atliko valstybė narė, suteikusi operacijų vykdytojui

įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą, tačiau turi u�tikrinti, kad būtų įvykdyti kiti

konkretūs reikalavimai, taikomi norint naudotis tam tikrais supaprastinimais. Naudojimosi

supaprastinimais kitose valstybėse narėse sąlygos taip pat gali būti suderintos suinteresuotų

muitinių susitarimu.

(4) Supaprastinimai, kurie taikomi pagal muitinės veiklos taisykles, turėtų ir toliau  nepa�eisti

Bendrijos muitinės kodekse apibrė�tų muitinio tikrinimo reikalavimų, visų pirma susijusių su

sauga ir saugumu. Muitinėms tenka atsakomybė u� tokio tikrinimo veiksmus ir, nepaisant to,

kad minėtos muitinės turėtų pripa�inti įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą vienu

i� veiksnių, įvertintu atliekant rizikos analizę ir leid�iant tam ekonominių operacijų

vykdytojui naudotis palankesnėmis tikrinimo, susijusio su sauga ir saugumu, sąlygomis , teisė

tikrinti turėtų i�likti.

(5) Valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija turėtų keistis informacija apie

importuojamų ir eksportuojamų prekių keliamą riziką. Tuo tikslu turėtų būti sukurta bendra,

saugi sistema, kuri suteiktų galimybę kompetentingoms institucijoms laiku ir efektyviai prieiti

prie �ios informacijos, ją perduoti ir ja keistis. Tokia informacija taip pat gali būti dalijamasi

ir su trečiosiomis �alimis, jei tą numato tarptautinis susitarimas.
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(6) Reikėtų nustatyti, kokiomis sąlygomis ekonominių operacijų vykdytojų muitinei perduotą

informaciją galima atskleisti kitoms tos pačios valstybės narės institucijoms, kitų valstybių

narių institucijoms, Komisijai arba trečiųjų �alių institucijoms. �iuo tikslu turėtų būti ai�kiai

nurodyta, kad 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 2000 m.

gruod�io 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 judėjimo2 taikomi asmens duomenų tvarkymui, kai �iuos duomenis tvarko

kompetentingos institucijos ir kitos institucijos, juos gaunančios pagal Bendrijos muitinės

kodeksą.

(7) Siekiant sudaryti sąlygas atitinkamam, rizika pagrįstam tikrinimui, būtina nustatyti

reikalavimą i� anksto, prie� atgabenimą arba i�siuntimą, pateikti informaciją apie visas į

Bendrijos muitų teritoriją įve�amas arba i� jos i�ve�amas prekes, i�skyrus oru arba jūra be

sustojimo �ioje teritorijoje gabenamas prekes. Tokia informacija turėtų būti prieinama prie�

įve�ant prekes į Bendrijos muitų teritoriją arba i�ve�ant i� jos. Atsi�velgiant į prekių,

transporto priemonių arba ekonominių operacijų vykdytojų rū�is, arba tais atvejais, kai

tarptautiniuose susitarimuose numatytos specialios saugumo priemonės, galima nustatyti

skirtingus jos prieinamumo terminus ir taisykles. Siekiant i�vengti saugumo spragų, �is

reikalavimas taip pat turėtų būti nustatytas ir į laisvąją zoną įve�amoms arba i� jos

i�ve�amoms prekėms.

(8) Todėl reikėtų atitinkamai i� dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92,

PRIĖMĖ �Į REGLAMENTĄ

                                                
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
2 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 i� dalies keičiamas taip:

1) 4 straipsnis i� dalies keičiamas taip:

� įtraukiami �ie papildomi punktai:

�4a) �įve�imo muitinės įstaiga� − pagal muitinės veiklos taisykles muitinės nustatyta

muitinės įstaiga, į kurią nedelsiant privalo būti pristatytos į Bendrijos muitų

teritoriją įve�tos prekės ir kurioje bus atliktas atitinkamas rizika pagrįstas tų

prekių įve�imo tikrinimas;

4b) �importo muitinės įstaiga� − pagal muitinės veiklos taisykles muitinės nustatyta

muitinės įstaiga, kurioje turi būti atlikti formalumai, susiję su muitinės

sankcionuotų veiksmų įforminimu į Bendrijos muitų teritoriją įve�amoms

prekėms, įskaitant atitinkama rizika pagrįstą tikrinimą;

4c) �eksporto muitinės įstaiga� − pagal muitinės veiklos taisykles muitinės nustatyta

muitinės įstaiga, kurioje turi būti atlikti formalumai, susiję su muitinės

sankcionuotų veiksmų įforminimu i� Bendrijos muitų teritorijos i�ve�amoms

prekėms, įskaitant atitinkama rizika pagrįstą tikrinimą;
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4d) �i�ve�imo muitinės įstaiga� − pagal muitinės veiklos taisykles muitinės nustatyta

muitinės įstaiga, kuriai prekės privalo būti pateiktos prie� jas i�ve�ant i� Bendrijos

muitų teritorijos ir kurioje bus atliktas tų prekių muitinis tikrinimas, susijęs su

taikomais i�ve�imo formalumais, ir atitinkamas rizika pagrįstas tikrinimas.�;

� 14 punktas pakeičiamas taip:

�14) �Muitinis tikrinimas� − konkretūs veiksmai, kuriuos atlieka muitinė, siekdama

u�tikrinti, kad būtų teisingai taikomos muitinės veiklos taisyklės ir kiti teisės

aktai, reglamentuojantys prekių, gabenamų tarp Bendrijos muitų teritorijos ir

trečiųjų �alių, įve�imo, i�ve�imo, tranzito, perkėlimo ir galutinio vartojimo tvarką,

ir Bendrijos prekių statuso neturinčių prekių laikymo tvarką; tokiais veiksmais

gali būti laikomas prekių tikrinimas, deklaracijos duomenų tikrinimas,

elektroninių arba ra�ytinių dokumentų egzistavimo ir autenti�kumo tikrinimas,

įmonių apskaitos registrų ir kitų registrų tikrinimas, transporto priemonių

tikrinimas, baga�o ir kitų daiktų, kuriuos gabena arba su savimi ne�ioja asmenys,

tikrinimas, tarnybiniai tyrimai ir kiti pana�ūs veiksmai.�;

� pridedami �ie punktai:

�25) �Rizika� − tikėtinumas, kad gali įvykti įvykis, susijęs su prekių, gabenamų tarp

Bendrijos muitų teritorijos ir trečiųjų �alių, įve�imu, i�ve�imu, tranzitu, perkėlimu

ir galutiniu vartojimu bei Bendrijos prekių statuso neturinčių prekių laikymu,

kuris

− trukdo teisingai taikyti Bendrijos ar nacionalines priemones; arba
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− kelia pavojų Bendrijos ir jos valstybių narių finansiniams interesams; arba

− kelia grėsmę Bendrijos saugumui ir saugai, visuomenės sveikatai, aplinkai

arba vartotojams.

