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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. .../2004

(... gada ...),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92

par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 26., 95., 133. un 135. pantu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2,

                                                
1 OV C 110, 30.4.2004., 72. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums (vēl nav publicēts "Oficiālajā Vēstnesī"),

Padomes ... gada ... Kopējā nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī") un Eiropas
Parlamenta ... gada ... Nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī").
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tā kā

(1) Regulā (EEK) Nr. 2913/921 ir paredzēti noteikumi par muitas re�īmu, ko piemēro ievedamām

vai izvedamām precēm;

(2) jānodro�ina līdzvērtīga aizsardzība, veicot muitas kontroli precēm, ko ieved Kopienas muitas

teritorijā vai izved no tās. Lai sasniegtu �o mērķi, jānodro�ina līdzvērtīga muitas kontrole

Kopienā un tas, ka dalībvalstis, kas ir galvenokārt atbildīgas par muitas kontroles

piemēro�anu, saskaņoti piemēro �o kontroli. �āda kontrole būtu jābalsta uz kopīgi noteiktiem

standartiem un risku novērtē�anas kritērijiem, ko piemēro preču un komersantu atlasē, lai

mazinātu apdraudējumu Kopienai, tās pilsoņiem un Kopienas tirdzniecības partneriem.

Dalībvalstīm un Komisijai tādēļ būtu jāievie� Kopienas mēroga riska pārvaldības sistēma, lai

ar vienotu pieeju varētu efektīvi noteikt prioritātes un sadalīt resursus tā, lai nodro�inātu

pareizu līdzsvaru starp muitas kontroli un likumīgas tirdzniecības veicinā�anu. Tādai sistēmai

būtu arī jāparedz kopējie kritēriji un saskaņotas prasības atzītajiem komersantiem, kā arī

jānodro�ina �ādu kritēriju un prasību saskaņota piemēro�ana. Kopējai riska pārvaldības

sistēmai nebūtu jāliedz dalībvalstīm kontrolēt preces, veicot izlases veida pārbaudes;

                                                
1 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada

Pievieno�anās līgumu.
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(3) dalībvalstij būtu jāpie�ķir atzītā komersanta statuss jebkuram komersantam, kas atbilst

kopējiem kritērijiem attiecībā uz komersantu kontroles sistēmām, maksātspēju un līdz�inējo

atbilstību. Pārējām dalībvalstīm arī būtu jāatzīst citas dalībvalsts pie�ķirtais atzītā komersanta

statuss, bet tas nedod tiesības pārējās dalībvalstīs automātiski izmantot muitas noteikumos

paredzētus vienkār�ojumus. Tomēr pārējām dalībvalstīm būtu jāļauj atzītajiem komersantiem

izmantot vienkār�ojumus, ja tie ievēro visas īpa�ās prasības, lai varētu izmantot konkrētos

vienkār�ojumus. Izskatot lūgumu izmantot vienkār�ojumus, pārējām dalībvalstīm nav no

jauna jāpārbauda komersanta kontroles sistēma, maksātspēja vai līdz�inējā atbilstība, ko jau

izdarījusi dalībvalsts, kura komersantam pie�ķīrusi atzītā komersanta statusu, bet jānodro�ina,

lai tie atbilstu visām citām īpa�ām prasībām attiecībā uz konkrētiem vienkār�ojumiem.

Vienkār�ojumu izmanto�anu citās dalībvalstīs var arī saskaņot, attiecīgajām muitas dienestiem

savstarpēji vienojoties;

(4) vienkār�ojumiem, ko pieļauj muitas noteikumi, joprojām nevajadzētu skart muitas kontroli, kā

paredzēts Kopienas Muitas kodeksā, jo īpa�i attiecībā uz dro�ību un dro�umu. Muitas dienesti

ir atbildīgi par �ādu kontroli, un, kaut arī �iem dienestiem būtu jāņem vērā atzītā komersanta

statuss, veicot riska analīzi un pie�ķirot komersantam atvieglojumus attiecībā uz dro�uma un

dro�ības kontroli, tiem joprojām būtu jāpatur kontroles tiesības;

(5) dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai būtu jādalās savā starpā ar tādu informāciju

par ievedamām un izvedamām precēm, kas attiecas uz iespējamiem riskiem. Tādēļ būtu

jāizveido kopēja, dro�a sistēma, kas ļautu kompetentām iestādēm laicīgi un efektīvi piekļūt �ai

informācijai, nodot un apmainīties ar to.  Ja tā paredzēts starptautiskā nolīgumā, �o

informāciju var arī nodot tre�ām valstīm;
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(6) būtu jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem informāciju, ko komersanti sniegu�i muitai, var

izpaust citām iestādēm tajā pa�ā dalībvalstī un citās dalībvalstīs, Komisijai vai iestādēm tre�ās

valstīs.  Tādēļ būtu skaidri jānorāda, ka uz personas datu apstrādi kompetentās iestādēs vai

jebkurā citā iestādē, kas saņem personas datus saskaņā ar Kopienu Muitas kodeksu, attiecas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un �ādu datu brīvu apriti1 un Eiropas

Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par

�ādu datu brīvu apriti2;

(7) lai nodro�inātu atbilstīgu kontroli, kas ņem vērā iespējamus riskus, jāievie� prasība sniegt

informāciju pirms ieve�anas vai izve�anas par visām precēm, ko ieved Kopienas muitas

teritorijā vai izved no tās, izņemot preces, kas teritoriju �ķērso pa gaisu vai ar kuģi,

neapstājoties �ajā teritorijā. Tādai informācijai būtu jābūt pieejamai pirms preces ieved

Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās. Var noteikt da�ādus termiņus un noteikumus

da�ādiem preču, transporta vai komersantu veidiem vai arī gadījumā, ja starptautiski nolīgumi

paredz īpa�us dro�ības pasākumus. Lai nepieļautu nepilnības dro�ības jomā, �ī prasība būtu arī

jāievie� attiecībā uz precēm, ko ieved brīvajā zonā vai izved no tās;

(8) Regula (EEK) Nr. 2913/92 tādēļ būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMU�I �O REGULU.

