
PE635.379/ 1

LT

8.3.2019 A8-0342/ 001-006

PAKEITIMAI 001-006 
pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešimas
Jasenko Selimovic A8-0342/2018
Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) perėjus prie visapusiško 
elektroninių sistemų panaudojimo 
vykdant ekonominės veiklos vykdytojų ir 
muitinių, taip pat muitinių tarpusavio 
sąveiką bus galima iki galo įgyvendinti 
Kodekse numatytus supaprastinimus, 
kurie nulems geresnį keitimąsi 
informacija tarp subjektų, veiksmingesnę 
prekių atvežimo, tranzito ir išvežimo 
registraciją, centralizuotą muitinį 
įforminimą ir suderintus muitinius 
tikrinimus visoje Sąjungos muitų 
teritorijoje, taip būtų sumažintos 
administracinės išlaidos, biurokratizmas, 
sukčiavimas neteisingai pildant muitinės 
deklaracijas ir žalinga palankiausias 
sąlygas taikančių uostų rinkimosi 
praktika;

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komisijai ir valstybėms narėms kyla 
nemažai sunkumų siekiant iki 2020 m. 
įdiegti visas būtinas elektronines sistemas. 
Pirma, norint suderinti duomenų 
elementus pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus duomenų modelius, kaip 
reikalaujama Kodekse, kai kuriais atvejais 
reikia visiškai perprogramuoti esamas 
elektronines sistemas ir didesnių, nei 
tikėtasi priimant Kodeksą, laiko ir 
finansinių investicijų. Antra, elektroninės 
sistemos yra glaudžiai tarpusavyje 
susijusios, todėl svarbu jas diegti tinkama 
eilės tvarka. Taigi, vėluojant sukurti vieną 
sistemą, bus neišvengiamai vėluojama 
sukurti ir kitas. Trečia, Kodeksas (kuriame 
nustatyta galutinė pereinamojo laikotarpio 
priemonių taikymo data – 2020 m. 
gruodžio 31 d.) buvo priimtas 2013 m., o 
taisyklės, kuriomis jis papildomas ir 
įgyvendinamas, konkrečiai Komisijos 
deleguotasis reglamentas 
(ES) 2015/244610, Komisijos įgyvendinimo 
reglamentas (ES) 2015/244711 ir Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2016/34112, 
buvo priimti tik 2015 m. ir 2016 m. 
Diskusijos dėl šių taisyklių truko daug 
ilgiau, nei tikėtasi, ir dėl to vėluojama 
nustatyti elektroninėms sistemoms sukurti 
būtinas funkcines ir technines 
specifikacijas;

(6) siekdamos įdiegti elektronines 
sistemas Komisija ir valstybės narės turės 
suderinti duomenų elementus pagal 
tarptautiniu mastu pripažintus duomenų 
modelius, kaip reikalaujama Kodekse, ir 
kai kuriais atvejais perprogramuoti esamas 
elektronines sistemas, taip pat bus 
reikalingos laiko ir finansinės investicijos. 
Suderinimui valstybės narės teikia 
skirtingą prioritetą, todėl sistemų 
diegimas valstybėse narėse vyksta pagal 
skirtingus grafikus. Kadangi elektroninės 
sistemos yra glaudžiai tarpusavyje 
susijusios, svarbu jas diegti tinkama eilės 
tvarka. Taigi, vėluojant sukurti vieną 
sistemą, bus neišvengiamai vėluojama 
sukurti ir kitas. Kodeksas (kuriame 
nustatyta galutinė pereinamojo laikotarpio 
priemonių taikymo data – 2020 m. 
gruodžio 31 d.) buvo priimtas 2013 m., o 
taisyklės, kuriomis jis papildomas ir 
įgyvendinamas, konkrečiai Komisijos 
deleguotasis reglamentas 
(ES) 2015/244610, Komisijos įgyvendinimo 
reglamentas (ES) 2015/244711 ir Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2016/34112, 
buvo priimti tik 2015 m. ir 2016 m.

