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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Aplinkybės 

Europos Sąjungos muitinės kodeksas leido suderinti muitų teisės aktus. Tačiau jo vykdymo 

užtikrinimas, kuriuo garantuojamas muitinės taisyklių laikymasis ir teisėtų sankcijų skyrimas, 

reglamentuojamas valstybių narių nacionaline teise. 

Taigi su muitų teisės aktų pažeidimais kovojama remiantis 28 skirtingais teisės normų 

rinkiniais ir laikantis skirtingų administracinių bei teisinių tradicijų. Dėl to šių sankcijų 

apibrėžtys ir griežtumas skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi. 

Valstybių narių muitų teisės pažeidimų ir sankcijų sistemas apžvelgė projekto grupė, kurią 

pagal 2013 m. Muitinės programą savanoriškai sudarė Komisija ir 24 valstybės narės.  

Pranešėjo pozicija 

Pranešėjo pozicija yra paremta trim aspektais: šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo sritimi, 

turiniu ir forma. 

1) Šios direktyvos taikymo sritis yra tikras suvaržymas. Jau vien tik iš pavadinimo matyti, jog 

kai kurios sąvokos (pažeidimai, sankcijos) daro nuorodą į subsidiarumo principą. 

Tam, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į INTA komiteto nuomonę, pranešėjas nusprendė šį 

klausimą svarstyti vadovaujantis tarptautinės prekybos principais.  

2) Programos „Muitinė 2013“ rezultatai rodo, kad esama tokių pažeidimų ribų ar terminų 

skirtumų, kad jie diskredituoja mūsų muitų sąjungos patikimumą ir veikimą mūsų prekybos 

partnerių akyse. 

Todėl reikia siekti skaidrumo ir aiškumo, kuris taip pat padėtų taupyti lėšas. Turime laikytis 

mūsų tarptautinių įsipareigojimų PPO, kad būtų apsaugota visa mūsų rinka. Jungtinės 

Valstijos PPO jau pasiskundė dėl Europos vidaus rinkos nenuoseklumo. 

Visų pirma pranešėjas norėtų pasiūlymą dėl direktyvos suderinti su Susitarimu dėl prekybos 

lengvinimo. Agentūra ar kitoks organas galėtų vykdyti analizės ir koordinavimo funkciją 

nepažeisdamas subsidiarumo principo. Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių verslo 

bendruomenei labai svarbu, kad būtų keičiamasi informacija, kuri apimtų visus etapus nuo 

kontrolės iki sankcijų taikymo. 

Gebėjimas supaprastinti sankcijų ir pažeidimų sistemą turėtų leisti pasiekti darną. Taigi, 

valstybės narės privalo darniai suvienodinti sankcijas, taikydamos ne didžiausias sumas, o 

sankcijų intervalus. Tai, kad ekonominės veiklos vykdytojai vidaus rinkoje gali išvengti bet 

kokių sankcijų, arba tai, kad dar gali egzistuoti didžiuliai skirtumai, yra nepriimtina. 

Galiausiai, pranešėjas siūlo kaip pagrindinį kriterijų pasirenkant jurisdikciją pirmiausia taikyti 

teritorijos, kurioje padaromas pažeidimas, kriterijų, kad būtų kovojama su palankesnio 

teisinio reglamentavimo ieškojimu, ir sustiprinti muitinių vykdomą prekių registravimą 
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vykdant antidempingo tyrimus, kad būtų išvengta didelio prekių kaupimo tais atvejais, kai 

gresia mokesčių pavidalo sankcijos. 

3) Formos aspektu pranešėjas norėtų, kad pasiūlymas dėl direktyvos būtų efektyvios ir aiškios 

formos, kuri leistų pateikti atsakingam komitetui plataus užmojo pasiūlymus ir parodytų, kad 

padėtį reikia skubiai taisyti, kai nesilaikoma savo tarptautinių įsipareigojimų ir nepatenkinami 

mūsų ekonominės veiklos vykdytojų poreikiai. 

PAKEITIMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2)  taigi muitų teisės pažeidimai ir 

sankcijos reglamentuojami 28 skirtingais 

teisės normų rinkiniais. Todėl Sąjungos 

muitų teisės aktų pažeidimas Sąjungoje 

vertinamas nevienodai ir kiekvienu atveju 

gali būti skiriamos skirtingo pobūdžio ir 

griežtumo sankcijos, priklausomai nuo 

sankciją skiriančios valstybės narės; 

(2)  taigi muitų teisės pažeidimai ir 

sankcijos reglamentuojami 28 skirtingais 

teisės normų rinkiniais. Todėl Sąjungos 

muitų teisės aktų pažeidimas Sąjungoje 

vertinamas nevienodai ir kiekvienu atveju 

gali būti skiriamos skirtingo pobūdžio ir 

griežtumo sankcijos, priklausomai nuo 

sankciją skiriančios valstybės narės, dėl to 

gali būti, kad valstybės narės praras 

pajamų ir atsiras rinkos iškraipymų; 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3)  toks valstybių narių teisinių sistemų 

neatitikimas ne tik trukdo optimaliai 

valdyti muitų sąjungą, bet ir neleidžia 

sukurti vienodų sąlygų muitų sąjungos 

ekonominės veiklos vykdytojams, nes daro 

poveikį jų galimybėms pasinaudoti 

(3)  toks valstybių narių teisinių sistemų 

neatitikimas ne tik trukdo optimaliai 

valdyti muitų sąjungą, bet ir neleidžia 

sukurti vienodų sąlygų muitų sąjungos 

ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems 

jau taikomi skirtingi taisyklių rinkiniai 

visoje Sąjungoje, nes daro poveikį jų 
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supaprastinimais ir lengvatomis; galimybėms pasinaudoti supaprastinimais 

ir lengvatomis; 

 

 

Pakeitimas   3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17)  siekiant palengvinti muitų teisės 

pažeidimų tyrimą, kompetentingoms 

institucijoms turėtų būti leidžiama laikinai 

sulaikyti prekes, transporto priemones ar 

kitas priemones, naudojamas darant 

pažeidimą; 

(17)  siekiant palengvinti muitų teisės 

pažeidimų tyrimą, kompetentingoms 

institucijoms turėtų būti leidžiama laikinai 

sulaikyti prekes, transporto priemones ar 

kitas priemones, naudojamas darant 

pažeidimą, ir naudotis išankstinio 

įspėjimo sistema siekiant pranešti apie 

pažeidimą kitų valstybių narių 

kompetentingoms institucijoms; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1.  Šia direktyva nustatoma Sąjungos 

muitų teisės aktų pažeidimų sistema ir 

numatomos už tuos pažeidimus skirtinos 

sankcijos. 

1.  Šia direktyva nustatoma Sąjungos 

muitų teisės aktų pažeidimų sistema ir 

numatomi už tuos pažeidimus skirtinų 

sankcijų intervalai. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a.  Ši direktyva apima valstybių narių 

įsipareigojimus Europos Sąjungos 

prekybos partneriams, taip pat Pasaulio 

prekybos organizacijai ir Pasaulio 
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muitinių organizacijai, siekiant sukurti 

vientisą ir gerai veikiančią vidaus rinką, 

kartu sudarant palankesnes sąlygas 

prekybai ir suteikiant tikrumo. 

 

 

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Prekybos lengvinimas 

 Siekdamos vykdyti Sąjungos 

įsipareigojimus pagal PPO prekybos 

lengvinimo susitarimą, valstybės narės 

dirba kartu, kad sukurtų 

bendradarbiavimo sistemą, kurioje 

dalyvautų visos valstybės narės. Tos 

sistemos tikslas – suderinti pagrindinius 

veiklos rodiklius, susijusius su muitinės 

sankcijomis (apeliacinių skundų skaičiaus 

analizė, recidyvizmo lygis ir kt.); skleisti 

geriausią patirtį tarp muitinės tarnybų 

(kontrolės ir sankcijų veiksmingumas, 

administracinių išlaidų mažinimas); 

perduoti ekonominės veiklos vykdytojų 

patirtį ir sukurti jų tarpusavio ryšius; 

stebėti, kaip muitinės tarnybos vykdo savo 

veiklą; taip pat atlikti statistikos darbą dėl 

trečiųjų šalių įmonių padarytų pažeidimų. 