                                                
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
2 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
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1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2913/92 ar �o groza �ādi.

(1) Regulas 4. pantu groza �ādi:

- pantu papildina ar �ādiem punktiem:

"4.a "Ieve�anas muitas iestāde" ir saskaņā ar muitas noteikumiem muitas dienestu

izvēlēta muitas iestāde, uz ko nevilcinoties jānogādā preces, kuras ievestas

Kopienas muitas teritorijā, un kas veic attiecīgu ieve�anas kontroli, kuras pamatā

ir riska analīze.

4.b "Importa muitas iestāde" ir saskaņā ar muitas noteikumiem muitas dienestu

izvēlēta muitas iestāde, kurā jāveic formalitātes, tostarp atbilstīga uz risku analīzi

balstīta kontrole, lai noteiktu Kopienas muitas teritorijā ievestajām precēm

piemērojamo muito�anas vai izmanto�anas re�īmu.

4.c "Eksporta muitas iestāde" ir saskaņā ar muitas noteikumiem muitas dienestu

izvēlēta muitas iestāde, kurā jāveic formalitātes, tostarp atbilstīga uz risku analīzi

balstīta kontrole, lai noteiktu no Kopienas muitas teritorijas izvedamajām precēm

piemērojamo muito�anas vai izmanto�anas re�īmu.
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4.d "Izve�anas muitas iestāde" ir saskaņā ar muitas noteikumiem muitas dienestu

izvēlēta muitas iestāde, kurai pirms izve�anas no Kopienas muitas teritorijas

jāuzrāda preces un kurā tām veic muitas kontroli, piemērojot izve�anas

formalitātes, un atbilstīgu uz risku analīzi balstītu kontroli.";

- panta 14. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"14. "Muitas kontrole" ir īpa�as darbības, ko muitas dienesti veic, lai nodro�inātu to, ka

pareizi piemēro muitas noteikumus un citus tiesību aktus, kas attiecas uz tādu

preču ieve�anu, izve�anu, tranzītu, pārvieto�anu un galapatēriņu, kuras pārvietotas

starp Kopienas muitas teritoriju un tre�ām valstīm, un uz precēm, kam nav

Kopienas preču statusa; tādas darbības var ietvert preču pārbaudi, deklarācijas

datu un elektronisku vai rakstisku dokumentu esamības un autentiskuma kontroli,

uzņēmumu grāmatvedības un citu uzskaites datu pārbaudi, transportlīdzekļu

apskati, personu nestas vai vestas bagā�as un citu mantu pārbaudi un

administratīvas izziņas un līdzīgu darbību veik�anu.";

- pantu papildina ar �ādiem punktiem:

"25. "Risks" ir iespējamība, ka, saistībā ar to preču ieve�anu, izve�anu, tranzītu,

pārvieto�anu un galapatēriņu, kuras pārvietotas starp Kopienas muitas teritoriju un

tre�ām valstīm, un ar precēm, kurām nav Kopienas preču statusa, var notikt

gadījums, kas

- liedz pareizi piemērot Kopienas vai attiecīgas dalībvalsts pasākumus, vai



12060/2/04 REV 2 APT/ica 7
DG C I    LV

- apdraud Kopienas un tās dalībvalstu finansiālās intereses; vai

- apdraud Kopienas dro�ību un dro�umu, sabiedrības veselību, apkārtējo vidi

vai patērētājus.

26. "Riska pārvaldība" ir sistemātiska risku noteik�ana un visu to pasākumu

īsteno�ana, kuri ir vajadzīgi, lai ierobe�otu apdraudējumu. Pie tās pieder,

piemēram, datu un informācijas vāk�ana, riska analīze un novērtē�ana, rīcības

izvēle un īsteno�ana, kā arī procesa un tā rezultātu regulāra uzraudzība un

pārskatī�ana, balstoties uz starptautiskiem, Kopienas un valsts avotiem un

stratēģijām."

(2) Regulā iekļauj �ādu iedaļu un pantu:

"1A iedaļa

Atzītie komersanti

5.a pants

1. Muitas dienesti, vajadzības gadījumā apspriedu�ies ar citām kompetentām iestādēm,

saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem kritērijiem pie�ķir atzītā komersanta statusu jebkuram

komersantam, kas ir reģistrēts Kopienas muitas teritorijā.
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Atzītajam komersantam pie�ķir atvieglojumus attiecībā uz muitas kontroli saistībā ar dro�ību

un dro�umu un/vai piemēro muitas noteikumos paredzētos vienkār�ojumus.

Muitas dienesti visās dalībvalstīs atzīst atzītā komersanta statusu, ievērojot 2. punktā

izklāstītos noteikumus un nosacījumus un neskarot muitas kontroli. Balstoties uz atzītā

komersanta statusa atzī�anu, muitas dienesti, ja ir ievērotas prasības attiecībā uz Kopienas

muitas tiesību aktos paredzēto konkrēta veida vienkār�ojumu, ļauj komersantam izmantot

�ādu vienkār�ojumu.