26) �Rizikos valdymas� − sistemingas rizikos identifikavimas ir visų priemonių,

būtinų rizikos kilimui apriboti, įgyvendinimas. Rizikos valdymui priskirtina veikla

apima duomenų ir informacijos rinkimą, rizikos analizę ir įvertinimą, veiksmų

parinkimą ir įgyvendinimą, taip pat reguliarią proceso ir jo rezultatų stebėseną bei

per�iūrą, remiantis tarptautiniais, Bendrijos ir nacionaliniais �altiniais bei

strategijomis.�;

2) įterpiamas �is skirsnis ir straipsnis;

�1A skirsnis

Įgalioti ekonominių operacijų vykdytojai

5a straipsnis

1. Muitinė, jei būtina pasikonsultavusi su kitomis kompetentingomis institucijomis,

suteikia įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą bet kuriam Bendrijos muitų

teritorijoje įsteigtam ekonominių operacijų vykdytojui, įvertinusi, ar jis atitinka 2 dalyje

nustatytus kriterijus.
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Įgaliotas ekonominių operacijų vykdytojas naudojasi palankesnėmis muitinio tikrinimo,

susijusio su saugumu ir sauga, sąlygomis ir(arba) muitinės veiklos taisyklėse numatytais

supaprastinimais.

Įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą pripa�įsta visų valstybių narių muitinės,

atsi�velgdamos į 2 dalyje i�dėstytas taisykles bei sąlygas ir nepa�eisdamos muitinio tikrinimo

reikalavimų. Remdamosi įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statuso pripa�inimu ir

įvertinusios, ar įvykdyti Bendrijos muitų teisės aktuose nustatyti reikalavimai, taikytini tam

tikros rū�ies supaprastinimui, muitinės leid�ia operacijų vykdytojui naudotis tokiu

supaprastinimu.

2. Įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusas suteikiamas remiantis �iais kriterijais:

− priimtini duomenys apie muitinės nustatytų reikalavimų laikymąsi;

− priimtina verslo ir, atitinkamais atvejais, transporto registrų tvarkymo sistema, sudaranti

galimybes atlikti attinkamą muitinį tikrinimą;

− atitinkamais atvejais mokumo įrodymas; ir

− kai �is kriterijus taikytinas, � atitinkami saugumo ir saugos standartai.

Komiteto procedūra taikoma �ioms taisyklėms nustatyti:

− reglamentuojančioms įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statuso suteikimo

tvarką;
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− reglamentuojančioms leidimų naudotis supaprastinimais i�davimo tvarką;

− nustatančioms muitinės įstaigą, kurios kompetencijai priklauso suteikti tokį statusą ir

i�duoti leidimus;

− apibrė�iančioms palankesnių muitinio tikrinimo sąlygų, susijusių su saugumu ir sauga ,

rū�į ir mastą, atsi�velgiant į bendro rizikos valdymo taisykles;

− reglamentuojančioms konsultacijų su kitomis muitinėmis ir informacijos pateikimo

kitoms muitinėms tvarką;

ir �ioms sąlygoms apibrė�ti:

− kai leidimas galioja tik vienoje arba keliose valstybėse narėse;

− kai galima sustabdyti įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statuso galiojimą arba �į

statusą at�aukti; ir

− kai tam tikroms įgaliotų ekonominių operacijų vykdytojų kategorijoms galima netaikyti

reikalavimo būti įsteigtiems Bendrijoje, visų pirma atsi�velgiant į tarptautinius

susitarimus.�.
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3) 13 straipsnis pakeičiamas taip:

�13 straipsnis

1. Muitinė gali, laikydamasi galiojančių nuostatų nustatytų sąlygų, atlikti visų rū�ių

tikrinimą, kurį, jos nuomone, būtina atlikti norint u�tikrinti, kad būtų tinkamai taikomos

muitinės veiklos taisyklės ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekių, gabenamų tarp

Bendrijos muitų teritorijos ir trečiųjų �alių, įve�imo, i�ve�imo, tranzito, perkėlimo ir galutinio

vartojimo tvarką bei Bendrijos prekių statuso neturinčių prekių laikymo tvarką. Muitinis

tikrinimas, kuriuo norima u�tikrinti tinkamą Bendrijos teisės aktų taikymą, gali būti

atliekamas ir trečiojoje �alyje, jei tą numato tarptautinis susitarimas.

2. Muitinis tikrinimas, i�skyrus atliekamą pasirinktinio tikrinimo būdu, grind�iamas

rizikos analize, atliekama naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis

priemonėmis, siekiant nustatyti ir kiekybi�kai įvertinti rizikos veiksnius ir sukurti rizikos

veiksniams įvertinti būtinas priemones, besiremiančias nacionalinio, Bendrijos ir, jei esama,

tarptautinio lygmens kriterijais.

Komiteto procedūra taikoma bendro rizikos valdymo sistemai apibrė�ti ir bendriems

kriterijams bei prioritetinėms tikrinimo sritims nustatyti.

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, sukuria elektroninę sistemą rizikos

valdymui įgyvendinti.
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3. Kai tikrinimą atlieka ne muitinė, o kita institucija, toks tikrinimas atliekamas pastarajai

institucijai glaud�iai derinant savo veiksmus su muitine ir, jei įmanoma, tuo pačiu metu ir toje

pačioje vietoje.