Bendradarbiavimo sistemoje visoms 

valstybėms narėms nedelsiant pranešama 

apie muitų teisės pažeidimų ir nustatytų 

pažeidimų tyrimus, taip siekiant 

palengvinti prekybą, užkirsti kelią 

neteisėtam prekių patekimui į vidaus 

rinką ir pagerinti tikrinimo 

veiksmingumą. 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a straipsnis 

 Valstybių narių importo registras 

 Valstybės narės užtikrina, kad jų muitinės 

įstaigos, nelaukdamos Komisijos prašymo, 

imtųsi tinkamų priemonių importui 

užregistruoti, kad vėliau tam importui nuo 

registracijos dienos būtų galima taikyti 

priemones, susijusias su Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1225/20091a 

nuostatų laikymusi. Reikalavimas 

registruoti importą gali būti nustatomas 

bet kokiai Europos Sąjungos įmonei 

pateikus prašymą kartu su pakankamais 

įrodymais tokiems veiksmams pagrįsti. 

 ______________ 

 1a Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo 

dempingo kaina iš Europos bendrijos 

narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 

2009 12 22, p. 51). 

 

 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  jeigu muitų teisės pažeidimas 

susijęs su konkrečiomis prekėmis, piniginė 

bauda iki 15 proc. prekių vertės; 

a) jeigu muitų teisės pažeidimas 

susijęs su konkrečiomis prekėmis, piniginė 

bauda nuo 5 iki 15 proc. prekių ar 

nesumokėtų muitų vertės; 

Pagrindimas 

Didelės vertės krovinių (pvz., naftos ar biržos prekių) atveju baudos, grindžiamos atitinkamų 
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prekių verte, gali būti itin didelės. Todėl valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė skirti 

baudas remiantis atitinkamų prekių verte arba muitų, kurie joms taikomi, dydžiu. 

 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 straipsnio b punktas  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b)  jeigu muitų teisės pažeidimas 

nesusijęs su konkrečiomis prekėmis, 

piniginė bauda iki 22 500 EUR. 

b)  jeigu muitų teisės pažeidimas 

nesusijęs su konkrečiomis prekėmis, 

piniginė bauda nuo 7 500 EUR iki 

22 500 EUR. 

 

 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  jeigu muitų teisės pažeidimas 

susijęs su konkrečiomis prekėmis, piniginė 

bauda iki 30 proc. prekių vertės; 

a)  jeigu muitų teisės pažeidimas 

susijęs su konkrečiomis prekėmis, piniginė 

bauda nuo 10 iki 30 proc. prekių ar 

nesumokėtų muitų vertės; 

Pagrindimas 

Didelės vertės krovinių (pvz., naftos ar biržos prekių) atveju baudos, grindžiamos atitinkamų 

prekių verte, gali būti itin didelės. Todėl valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė skirti 

baudas remiantis atitinkamų prekių verte arba muitų, kurie joms taikomi, dydžiu. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio b punktas  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b)  jeigu muitų teisės pažeidimas b)  jeigu muitų teisės pažeidimas 



 

AD\1095402LT.doc 9/13 PE576.978v02-00 

 LT 

nesusijęs su konkrečiomis prekėmis, 

piniginė bauda iki 45 000 EUR. 

nesusijęs su konkrečiomis prekėmis, 

piniginė bauda nuo 15 000 EUR iki 

45 000 EUR. 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a straipsnis 

 1. Praėjus penkeriems metams nuo 

šios direktyvos įsigaliojimo dienos, 

Komisija, kartu su kompetentingomis 

valstybių narių institucijomis, peržiūri 

pagal 9, 10 ir 11 straipsnius taikomų 

baudų dydžius. Peržiūros procedūros 

tikslas – užtikrinti, kad baudų, skiriamų 

pagal muitų sąjungos nuostatas, dydžiai 

būtų vienodesni, siekiant suderinti jų 

veikimą. 

 2. Kiekvienais metais Komisija viešai 

skelbia informaciją apie sankcijas, kurias 

valstybės narės taiko už muitų teisės 

pažeidimus, nurodytus 3–6 straipsniuose.  

 3. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų laikomasi muitų teisės aktų pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 952/2013 

5 straipsnio 2 dalį, taip pat Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą 

Nr. 978/20121a. 

 _______________ 

 1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas 

Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų 

muitų tarifų lengvatų sistema ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, 

p. 1). 