2. Kritēriji atzītā komersanta statusa pie�ķir�anai ietver:

- pienācīgu apliecinājumu tam, ka viņ� līdz tam ievērojis muitas prasības;

- atbilstīgu komerciālās un, attiecīgos gadījumos, transporta uzskaites sistēmu, kas pieļauj

attiecīgu muitas kontroli;

- attiecīgos gadījumos, pierādītu maksātspēju; un

- attiecīgi, piemērotus dro�ības un dro�uma standartus.

Ar komitejas procedūru pieņem noteikumus:

- par atzītā komersanta statusa pie�ķir�anu;
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- par atļauju pie�ķir�anu vienkār�ojumu izmanto�anai;

- par tā muitas dienesta izvēli, kur� ir kompetents pie�ķirt �ādu statusu un atļaujas;

- par to atvieglojumu veidu un apjomu, kurus var pie�ķirt attiecībā uz muitas kontroli par

dro�ību un dro�umu, ņemot vērā kopējās riska pārvaldības noteikumus;

- par apspriedēm ar citiem muitas dienestiem un informācijas snieg�anu tiem,

kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem:

- atļauju var attiecināt tikai uz vienu vai vairākām dalībvalstīm;

- atzītā komersanta statusu var apturēt vai atcelt; un

- konkrētām atzīto komersantu kategorijām var nepiemērot prasību būt reģistrētam

Kopienā, jo īpa�i, ņemot vērā starptautiskus nolīgumus."
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(3) Regulas 13. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"13. pants

1. Muitas dienesti saskaņā ar spēkā eso�ajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem var

veikt jebkādu kontroli, ko uzskata par vajadzīgu, lai nodro�inātu to, ka pareizi piemēro muitas

noteikumus un citus tiesību aktus par to preču ieve�anu, izve�anu, tranzītu, pārvieto�anu un

galapatēriņu, kuras pārvietotas starp Kopienas muitas teritoriju un tre�ām valstīm, un par

precēm, kam nav Kopienas preču statusa. Lai pareizi piemērotu Kopienas tiesību aktus,

muitas kontroli var veikt tre�ā valstī, ja tas paredzēts starptautiskā nolīgumā.

2. Muitas kontrole, kas nav izlases veida pārbaudes, balstās uz riska analīzi, izmantojot

automatizētas datu apstrādes paņēmienus, lai noteiktu riskus un to apjomu un izstrādātu riska

novērtē�anai vajadzīgos pasākumus, balstoties uz valsts, Kopienas un, ja iespējams,

starptautiski izstrādātiem kritērijiem.

Komitejas procedūru izmanto, lai izveidotu kopējo riska pārvaldības sistēmu un noteiktu

kopējos kritērijus un kontroles jomu prioritātes.

Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju izveido elektronisku sistēmu, lai īstenotu riska pārvaldību.
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3. Ja kontroli veic iestādes, kas nav muitas dienesti, to veic cie�ā sadarbībā ar muitas

dienestiem un, ja iespējams, tajā pa�ā laikā un vietā.

4. Veicot �ajā pantā paredzēto kontroli, muitas dienesti un citas kompetentas iestādes,

piemēram, veterinārās iestādes un policija, var izpaust saņemtos datus par to preču ieve�anu,

izve�anu, tranzītu, pārvieto�anu un galapatēriņu, kuras pārvietotas starp Kopienas muitas

teritoriju un tre�ām valstīm, un par precēm, kurām nav Kopienas preču statusa, savā starpā,

dalībvalstu muitas dienestiem un Komisijai, ja tas vajadzīgs, lai mazinātu apdraudējumu.

Konfidenciālu datu izpau�ana tre�o valstu muitas dienestiem un citām struktūrām (piemēram,

dro�ības dienestiem) ir pieļaujama tikai saskaņā ar starptautisku nolīgumu, ja ir ievēroti spēkā

eso�ie datu aizsardzības noteikumi, jo īpa�i Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva

95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu

apstrādi un �ādu datu brīvu apriti* un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.

45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu

apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par �ādu datu brīvu apriti**.

______________________

* OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr.
1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

** OV L 8, 12.1.2001., 1.lpp."
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(4) Regulas 15. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"15. pants

Uz visiem datiem, kas ir konfidenciāli pēc to rakstura vai ir sniegti konfidenciāli, attiecas

pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Kompetentie dienesti nedrīkst tos izpaust bez personas

vai iestādes, kas tos sniegusi, skaidri izteiktas atļaujas. Informāciju tomēr var darīt zināmu, ja

kompetentām iestādēm to uzliek par pienākumu spēkā eso�ie noteikumi, jo īpa�i attiecībā uz

tiesvedību. Izpau�ot vai paziņojot datus, pilnībā ievēro spēkā eso�os datu aizsardzības

noteikumus, jo īpa�i Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001."

(5) Regulas 16. pantā vārdus "muitas dienestu kontroles" aizstāj ar vārdiem "muitas kontroles".

(6) Regulas III sadaļas I nodaļā iekļauj �ādus pantus:

"36.a pants

1. Par precēm, ko ieved Kopienas muitas teritorijā, iesniedz kopsavilkuma deklarāciju,

izņemot preces, kuras pārvadā ar transportlīdzekļiem, kas tikai �ķērso muitas teritorijas

teritoriālos ūdeņus vai gaisa telpu, �ajā teritorijā neapstājoties.
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2. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ieve�anas muitas iestādē.

Muitas dienesti var ļaut kopsavilkuma deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, ja tā ieve�anas

muitas iestādei uzreiz dara zināmus vai elektroniski pieejamus vajadzīgos datus.

Muitas dienesti var ļaut, ka kopsavilkuma deklarācijas iesnieg�anu aizstāj ar paziņojuma

iesnieg�anu un piekļuvi kopsavilkuma deklarācijai komersanta elektroniskā sistēmā.

3. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz pirms preces ieved Kopienas muitas teritorijā.

4. Ar komitejas procedūru nosaka:

- termiņu, kurā jāiesniedz kopsavilkuma deklarācija pirms preces ieved Kopienas muitas

teritorijā;

- kārtību, kādā var atkāpties no pirmajā ievilkumā minētā termiņa vai mainīt to; un

- nosacījumus, kas jāievēro, lai varētu atkāpties no prasības sniegt kopsavilkuma

deklarāciju vai to prasību pielāgot,

atkarībā no īpa�iem apstākļiem un piemērojot to konkrētiem preču pārvadā�anas, transporta

vai komersantu veidiem, vai arī gadījumā, ja starptautiski nolīgumi paredz īpa�us dro�ības

pasākumus.
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36.b pants

1. Komitejas procedūru izmanto, lai izstrādātu vispārēju kopsavilkuma deklarācijas datu

kopumu un formātu, kurā būtu ziņas, kas vajadzīgas riska analīzei un pareizai muitas

kontroles piemēro�anai, galvenokārt dro�ībai un dro�umam, vajadzības gadījumā izmantojot

starptautiskos standartus un komercpraksi.

2. Kopsavilkuma deklarāciju sastāda, izmantojot datu apstrādes paņēmienus. Var izmantot

tirdzniecības, ostu vai transporta dokumentus, ja tajos ir vajadzīgās ziņas.

Ārkārtējos gadījumos muitas dienesti var pieņemt kopsavilkuma deklarācijas papīra formā ar

nosacījumu, ka tie nodro�ina tādu pa�u riska pārvaldības līmeni, kādu piemēro kopsavilkuma

deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus.

3. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz persona, kas ieved preces vai uzņemas atbildību par

preču pārvadā�anu Kopienas muitas teritorijā.

4. Neatkarīgi no pienākumiem, kas uzlikti 3. punktā minētajai personai, viņas vietā

kopsavilkuma deklarāciju var iesniegt:

(a) persona, kā vārdā darbojas 3. punktā minētās personas; vai
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(b) jebkura persona, kas spēj uzrādīt attiecīgās preces vai likt tās uzrādīt kompetentajam

muitas dienestam; vai

(c) 3. punktā vai a) vai b) apak�punktā minētas personas pārstāvis.

5. Personai, kas minēta 3. un 4. punktā, ir tiesības pēc viņas lūguma grozīt vienu vai

vairākus datus kopsavilkuma deklarācijā pēc tās iesnieg�anas.  Tomēr nekādi grozījumi nav

iespējami pēc tam, kad muitas dienesti:

(a) ir informēju�i personu, kas iesniegusi kopsavilkuma deklarāciju, ka tie grib pārbaudīt

preces; vai

(b) ir konstatēju�i, ka attiecīgie dati nav patiesi; vai

(c) ir ļāvu�i preces noņemt no muitas kontroles.

36.c pants

1. Ieve�anas muitas iestāde var neprasīt kopsavilkuma deklarāciju par precēm, par ko

pirms 36.a panta 3. vai 4. punktā minētā termiņa beigām iesniedz muitas deklarāciju. �ādā

gadījumā muitas deklarācijā ir vismaz tie dati, kuriem jābūt kopsavilkuma deklarācijā, un līdz

laikam, kad muitas deklarāciju pieņem saskaņā ar 63. pantu, tai ir kopsavilkuma deklarācijas

statuss.
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Muitas dienesti var ļaut muitas deklarāciju iesniegt importa muitas iestādē, kas nav ieve�anas

muitas iestāde, ja �ī iestāde ieve�anas muitas iestādei uzreiz dara zināmus vai elektroniski

pieejamus vajadzīgos datus.

2. Ja muitas deklarāciju iesniedz citādi, nevis izmantojot datu apstrādes paņēmienus,

muitas dienesti uz datiem attiecina tādu pa�u riska pārvaldības līmeni, kāds piemērojams

kopsavilkuma deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus."

(7) Regulas 37. panta 1. punktā un 38. panta 3. punktā vārdus "muitas dienestu kontrolei" aizstāj

ar vārdiem "muitas kontrolei".

(8) Regulas 38.panta 5. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"5. �ā panta 1. līdz 4. punkts un �īs regulas 36.a līdz 36.c pants un 39. līdz 53. pants

neattiecas uz precēm, ko uz laiku izved no Kopienas muitas teritorijas, pārvietojot tos starp

diviem punktiem �ajā teritorijā pa jūru vai pa gaisu, ja pārvadājums veikts pa tie�u mar�rutu

un izmantojot regulārus gaisa vai jūras pārvadājumus, neapstājoties ārpus Kopienas muitas

teritorijas."
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(9) Regulas 40. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"40. pants

Preces, kas nonāk Kopienas muitas teritorijā, muitai uzrāda persona, kas ieved preces �ajā

teritorijā, vai attiecīgi tā persona, kura uzņemas atbildību par preču pārvadā�anu pēc

ieve�anas, izņemot gadījumos, kad tās pārvadā ar transportlīdzekļiem, kuri tikai �ķērso

Kopienas muitas teritorijas teritoriālos ūdeņus vai gaisa telpu, �ajā teritorijā neapstājoties.

Persona, kas uzrāda preces, atsaucas uz kopsavilkuma deklarāciju vai muitas deklarāciju, kas

iepriek� iesniegta par precēm."

(10) Regulas III sadaļas 3. nodaļu pārdēvē par "Muitai uzrādīto preču izkrau�ana".

(11) Regulas 43. līdz 45. pantu svītro.