4. Atlikdamos �iame straipsnyje nurodytą tikrinimą muitinės ir kitos kompetentingos

institucijos, pavyzd�iui veterinarijos ir policijos institucijos, gali perduoti gautus duomenis

apie prekių, gabenamų tarp Bendrijos muitų teritorijos ir trečiųjų �alių, įve�imą, i�ve�imą,

tranzitą, perkėlimą ir galutinį vartojimą bei apie Bendrijos statuso neturinčių prekių laikymą

viena kitai, valstybių narių muitinės įstaigoms ir Komisijai, jei tai būtina siekiant iki

minimumo suma�inti riziką.

Perduoti konfidencialius duomenis trečiųjų �alių muitinių administracijoms ir kitoms

įstaigoms (pavyzd�iui, saugumo institucijoms) leid�iama tik tada, jei tai numatyta tarptautiniu

susitarimu ir jei yra laikomasi galiojančių duomenų apsaugos nuostatų, visų pirma 1995 m.

spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo∗∗∗∗  ir 2000 m. gruod�io 18 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos

institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo∗∗∗∗∗∗∗∗ .;

_________________________________

* OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu

(EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p.1).

** OL L 8, 2001 1 12, p.1.�

4) 15 straipsnis pakeičiamas taip:

�15 straipsnis

Visa informacija, kuri pagal savo turinį arba pateikimo būdą yra konfidenciali, laikoma

tarnybos paslaptimi. Kompetentingos institucijos neturi teisės jos atskleisti be tiesioginio

informacijos pateikėjo � asmens arba institucijos � sutikimo. Tačiau informaciją perduoti

leid�iama, jeigu kompetentingos institucijos yra įpareigotos ją teikti vadovaujantis

                                                
∗∗∗∗  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais

Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
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galiojančiomis nuostatomis, visų pirma susijusiomis su procesiniais veiksmais. Informacija

atskleid�iama arba pateikiama grie�tai laikantis galiojančių duomenų apsaugos nuostatų, visų

pirma Direktyvos 95/46/EB ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001.�;

5) 16 straipsnyje �od�iai �kad muitinė galėtų juos patikrinti� pakeičiami �od�iais �muitinio

tikrinimo reikmėms �;

6) į III antra�tinės dalies I skyrių įterpiami �ie straipsniai:

�36a straipsnis

1. Į Bendrijos muitų teritoriją įve�tos prekės, i�skyrus prekes, gabenamas transporto

priemonėmis, kurios tik vyksta per muitų teritorijai priklausančius teritorinius vandenis arba

oro erdvę be sustojimo �ioje teritorijoje, turi būti nurodytos bendrojoje deklaracijoje.

                                                
∗∗∗∗∗∗∗∗  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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2. Bendroji deklaracija pateikiama įve�imo muitinės įstaigai.

Muitinės gali leisti pateikti bendrąją deklaraciją kitai muitinės įstaigai tuo atveju, jei pastaroji

nedelsdama perduoda būtinus duomenis įve�imo muitinės įstaigai arba u�tikrina, kad jie būtų

prieinami elektroniniu būdu.

Muitinės gali leisti vietoj bendrosios deklaracijos pateikti prane�imą ir suteikti prieigą prie

bendrosios deklaracijos duomenų ekonominių operacijų vykdytojo elektroninėje sistemoje.

3. Bendroji deklaracija pateikiama prie� įve�ant prekes į Bendrijos muitų teritoriją.

4. Taikant Komiteto procedūrą nustatomi:

− bendrosios deklaracijos pateikimo terminas iki prekių įve�imo į Bendrijos muitų

teritoriją;

− taisyklės dėl pirmojoje įtraukoje nurodytam terminui taikytinų i�imčių ir pakeitimų; ir

− sąlygos, kai galima netaikyti reikalavimo pateikti bendrąją deklaraciją arba pakeisti �io

reikalavimo turinį,

įvertinant ypatingas aplinkybes ir jas taikant tam tikroms prekių srautų rū�ims, transporto

rū�ims ar ekonominių operacijų vykdytojams, arba tais atvejais, kai tarptautiniuose

susitarimuose numatytos specialios saugumo priemonės.
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36b straipsnis

1. Taikant Komiteto procedūrą ir, atitinkamais atvejais, atsi�velgiant į tarptautinius

standartus ir verslo praktiką, nustatomas bendras bendrosios deklaracijos duomenų rinkinys ir

bendri �ių duomenų formatai, įtraukiant duomenis, būtinus rizikos analizei ir tinkamam

muitinio tikrinimo veiksmų taikymui, pirmiausia saugumo ir saugos tikslais.

2. Bendroji deklaracija pateikiama naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis

priemonėmis. �iam tikslui gali būti naudojama verslo, uostų arba transporto informacija, jeigu

joje pateikiami būtini duomenys.

Ypatingomis aplinkybėmis muitinės gali priimti popieriuje sura�ytas bendrąsias deklaracijas,

jei joms taikomas tas pats rizikos valdymo lygmuo, kuris yra taikomas bendrosioms

deklaracijoms, pateiktoms naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis.

3. Bendrąją deklaraciją pateikia asmuo, kuris įve�a prekes arba kuris prisiima atsakomybę

u� įve�amų prekių gabenimą į Bendrijos muitų teritoriją.

4. Nepaisant 3 dalyje nurodyto asmens prievolių, vietoj nurodyto asmens bendrąją

deklaraciją gali pateikti:

a) asmuo, kurio vardu veikia 3 dalyje nurodyti asmenys; arba
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b) bet kuris asmuo, galintis pateikti atitinkamas prekes arba u�tikrinti, kad jos būtų

pateiktos kompetentingai muitinės įstaigai; arba

c) kurio nors i� 3 dalyje arba a ar b punktuose nurodytų asmenų atstovas.