 

 

Pakeitimas   13 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Tai, kad atitinkamoms prekėms taikomi 

draudimai, kiekybiniai apribojimai ar 

priežiūros priemonės, atsižvelgiant į, visų 

pirma, viešąją moralę, viešąją tvarką, 

visuomenės saugumą arba žmonių 

sveikatos ir gyvybės apsaugą, kaip 

nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 2015/478 

24 straipsnio 2 dalyje, laikoma 

sunkinančia aplinkybe. 

 _______________ 

 1a 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/478 dėl 

bendrų importo taisyklių (OL L 83, 

2015 3 27, p. 16). 

 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

jurisdikcija nagrinėti 3–6 straipsniuose 

nurodytus muitų teisės pažeidimus joms 

priklausytų pagal vieną iš šių kriterijų: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

jurisdikcija nagrinėti 3–6 straipsniuose 

nurodytus muitų teisės pažeidimus joms 

priklausytų pagal vieną iš šių kriterijų ir 

pagal jų svarbą: 

a) muitų teisės pažeidimas visiškai ar 

iš dalies padarytas tos valstybės narės 

teritorijoje;  

a) muitų teisės pažeidimas visiškai ar 

iš dalies padarytas tos valstybės narės 

teritorijoje;  

b) asmuo, padaręs muitų teisės 

pažeidimą, yra tos valstybės narės pilietis; 

b) prekės, susijusios su muitų teisės 

pažeidimu yra tos valstybės narės 

teritorijoje. 

c) prekės, susijusios su muitų teisės 

pažeidimu yra tos valstybės narės 

teritorijoje. 

c) asmuo, padaręs muitų teisės 

pažeidimą, yra tos valstybės narės pilietis. 
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(Naujas b ir c punktų išdėstymas) 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 straipsnio 2 dalis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tuo 

atveju, jei daugiau nei viena valstybė narė 

pareiškia turinti jurisdikciją nagrinėti tą 

patį muitų teisės pažeidimą, jurisdikcija 

priklausytų valstybei narei, kurioje prieš tą 

patį asmenį dėl tų pačių faktų vyksta 

baudžiamasis procesas. Jeigu jurisdikcija 

negali būti nustatyta pagal pirmą 

pastraipą, valstybės narės užtikrina, kad 

jurisdikcija priklausytų valstybei narei, 

kurios kompetentinga institucija prieš tą 

patį asmenį dėl tų pačių faktų pirma 

inicijuoja procesą dėl muitų teisės 

pažeidimo. 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tais 

atvejais, kai daugiau nei viena valstybė 

narė pareiškia turinti jurisdikciją nagrinėti 

tą patį muitų teisės pažeidimą, jurisdikcija 

priklausytų valstybei narei, kurioje prieš tą 

patį asmenį dėl tų pačių faktų vyksta 

baudžiamasis procesas.  

 

 

Pakeitimas   16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės bendradarbiauja ir keičiasi 

informacija, būtina vykstant procesui dėl 

veiksmo ar neveikimo, kuris laikomas 3–6 

straipsniuose nurodytu muitų teisės 

pažeidimu, visų pirma tuo atveju, jei prieš 

tą patį asmenį dėl tų pačių faktų procesą 

pradėjo daugiau nei viena valstybė narė. 

Valstybės narės bendradarbiauja ir keičiasi 

informacija, būtina vykstant procesui dėl 

veiksmo ar neveikimo, kuris laikomas 3–6 

straipsniuose nurodytu muitų teisės 

pažeidimu, visų pirma tais atvejais, kai 

prieš tą patį asmenį dėl tų pačių faktų 

procesą pradėjo daugiau nei viena valstybė 

narė. Valstybių narių bendradarbiavimo 

tikslas – padidinti prekių muitinio 

tikrinimo veiksmingumą ir suderinti 

procedūras Sąjungoje. 
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Pakeitimas   17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija iki [2019 m. gegužės 1 d.] 

pateikia ataskaitą apie šios direktyvos 

taikymą Europos Parlamentui ir Tarybai, 

kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės 

narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos 

laikytis šios direktyvos. 

Komisija iki [2019 m. gegužės 1 d.] 

pateikia ataskaitą apie šios direktyvos 

taikymą Europos Parlamentui ir Tarybai, 

kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės 

narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos 

laikytis šios direktyvos. Į ataskaitą 

įtraukiami veiklos rezultatų kriterijai, 

rodantys pažangą, padarytą stiprinant 

muitų sąjungą ir vienodinant procedūras. 
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