(12) Regulas 170. panta 2. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"2. Preces uzrāda muitas dienestiem un izpilda tām paredzētās muitas formalitātes, ja:

(a) tām ir bijusi piemērota kāda muitas procedūrā, ko noslēdz, kad preces nonāk brīvajā

zonā vai brīvajā noliktavā; tomēr, ja attiecīgā muitas procedūra ļauj atbrīvot no

pienākuma uzrādīt preces, tās nav jāuzrāda;
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(b) tās biju�as novietotas brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā saskaņā ar lēmumu atmaksāt vai

atlaist ievedmuitas nodokļus;

(c) tās atbilst prasībām, lai veiktu 166. panta b) apak�punktā minētos pasākumus; vai

(d) tās nonāk brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā tie�i no teritorijas ārpus Kopienas muitas

teritorijas."

(13) Regulas 176.panta 2. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"2. Ja preces pārkrauj brīvajā zonā, dokumentiem par �īm darbībām ir jābūt muitas dienestu

rīcībā. Īslaicīgu preču glabā�anu sakarā ar pārkrau�anu uzskata par tādas darbības sastāvdaļu.

Par precēm, kas nonāk brīvajā zonā tie�i no teritorijas ārpus Kopienas muitas teritorijas vai ko

izved no brīvās zonas, tie�i atstājot Kopienas muitas teritoriju, iesniedz kopsavilkuma

deklarāciju attiecīgi saskaņā ar 36.a līdz 36.c pantu vai 182.a līdz 182.d pantu."

(14) Regulas 181. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"181. pants

Muitas dienesti pārliecinās, ka ir ievēroti noteikumi, kas reglamentē eksportu, izve�anu

pārstrādei, atkalizve�anu, neuzlik�anas procedūras vai iek�ējā tranzīta procedūru, kā arī V

sadaļas noteikumi, ja preces atstāj Kopienas muitas teritoriju no brīvās zonas vai brīvās

noliktavas."
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(15) Regulas 182. panta 3. punkta pirmā teikumā svītro vārdus "atkalizve�anu vai".

(16) Regulas V sadaļā (Preces, kas atstāj Kopienas muitas teritoriju) iekļauj �ādus pantus:

"182.a pants

1. Par precēm, kas atstāj Kopienas muitas teritoriju, izņemot preces, kuras pārvadā

transportlīdzekļi, kas tikai �ķērso muitas teritorijas teritoriālos ūdeņus vai gaisa telpu, tajā

teritorijā neapstājoties, jābūt noformētai vai nu muitas deklarācijai, vai arī, ja muitas

deklarācija nav vajadzīga, kopsavilkuma deklarācijai.

2. Ar komitejas procedūru nosaka:

- termiņu, kurā muitas deklarāciju vai kopsavilkuma deklarāciju iesniedz eksporta muitas

iestādē pirms preces izved no Kopienas muitas teritorijas;

- kārtību, kādā var atkāpties no pirmajā ievilkumā minētā termiņa vai mainīt to,

- nosacījumus, kas jāievēro, lai varētu atkāpties no prasības sniegt kopsavilkuma

deklarāciju vai to prasību pielāgot; un
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- gadījumus un attiecīgos nosacījumus, kad precēm, ko izved no Kopienas muitas

teritorijas, nav vajadzīga ne muitas deklarācija, ne kopsavilkuma deklarācija,

atkarībā no īpa�iem apstākļiem un konkrētiem preču pārvadā�anas, transporta vai komersantu

veidiem, vai arī gadījumos, kad starptautiski nolīgumi paredz īpa�us dro�ības pasākumus.

182.b pants

1. Ja precēm, kas atstāj Kopienas muitas teritoriju, ir piemērots muito�anas vai

izmanto�anas re�īms, kam saskaņā ar muitas noteikumiem ir vajadzīga muitas deklarācija, �o

muitas deklarāciju iesniedz eksporta muitas iestādē pirms preces izved no Kopienas muitas

teritorijas.

2. Ja eksporta muitas iestāde nav izve�anas muitas iestāde, eksporta muitas iestāde

izve�anas muitas iestādei uzreiz dara zināmus vai elektroniski pieejamus vajadzīgos datus.

3. Muitas deklarācijā ir vismaz tā informācija, kurai jābūt 182.d panta 1. punktā minētajā

kopsavilkuma deklarācijā.

4. Ja muitas deklarāciju iesniedz citādi, nevis izmantojot datu apstrādes paņēmienus,

muitas dienesti uz datiem attiecina tādu pa�u riska pārvaldības līmeni, kāds piemērojams

deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus.
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182.c pants

1. Ja precēm, kas atstāj Kopienas muitas teritoriju, nav piemērots muito�anas vai

izmanto�anas re�īms, kam saskaņā ar muitas noteikumiem ir vajadzīga muitas deklarācija,

izve�anas muitas iestādē iesniedz kopsavilkuma deklarāciju pirms preces izved no Kopienas

muitas teritorijas.

2. Muitas dienesti var ļaut kopsavilkuma deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, ja �ī

iestāde izve�anas muitas iestādei uzreiz dara zināmus vai elektroniski pieejamus vajadzīgos

datus.

3. Muitas dienesti var ļaut, ka kopsavilkuma deklarāciju iesnieg�anu aizstāj ar paziņojuma

iesnieg�anu un piekļuvi kopsavilkuma deklarācijas datiem komersanta elektroniskā sistēmā.