_________________ _________________
102015 m. liepos 28 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas 
išsamiomis taisyklėmis, kuriomis 
patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės 
kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, 
p. 1). 

102015 m. liepos 28 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas 
išsamiomis taisyklėmis, kuriomis 
patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės 
kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, 
p. 1).

11 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas 
(ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos 

11 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas 
(ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos 
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išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, 
kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės 
kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 
(OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, 
kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės 
kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 
(OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

122015 m. gruodžio 17 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas 
tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso 
nuostatų taikymo pereinamuoju 
laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros 
elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš 
dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas 
(ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).

122015 m. gruodžio 17 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, 
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas 
tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso 
nuostatų taikymo pereinamuoju 
laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros 
elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš 
dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas 
(ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) paaiškėjo, kad, nors dauguma 
sistemų bus įdiegtos iki 2020 m., kitas 
sistemas iki tos datos bus galima įdiegti tik 
iš dalies;

(7) nors Kodekso 278 straipsnyje 
nustatytas bendras visų tame straipsnyje 
nurodytų sistemų diegimo terminas – 2020 
m. gruodžio 31 d., ir nepaisant Sąjungos 
bei kai kurių valstybių narių pastangų 
biudžeto ir veiklos lygmenimis užbaigti 
darbą per nustatytą terminą, paaiškėjo, 
kad kai kurias sistemas iki tos datos bus 
galima įdiegti tik iš dalies, o tai reiškia, 
kad po tos dienos bus toliau naudojamos 
neelektroninės sistemos, o nesant teisės 
aktų pakeitimų, kuriais tas terminas būtų 
pratęsiamas, bendrovės ir muitinė negalės 
atlikti savo pareigų ir teisinių 
įsipareigojimų, susijusių su muitinės 
operacijomis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(10a) siekdama sudaryti Europos 
Parlamentui ir Tarybai sąlygas stebėti 
visų elektroninių sistemų, reikalingų 
Kodekso 278 straipsnyje nurodytoms 
nuostatoms taikyti, diegimą, Komisija 
turėtų reguliariai teikti ataskaitas apie 
padarytą pažangą ir tarpinių tikslų 
pasiekimą pagal planuojamą tvarkaraštį, 
tuo tikslu atitinkamos valstybių narių 
valdžios įstaigos turėtų reguliariai teikti 
Komisijai tinkamą informaciją. Kai visos 
elektroninės sistemos pradės veikti, 
Komisija turėtų įvertinti, ar jos atitinka 
savo paskirtį per tinkamumo patikrą, kuri 
turi būti atlikta per vienerius metus nuo 
pirmosios tų sistemų veikimo pradžios 
dienos;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
 Reglamentas (ES) Nr. 952/2013
278 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemonės, kurios nėra 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės, gali būti 
naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, bet 
ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., 
kol dar neveikia elektroninės sistemos, 
būtinos taikyti šioms Kodekso nuostatoms:

2. Ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 
31 d. priemonės, skirtos informacijai 
saugoti ir ja keistis, kurios nėra 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės 
duomenų apdorojimo priemonės, gali būti 
naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, kol 
dar neveikia elektroninės sistemos, būtinos 
taikyti šioms Kodekso nuostatoms:

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 952/2013
278 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne vėliau kaip praėjus metams nuo 
Reglamento (ES) 2018... , įsigaliojimo, ir 
kasmet po to iki kol elektroninės sistemos, 
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minimos pirmoje šio straipsnio 
pastraipoje pradės veikti visu pajėgumu, 
Komisija turi pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą 
apie pažangą vystant šias elektronines 
sistemas. Tuo tikslu valstybės narės laiku 
pateikia Komisijai atnaujintą informaciją.
_______________
+ OL: Prašom tekste įrašyti šio iš dalies 
keičiančio reglamento numerį, o išnašoje 
– to reglamento numerį, pavadinimą, datą 
ir paskelbimo nuorodą.


