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GROZĪJUMI 001-006 
iesniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Ziņojums
Jasenko Selimovic A8-0342/2018
Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, 
pagaidu izmantošanas pagarināšana

Regulas priekšlikums (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pāreja uz elektronisko sistēmu 
pilnīgu izmantošanu mijiedarbībai starp 
uzņēmējiem un muitas dienestiem un 
starp muitas dienestiem ļaus pilnībā 
izmantot kodeksā paredzētos 
vienkāršojumus, kā rezultātā tiks panākta 
labāka informācijas apmaiņa starp 
dalībniekiem, efektīvāka preču atvešanas, 
tranzīta un izvešanas reģistrācija, 
centralizēta muitošana un saskaņota 
muitas kontrole visā Savienības muitas 
teritorijā, tādējādi samazinot 
administratīvās izmaksas, birokrātiju, 
kļūdas un krāpšanu muitas deklarācijās 
un kaitīgu izdevīgākas importēšanas 
vietas meklēšanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
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6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Gan Komisijai, gan dalībvalstīm ir 
daudz grūtību, lai panāktu to, ka līdz 
2020. gadam tiek izveidotas visas 
nepieciešamās elektroniskās sistēmas. 
Pirmkārt, dažos gadījumos, lai saskaņotu 
datu elementus, pamatojoties uz 
starptautiski pieņemtiem datu modeļiem, 
kā noteikts Kodeksā, ir nepieciešams 
pilnībā pārplānot esošās elektroniskās 
sistēmas, un ieguldījumi gan finansiālā 
ziņā, gan laika ziņā ir lielāki, nekā tika 
paredzēts Kodeksa pieņemšanas laikā. 
Otrkārt, tā kā elektroniskās sistēmas ir 
savstarpēji cieši saistītas, ir svarīgi tās 
ieviest pareizajā secībā. Tāpēc vienas 
sistēmas izstrādes aizkavēšanās 
nenovēršami aizkavēs citu sistēmu izstrādi. 
Treškārt, Kodekss (tostarp pārejas 
pasākumu beigu datums — 2020. gada 31. 
decembris) tika pieņemts 2013. gadā, 
savukārt noteikumi, ar ko to papildina un 
īsteno, proti, Komisijas Deleģētā regula 
(ES) 2015/244610, Komisijas Īstenošanas 
regula (ES) 2015/244711 un Komisijas 
Deleģētā regula (ES) 2016/34112, tika 
pieņemtas tikai 2015. un 2016. gadā. 
Diskusijas par minētajiem noteikumiem 
aizņēma daudz vairāk laika, nekā 
paredzēts, un tas aizkavēja elektronisko 
sistēmu izstrādei nepieciešamo funkcionālo 
un tehnisko specifikāciju noteikšanu.

(6) Veidojot elektroniskās sistēmas, 
Komisijai un dalībvalstīm ir nepieciešams 
saskaņot datu elementus, pamatojoties uz 
starptautiski pieņemtiem datu modeļiem, 
kā noteikts Kodeksā, dažos gadījumos 
pilnībā pārprogrammējot esošās 
elektroniskās sistēmas un veicot 
ieguldījumus gan finansiālā ziņā, gan laika 
ziņā. Dalībvalstis pielāgošanai piešķir 
atšķirīgu prioritāti, un tas ir radījis 
atšķirības sistēmu īstenošanas grafikā 
dalībvalstīs. Tā kā elektroniskās sistēmas ir 
savstarpēji cieši saistītas, ir svarīgi tās 
ieviest pareizajā secībā. Tāpēc vienas 
sistēmas izstrādes aizkavēšanās 
nenovēršami aizkavēs citu sistēmu izstrādi. 
Kodekss (tostarp pārejas pasākumu beigu 
datums — 2020. gada 31. decembris) tika 
pieņemts 2013. gadā, savukārt noteikumi, 
ar ko to papildina un īsteno, proti, 
Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2015/244610, Komisijas Īstenošanas regula 
(ES) 2015/244711 un Komisijas Deleģētā 
regula (ES) 2016/34112, tika pieņemtas 
tikai 2015. un 2016. gadā, un tas aizkavēja 
elektronisko sistēmu izstrādei 
nepieciešamo funkcionālo un tehnisko 
specifikāciju noteikšanu.

_________________ _________________
10 Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā 
regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz 
dažiem Savienības Muitas kodeksa 
noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 
1. lpp.). 