182.d pants

1. Komitejas procedūru izmanto, lai izstrādātu vispārēju kopsavilkuma deklarācijas datu

kopumu un formātu, kurā būtu ziņas, kas vajadzīgas riska analīzei un pareizai muitas

kontroles piemēro�anai, galvenokārt dro�ībai un dro�umam, vajadzības gadījumā izmantojot

starptautiskus standartus un komercpraksi.
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2. Kopsavilkuma deklarāciju sastāda, izmantojot datu apstrādes paņēmienus. Var izmantot

tirdzniecības, ostu vai transporta dokumentus, ja tajos ir vajadzīgās ziņas.

Izņēmuma gadījumos muitas dienesti var pieņemt kopsavilkuma deklarācijas papīra formā ar

nosacījumu, ka tie nodro�ina tādu pa�u riska pārvaldības līmeni, kāds piemērojams

kopsavilkuma deklarācijām, kas iesniegtas, izmantojot datu apstrādes paņēmienus.

3. Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz:

(a) persona, kas izved preces vai uzņemas atbildību par preču pārvadā�anu, tās izvedot no

Kopienas muitas teritorijas; vai

(b) jebkura persona, kas spēj uzrādīt attiecīgās preces vai likt tās uzrādīt kompetentajam

muitas dienestam; vai

(c) �ā punkta a) vai b) apak�punktā minētās personas pārstāvis.

4. Personai, kas minēta 3. punktā, pēc viņas lūguma ir tiesības grozīt vienu vai vairākus

datus kopsavilkuma deklarācijā pēc tās iesnieg�anas.  Tomēr nekādi grozījumi nav iespējami

pēc tam, kad muitas dienesti:

(a) ir informēju�i personu, kas iesniegusi kopsavilkuma deklarāciju, ka tie grib pārbaudīt

preces; vai
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(b) ir konstatēju�i, ka attiecīgie dati nav patiesi, vai

(c) ir ļāvu�i preces noņemt no muitas kontroles."

2. pants

�ī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Grozītās regulas 5.a panta 2. punktu, 13. panta 2. punkta 2. daļu, 36.a panta 4. punktu, 36.b panta

1. punktu, 182.a panta 2. punktu un 182.d panta 1. punktu piemēro no ...*.

Visus pārējos noteikumus sāk piemērot pēc tam, kad spēkā stāju�ies īsteno�anas noteikumi, kas

balstās uz otrajā daļā minētajiem pantiem. Tomēr elektroniskas deklarācijas un automatizētas

sistēmas riska pārvaldības īsteno�anai un elektroniskai informācijas apmaiņai starp ieve�anas,

importa, eksporta un izve�anas muitas iestādēm, kā paredzēts 13., 36.a, 36.b, 36.c, 182.b, 182.c un

182.d pantā, izveido trīs gadus pēc tam, kad minētie panti būs kļuvu�i piemērojami.

Vēlākais divus gadus pēc tam, kad minētie panti būs kļuvu�i piemērojami, Komisija izvērtē visus

dalībvalstu lūgumus pagarināt tre�ajā daļā minēto trīs gadu laikposmu attiecībā uz elektroniskām

deklarācijām un automatizētām sistēmām riska pārvaldības īsteno�anai un elektroniskai

informācijas apmaiņai starp muitas iestādēm. Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un

Padomei un, ja vajadzīgs, ierosina pagarināt tre�ajā daļā minēto trīs gadu laikposmu.

                                                
* �īs regulas spēkā stā�anās diena.
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�ī regula uzliek saistības kopumā un ir tie�i piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

                                        





ST 12060/2/04 REV 2 ADD 1
ekr/IA/ak 1

DG C I   LV

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Briselē, 2004. gada 29. novembrī
(OR. en)

Starpiestā�u lieta:
2003/0167 (COD)

12060/2/04
REV 2 ADD 1

UD 124
ENFOCUSTOM 56
MI 233
COMER 152
TRANS 275
CODEC 967

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES
Temats: Padomes 2004. gada 29. novembrī pieņemtā kopējā nostāja nolūkā pieņemt

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr.
2913/92, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES APSVĒRUMIEM



ST 12060/2/04 REV 2 ADD 1
ekr/IA/ak 2

DG C I   LV

I. IEVADS

Komisija 2003. gada 25. jūlijā iesniedza Padomei iepriek�minēto priek�likumu, kas balstās uz

Līguma 26., 95., 133. un 135. pantu.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2004. gada 26. februārī.1

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu pirmajā lasījumā 2004. gada 21. aprīlī2, pieņemot 26

priek�likuma grozījumus. Komisija ir pieņēmusi lielāko daļu no tiem, bet nevar pieņemt 6 no

ierosinātajiem grozījumiem.

Komisija 2004. gada 4. maijā iesniedza Padomei grozītu priek�likumu par iepriek�minēto.

Padome 2004. gada 29. novembrī pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. panta 2.

punktu.

II.  MĒRĶIS

Ierosinātās Regulas mērķis ir, balstoties uz vispāratzītiem standartiem un riska kritērijiem,

izveidot līdzvērtīgu muitas kontroles aizsardzības līmeni preču ieve�anai un izve�anai no

Kopienas. Tas būtu jāsasniedz, ievie�ot pirmspiegādes un pirmsizve�anas deklarāciju sistēmu,

vienlaikus veicinot informācijas tehnoloģiju izmanto�anu.

                                                
1 OV C 110, 30.04.2004., 72. lpp.
2 Dok. nr. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE SASKAŅĀ AR DOK. 12060/04

1. Vispārīgi

Padome kopējā nostājā pla�i atbalsta priek�likuma mērķi, ar kuru plānots uzlabot

tirdzniecības plūsmu dro�ību uz Kopienu un no tās, ievie�ot attiecīgas uz riska balstītas

kontroles un izmantojot uzlabotu datu komunikācijas un informācijas sistēmas dalī�anu.