5. 3 ir 4 dalyse nurodyto asmens pra�ymu jam gali būti leista i� dalies pakeisti vieną arba

daugiau jau pateiktos bendrosios deklaracijos duomenų. Tačiau jokių pakeitimų daryti

neleid�iama po to, kai muitinės:

a) informavo bendrąją deklaraciją pateikusį asmenį, kad ketina patikrinti prekes; arba

b) nustatė, kad tam tikri duomenys yra neteisingi; arba

c) leido i�gabenti prekes.

36c straipsnis

1. Įve�imo muitinės įstaiga gali nereikalauti, kad būtų pateikta bendroji deklaracija u�

prekes, jeigu nepasibaigus 36a straipsnio 3 arba 4 dalyse nurodytam terminui, atitinkamos

prekės deklaruojamos pateikiant muitinės deklaraciją. Tokiu atveju muitinės deklaracijoje

pateikiami bent jau tie duomenys, kuriuos būtina pateikti bendrojoje deklaracijoje, ir iki tol,

kol muitinės deklaracija nepriimama pagal 63 straipsnį, ji laikoma turinčia bendrosios

deklaracijos statusą.
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Muitinės gali leisti, kad muitinės deklaracija būtų pateikiama importo muitinės įstaigai, kuri

skiriasi nuo įve�imo muitinės įstaigos,jei importo muitinės įstaiga nedelsdama perduoda

būtinus duomenis įve�imo muitinės įstaigai arba u�tikrina, kad jie būtų prieinami elektroniniu

būdu.

2. Tais atvejais, kai muitinės deklaracija pateikiama nesinaudojant duomenų apdorojimo

techninėmis priemonėmis, muitinės jos duomenims taiko tą patį rizikos valdymo lygmenį,

koks yra taikomas deklaracijoms, pateiktoms naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis

priemonėmis.�.

7) 37 straipsnio 1 dalyje frazė �Jos gali būti muitinės tikrinamos� pakeičiama fraze �Galima

atlikti jų muitinį tikrinimą� ir 38 straipsnio 3 dalyje frazė �Prekių, kurios dar joms esant u�

Bendrijos muitų teritorijos ribų gali būti tikrinamos valstybės narės muitinės� pakeičiama

fraze �Prekėms, kurioms dar joms esant u� Bendrijos muitų teritorijos ribų gali būti atliktas

valstybės narės muitinis tikrinimas�.

8) 38 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

�5. 1�4 dalys, 36a−36c straipsniai ir 39−53 straipsniai netaikomi prekėms, kurios buvo

laikinai i�gabentos i� Bendrijos muitų teritorijos jas gabenant tarp dviejų �ioje teritorijoje

esančių vietų jūra arba oru, su sąlyga, kad jas be sustojimo u� Bendrijos muitų teritorijos ribų

tiesioginiu mar�rutu gabeno reguliarius reisus vykdanti oro transporto arba laivybos linija. �.
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9) 40 straipsnis pakeičiamas taip:

�40 straipsnis

Į Bendrijos muitų teritoriją įve�amas prekes, i�skyrus gabenamas transporto priemonėmis,

kurios tik vyksta per Bendrijos muitų teritorijai priklausančius teritorinius vandenis arba oro

erdvę be sustojimo �ioje teritorijoje, muitinei turi pateikti asmuo, kuris jas įve�a į minėtą

teritoriją arba, atitinkamais atvejais, asmuo, kuris prisiima atsakomybę u� jau įve�tų prekių

gabenimą. Prekes pateikiantis asmuo nurodo anksčiau pateiktą ir su tomis prekėmis susijusią

bendrąją deklaraciją arba muitinės deklaraciją.�;

10) III antra�tinės dalies 3 skyriaus pavadinimas pakeičiamas į �Muitinei pateiktų prekių

i�krovimas�.

11) 43-45 straipsniai i�braukiami.

12) 170 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

�2. Prekės pateikiamos muitinei, ir nustatyti muitinės formalumai atliekami tais atvejais,

kai:

a) joms buvo įforminta muitinės procedūra, kuri u�baigiama įve�ant prekes į laisvąją zoną

arba padedant į laisvąjį sandėlį; tačiau, jeigu taikant atitinkamą muitinės procedūrą

leid�iama pasinaudoti atleidimu nuo prievolės pateikti prekes, jų pateikti

nereikalaujama;
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b) jos buvo įve�tos į laisvąją zoną arba padėtos į laisvąjį sandėlį vykdant sprendimą dėl

importo muitų grą�inimo arba atsisakymo juos i�ie�koti;

c) jos atitinka 166 straipsnio b punkte nurodytų priemonių reikalavimus;

d) jos tiesiogiai įve�amos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį i� u� Bendrijos

muitų teritorijos ribų.�;

13) 176 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

�2. Jeigu prekės perkraunamos laisvojoje zonoje, su �ia operacija susiję apskaitos registrai

turi būti laikomi muitinės �inioje. Trumpas prekių saugojimas, susijęs su tokiu jų perkrovimu,

laikomas sudėtine �ios operacijos dalimi.

Tiesiogiai įve�ant prekes į laisvąją zoną i� u� Bendrijos muitų teritorijos ribų arba tiesiogiai

i�ve�ant prekes i� laisvosios zonos u� Bendrijos muitų teritorijos ribų, pateikiama bendroji

deklaracija laikantis atitinkamai 36a−36c straipsnių arba 182a−182d straipsnių nustatytos

tvarkos.�;

14) 181 straipsnis pakeičiamas taip:

�181 straipsnis

Kai prekės turi būti i�ve�amos u� Bendrijos muitų teritorijos ribų i� laisvosios zonos arba

laisvojo sandėlio, muitinės turi pri�iūrėti, kad yra laikomasi eksporto, laikinojo i�ve�imo

perdirbti, reeksporto, sąlyginio neapmokestinimo procedūrų arba vidinio tranzito procedūros

atlikimo tvarką reglamentuojančių taisyklių ir V antra�tinės dalies nuostatų.�;
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15) 182 straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje i�braukiami �od�iai �reeksportą arba�;

16) Į V antra�tinę dalį (I� Bendrijos muitų teritorijos i�ve�amos prekės) įterpiami �ie straipsniai:

�182a straipsnis

1. I� Bendrijos muitų teritorijos i�ve�amos prekės, i�skyrus prekes, gabenamas transporto

priemonėmis, kurios vyksta per muitų teritorijai priklausančius teritorinius vandenis arba oro

erdvę be sustojimo �ioje teritorijoje, turi būti nurodytos muitinės deklaracijoje arba, kai

muitinės deklaracijos nereikalaujama − bendrojoje deklaracijoje.