10 Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā 
regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz 
dažiem Savienības Muitas kodeksa 
noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 
1. lpp.).

11 Komisijas 2015. gada 24. novembra 
Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus 

11 Komisijas 2015. gada 24. novembra 
Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus 
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noteikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko 
izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 
343, 29.12.2015., 558. lpp.).

noteikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko 
izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 
343, 29.12.2015., 558. lpp.).

12 Komisijas 2015. gada 17. decembra 
Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz 
pārejas noteikumiem, kurus paredz 
attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas 
Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās 
elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un 
groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).

12 Komisijas 2015. gada 17. decembra 
Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz 
pārejas noteikumiem, kurus paredz 
attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas 
Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās 
elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un 
groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ir kļuvis skaidrs, ka, lai gan lielākā 
daļa sistēmu tiks ieviesta līdz 2020. 
gadam, citas sistēmas līdz minētajam 
datumam var pabeigt tikai daļēji.

(7) Lai gan Kodeksa 278. pantā tika 
noteikts, ka 2020. gada 31. decembris ir 
vienots termiņš visu minētajā pantā 
norādīto sistēmu ieviešanai, un 
neraugoties uz Savienības un dažu 
dalībvalstu budžeta un darbības līmenī 
īstenotajiem centieniem pabeigt darbu 
noteiktajā termiņā, ir kļuvis skaidrs, ka 
dažas sistēmas līdz minētajam datumam 
var ieviest tikai daļēji, un tas nozīmē, ka 
neelektroniskās sistēmas tiks izmantotas 
arī pēc minētā datuma, un, ja netiks veikti 
tiesību aktu grozījumi minētā termiņa 
pagarināšanai, uzņēmumi un muitas 
dienesti nevarēs pildīt savus pienākumus 
un juridiskās saistības attiecībā uz muitas 
darbībām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10a) Lai dotu iespēju Eiropas 
Parlamentam un Padomei uzraudzīt visu 
to elektronisko sistēmu ieviešanu, kas 
vajadzīgas Kodeksa 278. pantā minēto 
noteikumu piemērošanai, Komisijai būtu 
regulāri jāziņo par panākto progresu un 
par starpposma mērķu sasniegšanu 
plānotajā termiņā, tāpēc šajā nolūkā 
dalībvalstu attiecīgajām pārvaldes 
iestādēm būtu regulāri jāsniedz Komisijai 
attiecīgā informācija. Kad visas 
elektroniskās sistēmas sāk darboties, 
Komisijai būtu jānovērtē to atbilstība 
paredzētajam mērķim, veicot atbilstības 
pārbaudi viena gada laikā pēc pirmās 
dienas, kad tās visas sāk darboties.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 952/2013
278. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Tādus līdzekļus, kas nav 
elektroniskas datu apstrādes metodes, kuras 
minētas 6. panta 1. punktā, var izmantot uz 
pagaidu laiku, vēlākais līdz 2025. gada 31. 
decembrim, ja vēl nedarbojas elektroniskās 
sistēmas, kuras vajadzīgas šādu Kodeksa 
noteikumu piemērošanai:

2. Vēlākais līdz 2023. gada 
31. decembrim informācijas apmaiņas un 
uzglabāšanas līdzekļus, kas nav 
elektroniskas datu apstrādes metodes, kuras 
minētas 6. panta 1. punktā, var izmantot uz 
pagaidu laiku, ja vēl nedarbojas 
elektroniskās sistēmas, kuras vajadzīgas 
šādu Kodeksa noteikumu piemērošanai:

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 952/2013
278. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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2.a Ne vēlāk kā vienu gadu pēc Regulas 
(ES) 2018[XXX]+ stāšanās spēkā un pēc 
tam katru gadu līdz dienai, kad pilnībā 
sāk darboties šā panta 1. un 2. punktā 
minētās elektroniskās sistēmas, Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz gada ziņojumu par panākto 
progresu šo elektronisko sistēmu izveidē. 
Šim nolūkam dalībvalstis savlaicīgi sniedz 
Komisijai atjauninātu informāciju.
_______________
+ OV: lūgums ievietot tekstā šīs grozošās 
regulas numuru un ievietot zemsvītras 
piezīmē šīs grozošās regulas nosaukumu, 
datumu un publikācijas atsauci.