2. EP grozījumi

Padome ieņēma sekojo�u nostāju attiecībā uz grozījumiem, kurus pieņēma Eiropas

Parlaments:

- Padome pieņēma 1., 3., 4., 7. un no 11. - 23., un 26. grozījumu.   

- Grozījums Nr.2: Padome uzskata, ka tekstā jāiekļauj atsauce uz muitas kontroli

precēm, kuras tiek izvestas no Kopienas ( sk. kopējo nostāju par grozījumu nr.24).

- Padome nav pieņēmusi grozījumā Nr. 5 ierosinātos labojumus, dodot priek�roku

Komisijas priek�likuma tekstam. Tomēr Padome var pieņemt ierosinājumu iekļaut

�ajā apsvērumā atsauci uz starptautiskiem nolīgumiem.

- Grozījumu Nr. 6, kas attiecas uz definīcijām par da�āda veida muitas iestādēm,

Padome nav pieņēmusi, jo tai trūkst da�u svarīgu elementu, tādu kā muitas iestā�u

atsauces uz apzīmējumiem saskaņā ar muitas noteikumiem un atsauces uz da�āda

veida muitas iestā�u uz risku balstītām kontrolēm.
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- Grozījums Nr. 8: Padome dod priek�roku precizēt preču kustību veidus, uz kuriem

tiek attiecināti �ie noteikumi. Tas būtu jānosaka atbilstīgi tekstam, kurā ierosināta

definīcija par "muitas kontroli". Tādējādi atsauce uz " ieve�anu, izve�anu, tranzītu,

pārve�anu un preču tie�o patēriņu" būtu jāizmanto definīcijā par "risku", kā arī

13. pantā (grozījums nr.10). Padome ir piekritusi svītrot definīciju par "pilnvarotu

uzņēmēju", jo �ī koncepcija ir iekļauta jaunajā 5.a pantā (grozījums nr.9).

- Grozījums Nr. 9: Padome pau� gandarījumu par grozījumu par "pilnvarotu

uzņēmēju" un uzskata jauno 5.a pantu par svarīgu elementu regulas projektā.

Tomēr Padome savā kopējā nostājā precizēja jēdziena "pilnvarots uzņēmējs"

definīciju, ievie�ot at�ķirību starp to, ka "pilnvarota uzņēmēja" statusu atzīst tās

dalībvalstis, kas sākotnēji nepie�ķīra �o statusu, un �ādu uzņēmēju pilnvaro�anu

gūt labumu no muitas noteikumos paredzētās vienkār�o�anas. Ievie�ot �o

at�ķirību, dalībvalstīm nevajadzētu atkārtoti veikt "pilnvarota uzņēmēja" statusa

novērtē�anu, kas jau notikusi izcelsmes dalībvalstī, bet, neskatoties uz to, tās

varētu pārbaudīt, vai uzņēmējs izpildījis kritērijus, kas saistīti ar īpa�a veida

vienkār�otiem muitas noteikumiem. Turklāt Padome ir iekļāvusi 5. a panta 2. daļā

atsauci uz "maksātspēju" kā vienu no "pilnvarotā uzņēmēja" akreditācijas

kritērijiem. Visbeidzot, Padome pieņēmusi noteikumus un nosacījumus, kas

jānosaka ar Komitejas procedūru saskaņā ar izmaiņām jēdziena "pilnvarots

uzņēmējs" definīcijā.
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- Grozījums Nr. 10: Padome nav pieņēmusi �o grozījumu. Savā kopējā nostājā

Padome ir ierobe�ojusi informācijas apmaiņu starp iestādēm vienā dalībvalstī un

muitas iestādēm citā dalībvalstī vai Komisiju, izņemot gadījumus, kur tas

nepiecie�ams riska samazinā�anai, kā noteikts 4. panta nr.25.

Grozījums Nr. 24: Padome nav pieņēmusi 182. b panta svītro�anu, ar ko izveido

sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar eksporta kopsavilkuma deklarācijām.

Pirmsizbrauk�anas deklarācijas sistēma būtu jāpiemēro ne tikai tiem gadījumiem,

kad eksportētājam sniegt dro�ībai vajadzīgu informāciju pieprasa tre�ā valsts, bet

tai būtu jābūt kā dro�ības informācijas vispārējās sistēmas sastāvdaļai.

- Grozījumu nr.25, ar ko svītro 182. a panta un 182. b panta atsauces un tādējādi

atceļ nepiecie�amību kopsavilkuma deklarācijai precēm, kuras tiek izvestas no ES

muitas brīvzonas teritorijas, Padome ir noraidījusi, jo uzskata, ka tas varētu izraisīt

dro�ības trūkumus pirmsizbrauk�anas deklarāciju sistēmā.

3. Padomes ierosināti jauni elementi

Papildus jautājumiem, par kuriem Eiropas Parlaments ir sniedzis viedokli un ko Padome

atspoguļo kopējā nostājā, Padome ir iekļāvusi divus apsvērumus, skaidrojot tās pieeju

attiecībā uz pilnvarota uzņēmēja atzī�anu un vienkār�otas sistēmas piemēro�anu (jauni

apsvērumi Nr. 3 un Nr. 4).
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IV. SECINĀJUMI

Padomes kopējā nostāja atbilst ierosinātās Regulas mērķim uzlabot dro�ības vadības

mehānismu uz ES ārējām robe�ām, jo īpa�i ievie�ot uz riska balstītās kontroles un pla�u

informācijas tehnoloģiju izmanto�anu. Turklāt tajā ir panākts līdzsvars starp mērķi nostiprināt

dro�ību, izmantojot labāk plānotas robe�u kontroles, un uzņēmēju papildus administratīvo

slogu, ko rada pienākums jau laicīgi sniegt informāciju, lai varētu veikt �ādas kontroles.