2. Taikant Komiteto procedūrą nustatomi:

− terminas, iki kurio eksporto muitinės įstaigai turi būti pateikta bendroji muitinės

deklaracija arba bendroji deklaracija prie� i�ve�ant prekes i� Bendrijos muitų teritorijos;

− taisyklės, taikomos su pirmiau minėtu terminu susijusių i�imčių ir pakeitimų atvejais

-  sąlygos, kai galima netaikyti reikalavimo pateikti bendrąją deklaraciją arba pakeisti �io

reikalavimo turinį; ir

-
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− atvejai ir sąlygos, kai i�ve�ant prekes i� Bendrijos muitų teritorijos neturi būti

pateikiama nei muitinės deklaracija, nei bendroji deklaracija,

įvertinant ypatingas aplinkybes ir taikant tam tikroms prekių srautų rū�ims, transporto rū�ims

ar ekonominių operacijų vykdytojams, arba tais atvejais, kai tarptautiniuose susitarimuose

numatytos specialios saugumo priemonės.

182b straipsnis

1. Jeigu i� Bendrijos muitų teritorijos i�ve�amoms prekėms įforminti muitinės

sankcionuoti veiksmai, kuriuos atliekant pagal muitinės veiklos taisykles reikalaujama

muitinės deklaracijos, �i muitinės deklaracija turi būti pateikta eksporto muitinės įstaigai prie�

i�ve�ant prekes i� Bendrijos muitų teritorijos.

2. Kai eksporto muitinės įstaiga nėra taip pat i�ve�imo muitinės įstaiga, eksporto muitinės

įstaiga nedelsdama perduoda i�ve�imo muitinės įstaigai visus būtinus duomenis arba

u�tikrina, kad jie būtų prieinami elektroniniu būdu.

3. Muitinės deklaracijoje nurodomi bent tie duomenys, kuriuos būtina pateikti 182d

straipsnio 1 dalyje nurodytoje bendrojoje deklaracijoje.

4. Jeigu muitinės deklaracija pateikiama nesinaudojant duomenų apdorojimo techninėmis

priemonėmis, muitinė jos duomenims taiko tą patį rizikos valdymo lygmenį, koks yra

taikomas deklaracijoms, pateiktoms naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis

priemonėmis.
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182c straipsnis

1. Jeigu i� Bendrijos muitų teritorijos i�ve�amoms prekėms neįforminti muitinės

sankcionuoti veiksmai, kuriuos atliekant pagal muitinės veiklos taisykles reikalaujama

muitinės deklaracijos, prie� i�ve�ant prekes i� Bendrijos muitų teritorijos i�ve�imo muitinės

įstaigai turi būti pateikta bendroji deklaracija.

2. Muitinės gali leisti, kad bendroji deklaracija būtų pateikiama kitai muitinės įstaigai tuo

atveju, jei pastaroji nedelsdama perduoda būtinus duomenis i�ve�imo muitinės įstaigai arba

u�tikrina, kad jie būtų prieinami elektroniniu būdu.

3. Muitinės gali leisti vietoj bendrosios deklaracijos pateikti prane�imą ir suteikti prieigą

prie bendrosios deklaracijos duomenų, saugomų ekonominių operacijų vykdytojo

elektroninėje sistemoje.

182d straipsnis

1. Taikant Komiteto procedūrą ir, atitinkamais atvejais, atsi�velgiant į tarptautinius

standartus ir verslo praktiką, nustatomas bendras bendrosios deklaracijos duomenų rinkinys ir

bendri �ių duomenų formatai, įtraukiant duomenis, būtinus rizikos analizei ir tinkamam

muitinio tikrinimo veiksmų taikymui, pirmiausia saugumo ir saugos tikslais.
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2. Bendroji deklaracija pateikiama naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis

priemonėmis. �iam tikslui gali būti naudojama verslo, uostų arba transporto informacija, jeigu

joje pateikiami būtini duomenys.

Ypatingomis aplinkybėmis muitinės gali priimti popieriuje sura�ytas bendrąsias deklaracijas,

jei joms taikomas tas pats rizikos valdymo lygmuo, koks yra taikomas bendrosioms

deklaracijoms, pateiktoms naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis.

3. Bendrąją deklaraciją pateikia:

a) asmuo, kuris i�ve�a prekes arba kuris prisiima atsakomybę u� i�ve�amų prekių

gabenimą i� Bendrijos muitų teritorijos; arba

b) bet kuris asmuo, galintis pateikti atitinkamas prekes arba u�tikrinti, kad jos būtų

pateiktos kompetentingai muitinės įstaigai; arba

c) kurio nors vieno i� a ar b punktuose nurodytų asmenų atstovas.

4. 3 dalyje nurodyto asmens pra�ymu jam gali būti leista i� dalies pakeisti vieną arba

daugiau jau pateiktos bendrosios deklaracijos duomenų. Tačiau jokių pakeitimų daryti

neleid�iama po to, kai muitinės:

a) informavo bendrąją deklaraciją pateikusį asmenį, kad ketina patikrinti prekes; arba
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b) nustatė, kad tam tikri duomenys yra neteisingi; arba

c) leido i�gabeno prekes.�.

2 straipsnis

�is reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5a straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa, 36a straipsnio 4 dalis, 36b straipsnio 1

dalis, 182a straipsnio 2 dalis ir 182d straipsnio 1 dalis taikomos nuo ...∗∗∗∗ .

Visos kitos nuostatos taikomos nuo antrojoje pastraipoje nurodytais straipsniais grind�iamų

įgyvendinimo nuostatų įsigaliojimo dienos. Tačiau elektroninis deklaravimas ir automatinės

sistemos, skirtos rizikos valdymo įgyvendinimui ir elektroniniams duomenų mainams tarp įve�imo,

importo, eksporto ir i�ve�imo muitinės įstaigų, kaip nurodyta 13, 36a, 36b, 36c, 182b, 182c ir 182d

straipsniuose, įdiegiamos per trejus metus nuo �ių straipsnių taikymo dienos.

Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo �ių straipsnių taikymo dienos, Komisija įvertina visus

valstybių narių pra�ymus pratęsti trečiojoje pastraipoje nurodytą trejų metų laikotarpį, per kurį turi

būti įdiegtas elektroninis deklaravimas ir automatinės sistemos, skirtos rizikos valdymo

įgyvendinimui ir elektroniniams duomenų mainams tarp muitinės įstaigų. Komisija pateikia

Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir, jei reikia, pasiūlo pratęsti trečiojoje pastraipoje

numatytą trejų metų laikotarpį.

                                                
∗∗∗∗  �io reglamento įsigaliojimo dienos.
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�is reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

      Pirmininkas   Pirmininkas
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I. Į�ANGA

2003 m. liepos 25 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau minėtą pasiūlymą, pagrįstą Sutarties

26, 95, 133 ir 135 straipsniais.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonę pateikė 2004 m. vasario 26 d.1

Europos Parlamentas savo nuomonę pateikė pirmuoju svarstymu 2004 m. baland�io 21 d.2,

priimdamas 26 pasiūlymo pakeitimus. Komisija pritaria daugumai pasiūlytų pakeitimų, tačiau

negali pritarti 6 i� jų.

Komisija 2004 m. gegu�ės 4 d. pateikė Tarybai i� dalies pakeistą pasiūlymą dėl pirmiau

minėto klausimo.

2004 m. lapkričio 29 d. Taryba patvirtino savo bendrąją poziciją pagal Sutarties 251 straipsnio

2 dalį.

II. TIKSLAS

Siūlomo reglamento tikslas yra, remiantis bendrai sutartais standartais ir rizikos kriterijais,

nustatyti į Bendriją įve�amų ir i� jos i�ve�amų prekių muitinio tikrinimo lygiavertį apsaugos

lygį. Tai turėtų būti pasiekta įvedant prie� įve�imą ir prie� i�ve�imą pateiktinų deklaracijų

sistemą, tuo pat metu intensyvinant informacijos technologijų naudojimą.

                                                
1 OL C 110, 2004 4 30, p. 72
2 dok. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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III. BENDROSIOS POZICIJOS, I�DĖSTYTOS DOK. 12060/04, ANALIZĖ

1. Bendrosios nuostatos

Savo bendrojoje pozicijoje Taryba apskritai remia pasiūlymo tikslą didinti prekybos

srautų į Bendriją ir i� jos saugumą, įvedant atitinkamą rizika grind�iamą kontrolę bei

naudojant geresnę duomenų perdavimo ir keitimosi informacija sistemą.

2. EP pakeitimai

Tarybos pozicija dėl Europos Parlamento priimtų pakeitimų yra tokia:

- Taryba pritaria pakeitimams Nr. 1, 3, 4, 7, 11�23 ir 26.

- Pakeitimas Nr. 2: Taryba mano, kad tekste reikėtų paminėti i� Bendrijos i�ve�amų

prekių muitinį tikrinimą (plg. bendrąją poziciją dėl pakeitimo Nr. 24).

- Taryba nepritaria pakeitime Nr. 5 siūlomoms pataisoms ir teikia pirmenybę

Komisijos pasiūlymo tekstui. Tačiau Taryba gali pritarti pasiūlymui toje

konstatuojamojoje dalyje paminėti tarptautinius susitarimus.

- Taryba nepritaria pakeitimui Nr. 6 dėl skirtingų rū�ių muitinės įstaigų apibrė�imų,

kadangi trūksta kai kurių esminių elementų, pvz., nepaminėta muitinių pagal

muitinės veiklos taisykles nustatoma paskirtis ir rizika grind�iama kontrolė

skirtingų rū�ių muitinės įstaigose.
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- Pakeitimas Nr. 8: Taryba norėtų, kad būtų nurodytos prekių, kurioms taikomos

�ios taisyklės, judėjimo rū�ys. Tai turėtų būti padaryta laikantis teksto, panaudoto

siūlomame �muitinio tikrinimo� apibrė�ime. Todėl �rizikos� apibrė�ime ir 13

straipsnyje reikėtų paminėti �prekių įve�imą, i�ve�imą, tranzitą, perdavimą ir

galutinį vartojimą� (pakeitimas Nr. 10). Taryba pritaria �įgalioto ūkio subjekto�

apibrė�imo i�braukimui, atsi�velgdama į tai, kad �i sąvoka yra įterpta į naująjį 5a

straipsnį (pakeitimas Nr. 9).

- Pakeitimas Nr. 9: Taryba palankiai vertina pakeitimą dėl �įgalioto ūkio subjekto�

ir mano, kad naujasis 5a straipsnis yra vienas i� pagrindinių reglamento projekto

elementų. Tačiau savo bendrojoje pozicijoje Taryba tiksliau apibrė�ė �įgalioto

ūkio subjekto� sąvoką, įvesdama diferenciaciją tarp �įgalioto ūkio subjekto�

statuso pripa�inimo valstybėse narėse, i�skyrus tą valstybę narę, kuri i� prad�ių

suteikė tokiems subjektams �į statusą, ir leidimo tokiems subjektams pasinaudoti

muitinės veiklos taisyklėse numatytais supaprastinimais. Įvedus tokią

diferenciaciją valstybėms narėms nebereikėtų pakartotinai įvertinti �įgalioto ūkio

subjekto� statuso, ką jau atliko valstybė narė, suteikusi subjektui �į statusą, tačiau

jos vis tiek galėtų patikrinti, ar subjektas atitinka muitinės veiklos taisyklėse

numatytus su konkrečia supaprastinimų rū�imi siejamus kriterijus. Be to, 5a

straipsnio 2 dalyje Taryba kaip vieną i� pripa�inimo �įgaliotu ūkio subjektu�

kriterijų paminėjo �finansinį mokumą�. Galiausiai Taryba taisykles ir sąlygas,

kurios turi būti nustatytos Komiteto procedūros metu, suderino su �įgalioto ūkio

subjekto� sąvokos pataisomis.
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- Pakeitimas Nr. 10: Taryba nepritarė �iam pakeitimui. Savo bendrojoje pozicijoje

Taryba apribojo keitimąsi informacija tarp institucijų vienoje valstybėje narėje ir

muitinių kitoje valstybėje narėje ar Komisijos iki atvejų, kai tai yra būtina rizikos

suma�inimo tikslais, kaip apibrė�ta 4 straipsnio Nr. 25.