Līdzīgi kā Eiropas Parlaments ierosinājis savā atzinumā, arī Padome nolēmusi palielināt

uzņēmēju iespējas izmantot muitas noteikumu vienkār�oto kārtību, ja tie vienlaicīgi pilda

nepiecie�amās saistības. Tomēr Padome atbalsta Komisijas priek�likumu ievērot simetriju

starp importa un eksporta kontrolēm no Kopienas.
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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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2003/0167 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

kopējo nostāju, kuru pieņēmusi Padome, lai pieņemtu priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par 

Kopienas Muitas kodeksa izveidi 

1. DOKUMENTA PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam 
un Padomei (dokuments KOM(2003)452 galīgā versija – 
2003/0167 (COD): 

2003. gada 24. jūlijs 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmajais lasījums): 2004. gada 20. aprīlis

Datums, kad Komisija mutvārdos izteica grozītu 
priekšlikumu Padomes darba grupai muitas savienīgas 
jautājumos (tiesību akti un politika): 

2004. gada 4. maijs 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2004.11.29 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šā priekšlikuma mērķis ir izveidot attiecīgu tiesisko regulējumu un nodrošināt no tā 
izrietošu iespēju nekavējoties ieviest pastiprinātu drošības kontroli precēm, kas 
šķērso ES robežas, un iekļaut šajā regulējumā arī noteikumus saistībā ar ASV 
konteineru drošības iniciatīvu (Container Security Initiative jeb CSI), vienlaikus 
ņemot vērā arī nākotnē plānotās datorizētās muitošanas programmas. 

3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU UN EP IZDARĪTAJIEM 
GROZĪJUMIEM 

3.1 Vispārīgi aspekti 

Kopējā nostāja, par kuru 2004. gada 18. maijā tika panākta politiska vienošanās, 
saskan ar Komisijas grozītā priekšlikuma pamatnostādnēm. Izmaiņas tika veiktas 
lielākas skaidrības dēļ, kā arī lai ieviestu elastīgākus un atbilstošākus likumdošanas 
noteikumus, kas ļautu saglabāt pienācīgu līdzsvaru starp muitas kontroli un 
likumīgas tirdzniecības vienkāršošanu.  
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3.2 Pirmajā lasījumā Parlamenta iesniegto grozījumu priekšlikumu analīze 

Savā kopējā nostājā Padome piekrita ne visiem Eiropas Parlamenta iesniegtajiem 
grozījumu priekšlikumiem, bet astoņpadsmit no divdesmit sešiem Parlamenta 
pieņemtajiem grozījumiem šajā kopējā nostājā principā ir iestrādāti. Runa ir par 1., 
3., 4., 7., 11. līdz 23. grozījumu, to ieskaitot, un par 26. grozījumu. 

Padome nepieņēma tos grozījumus, pret kuriem iebilda Komisija; 

– 2., 5., 6., 24. un 25. grozījums ierobežotu jauno pasākumu īstenošanu tikai 
attiecībā uz importu un mazinātu muitas punktu nozīmi, piemērojot riska 
kontroli drošības un drošuma jautājumos; pret šiem grozījumiem tika iebilsts, 
jo tie neatbilda grozīto likumdošanas noteikumu mērķiem; 

– 9. grozījums nesaskan ar uzlabotajiem likumdošanas noteikumiem, kas paredz 
procedūras vienkāršošanu uzticamiem komersantiem; un 

– 8. un 10. grozījums nav pieņemams, jo tajā nav ievērota citos Muitas kodeksa 
noteikumos izmantotā terminoloģija. 

3.3 Jaunie Padomes ieviestie noteikumi 

Kopējā nostājā ietilpst citi Padomes sagatavoti grozījumi, kuru nolūks ir nostiprināt 
drošības un drošuma aspektus, tostarp prasību uzrādīt iepriekšēju deklarāciju pirms 
preces tiek izvestas no attiecīgās muitas teritorijas (182.a – 182.d pants), un kas 
saskan ar Kopienas pieņemto vispārējo nostāju attiecībā uz drošību un drošumu 
eksportam uz jebkuru valsti, ne tikai tie grozījumi, kuru rezultātā importam tiek 
piemēroti papildu drošības pasākumi, kā tas ir ASV gadījumā, un kas saskan arī ar 
jaunākajiem PTO dokumentiem par iesaistīto personu atbildību noslēgtā starptautiskā 
piegādes ķēdē. 

Kopējā nostāja ievieš arī labākus kopīgos noteikumus Kopienas mērogā, kā tas ir, 
piemēram, attiecībā uz iepriekšēju preču deklarēšanu pirms to faktiskas nonākšanas 
Kopienas muitas teritorijā (36.a – 36.c pants), un ietver skaidru formulējumu tam, 
kāda ir muitas punktu nozīme (4. pants) saskaņā ar Padomes Slēdzienu par muitas 
nozīmi integrētā ārējo robežu parvaldībā. 

Turklāt šī nostāja izveido atbilstīgu tiesisko regulējumu programmai, kas paredzēta 
apstiprinātiem komersantiem (5.a pants), kuru īstenojot uzticamie komersanti saņems 
tirdzniecības atvieglojumu priekšrocības un drošības sertifikācijas - iniciatīvas, ko 
aktīvi atbalsta gan dalībvalstis, gan uzņēmēji. 

4 SLĒDZIENS 

Komisija pilnībā atbalsta kopējo nostāju, kas gan ietver vairākus Eiropas Parlamenta 
izdarītos grozījumus, gan tos uzlabo. 