- Pakeitimas Nr. 24: Taryba nepritaria siūlomo 182b straipsnio, numatančio i�samių

taisyklių, kurios turi būti nustatytos bendrųjų eksporto deklaracijų at�vilgiu,

parengimą, i�braukimui. Prie� i�vykimą pateiktinų deklaracijų sistema neturėtų

būti taikoma tik tais atvejais, kai eksportuotojas yra trečiosios �alies įpareigotas

teikti su saugumu susijusią informaciją, tačiau turėtų būti taikoma kaip bendrosios

su saugumu susijusios i�ankstinės informacijos sistemos dalis.

- Taryba atmetė pakeitimą Nr. 25, kuriuo i�braukiamos nuorodos į 182a ir 182b

straipsnius, dėl ko nebelieka i� ES muitų teritorijos i� laisvosios zonos i�ve�amų

prekių bendrųjų deklaracijų būtinybės, kadangi Taryba mano, kad dėl to prie�

i�ve�imą pateiktinų deklaracijų sistemoje gali atsirasti saugumo spragų.

3. Nauji Tarybos įvesti elementai

Be punktų, dėl kurių Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę ir dėl kurių Taryba

patvirtino pirmiau pateiktąją bendrąją poziciją, Taryba dar įterpė dvi konstatuojamąsias

dalis, paai�kinančias jos po�iūrį į įgaliotų ūkio subjektų pripa�inimą bei jiems suteiktus

supaprastinimus (naujos 3 ir 4 konstatuojamosios dalys).
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IV. I�VADA

Tarybos bendroji pozicija atitinka siūlomo reglamento tikslą patobulinti ES i�orės sienų

saugumo valdymo sąvoką, pirmiausia įvedant rizika grind�iamą kontrolę bei platų

informacijos technologijų naudojimą. Be to, taip sukuriama pusiausvyra tarp siekio sustiprinti

saugumą įvedant tikslingesnę pasienio kontrolę ir papildomos administracinės na�tos ūkio

subjektams, kurią sukuria prievolė pateikti i�ankstinę informaciją, kad tokia kontrolė būtų

įmanoma. Kaip ir buvo siūlyta Europos Parlamento nuomonėje, Taryba mano, kad reikėtų

sudaryti geresnes galimybes ūkio subjektams pasinaudoti muitinės veiklos taisyklėse

numatytais supaprastinimais, jei tuo pačiu metu jie yra įvykdę būtinus reikalavimus. Tačiau

Taryba remia Komisijos pasiūlymą, kad būtų i�laikyta pusiausvyra tarp importo į Bendriją ir

eksporto i� jos kontrolės.
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1. By letter dated 24 July 2003, the Commission transmitted to the Council the abovementioned

proposal, which is based on Articles 26, 95, 133 and 135 of the Treaty.

2. On 26 February 2004, the Economic and Social Committee adopted its Opinion1 on the

proposal.

3. On 20 April 2004, the European Parliament adopted its Opinion at first reading2.

                                                
1 OJ C110, 30.4.04, p.72
2 doc. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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4. On 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified majority on its

common position, with the Greek, Italian, Maltese, Portuguese and Swedish delegations

stating their intention to vote against.

5. In light of the above, the Permanent Representatives Committee is invited to suggest that the

Council:

- in part "A" of the agenda of one of its forthcoming meetings, in accordance with Article

251(2) of the Treaty, adopt the common position3 and communicate it to the European

Parliament;

- inform the European Parliament of the reasons which led the Council to adopt its

common position4;

- record in the minutes of its meeting the statements set out in Addendum 1.

                                        

                                                
3 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967
4 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967

ADD 1
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STATEMENTS TO BE RECORDED IN THE COUNCIL MINUTES

1. Statement by the Danish Delegation

"Denmark notes with satisfaction that this proposal creates a real balance between increased

demands for safety and security in relation to handling of goods on the one hand and

facilitation for the traders and companies that comply with commonly set criteria on the other.

To guarantee continuously improved conditions for the European companies and to improve

the conditions for world trade in general, it is of utmost importance for Denmark that clear,

simple and transparent rules in the area of customs are obtained by a radical simplification

and a thorough and careful modernisation of the customs rules and procedures."
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2. Statement by the Greek Delegation

"The Greek delegation acknowledges the positive elements of the proposal for a Regulation,

which contribute to the aim of improving the safety and protection requirements concerning

the international movement of goods.

However, it considers that the provisions in Article 5a of the proposal regarding the

"authorised economic operator" go beyond the scope of the Regulation. An automatic

acknowledgement of the status of authorised economic operator by all Member States would

make it difficult to carry out effective controls; this would jeopardise national and Community

interests and undermine safety and protection, which constitute the fundamental aim of the

Regulation.

The Greek delegation holds the opinion that Member States should consider adding specific

national requirements for the evaluation of the criteria for granting an authorisation for the use

of simplifications and should be able to review the criteria employed for granting the status of

authorised economic operator."

3. Statement by the Austrian Delegation, supported by the Danish, German, Latvian,

Slovak and Swedish delegations

"The Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak and Swedish

delegations, states that the availability of the electronic declaration and automated systems for

the implementation of risk management and for the electronic exchange of data between

customs offices is necessary for the complete and proper implementation of this Regulation.

It is the view of the Austrian delegation, supported by the Danish, German, Latvian, Slovak

and Swedish delegations, that the work to establish the IT-structures shall be taken up and be

performed without undue delay in order to have electronic support in place to the utmost

extent possible at the time when the implementing provisions mentioned in Article 2

subparagraph 2 enter into force.  The establishment of IT-structures should be carried out in

close cooperation with the preparation of the implementing provisions to this Regulation and

should as far as possible take into account present developments in the field of electronic data

exchange between customs administrations."
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4. Statement by the Portuguese and Italian delegations

"Portugal and Italy recognise certain positive aspects of this proposal for a Regulation aimed

at improving current customs controls as regards the safety and protection of the movement of

goods.

In this respect, and given that the proposal under discussion, in a general way, imposes an

extra burden of work on economic operators, the idea of lightening obligations on operators

(authorised economic operators) which meet certain criteria can only be supported. However,

Portugal and Italy consider, first of all, that the provisions of Article 5a of the proposal in

question, relating to authorised economic operators, should be limited to safety aspects – the

purpose of this Regulation – and not apply, at this stage, to any simplifications provided for in

customs legislation where such simplifications fall outside the scope of the Regulation under

discussion and will be the subject of a forthcoming Commission proposal.

In addition, automatic recognition of the status of authorised economic operator, and the

granting of facilitations and simplifications without the prior agreement of the Member

State(s) concerned, are liable to weaken customs cooperation and may affect the efficiency of

safety controls, bringing an increased risk of fraud and loss of own resources and national

revenue."
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1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

EP ir Tarybai nusiųstas pasiūlymas (dokumentas 
KOM(2003)452 galutinis – 2003/0167 (COD) 

2003 m. birželio 24 d. 

Europos Parlamento nuomonė, pirmasis 
svarstymas  

2004 m. balandžio 20 d. 

Iš dalies pakeistas pasiūlymas, kurį Komisija 
žodžiu pateikė Tarybos muitų sąjungos darbo 
grupei (Teisės aktai ir politika) 

2004 m. gegužės 4 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimas 2004.11.29 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Pasiūlymo tikslas yra sukurti teisinę sistemą, kuri suteiktų galimybę greitai vykdyti 
sustiprintą saugumo kontrolę ES sienas kertančioms prekėms, įskaitant su JAV 
konteinerių saugos iniciatyva (Container Security Initiative, CSI) susijusius 
reikalavimus, tuo pačiu, neatsiliekant nuo ateities planų dėl el-muitinės. 

3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS IR PARLAMENTO 
PAKEITIMŲ 

3.1 Bendrosios pastabos 

Bendroji pozicija, dėl kurios 2004 m. gegužės 18 d. buvo pasiektas susitarimas, 
atitinka Komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo bendrąsias kryptis. Pakeitimai buvo 
atlikti siekiant užtikrinti didesnį aiškumą ir pateikti lankstesnių ir tinkamesnių teisės 
aktų, kurie padės ir toliau išlaikyti tinkamą balansą tarp muitų kontrolės ir teisėtos 
prekybos skatinimo.  
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3.2 Pirmojo svarstymo metu Parlamente pasiūlytų pakeitimų vertinimas 

Savo bendrojoje pozicijoje Taryba nepritarė visiems pakeitimams, kuriuos pasiūlė 
Parlamentas. Tačiau 18 iš 26 Parlamente priimtų pakeitimų iš principo yra įtraukti į 
šią bendrąją poziciją. Čia kalbama apie 1, 3, 4, 7, 11–23 (imtinai) ir 26 pakeitimus. 

Taryba nepritarė tiems pakeitimams, su kuriais nesutiko Komisija; 

– 2, 5, 6, 24 ir 25 pakeitimai, kuriais būtų apribojamos naujos priemonės, 
taikomos tik importui ir būtų suvaržyti muitinių veiksmai taikant su sauga ir 
apsauga susijusią rizikos kontrolę, buvo atmesti, nes jie nėra suderinami su iš 
dalies pakeistų teisės aktų tikslais; 

– 9 pakeitimas buvo atmestas, nes jis neatitinka patobulintų teisės aktų, susijusių 
su patikimų ekonominių operatorių skatinimu, nustatytu bendrojoje pozicijoje; 
ir 

– 8 ir 10 pakeitimai buvo atmesti, nes juose naudojami terminai neatitinka kitų 
Muitinės kodekse naudojamų terminų. 

3.3. Naujos Tarybos nuostatos 

Bendrojoje pozicijoje yra ir kitų tam tikrų Tarybos pakeitimų, kurie bus skirti saugos 
ir apsaugos aspektų stiprinimui, įskaitant reikalavimus pateikti išankstines eksporto 
deklaracijas (182a–182d straipsniai), ir kurie atitinka bendrą Bendrijos eksporto į 
visas šalis, o ne tik į tas, kurios imasi papildomų importo saugos ir apsaugos 
priemonių, tokios kaip JAV, koncepciją, ir neseniai sudarytus Pasaulio muitinių 
organizacijos dokumentus dėl šalių kompetencijos uždaroje tarptautinėje tiekimo 
grandinėje.  

Be to, bendrojoje pozicijoje labiau atsižvelgiama į visoje Bendrijoje galiojančias 
bendrąsias taisykles, pavyzdžiui, išankstinės deklaracijos (36a–36c straipsniai) ir 
įtraukiami aiškiai apibrėžti muitinių veiksmai, atitinkantys Tarybos išvadas dėl 
muitinių vaidmens integruotai valdant išorės sienas. 

Be to, šia pozicija dabar įsteigiama veiksminga įgaliotųjų ekonominių operatorių 
sistema (5a straipsnis), kuri patikimiems prekiautojams suteiks galimybę pasinaudoti 
prekybos palengvinimu ir apsaugos sertifikavimu – iniciatyva, kurią plačiai remia 
valstybės narės ir prekiautojai.  

4. IŠVADA 

Komisija visiškai palaiko bendrąją poziciją, į kurią įtraukti ir kuria patobulinami 
daugelis EP pakeitimų.  


