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ĪSS PAMATOJUMS 

Paskaidrojums  
 

Vispārīga informācija 

 

Eiropas Savienības Muitas kodekss paredz saskaņošanu. Tomēr tā izpildi, nodrošinot muitas 

noteikumu ievērošanu un sankciju likumīgu noteikšanu, regulē dalībvalstu tiesību akti. 

Tādēļ muitas tiesību aktu izpilde notiek saskaņā ar 28 atšķirīgiem tiesiskajiem regulējumiem 

un atšķirīgām administratīvajām un juridiskajām tradīcijām. Pastāv ļoti lielas atšķirības 

dalībvalstīs noteikto definīciju un pārkāpumu smaguma pakāpes ziņā. 

 

Pārskatu par dalībvalstu muitas sistēmām muitas noteikumu pārkāpumu un sankciju jomā ir 

izstrādājusi projekta grupa, ko saskaņā ar programmu “Muita 2013” brīvprātīgi izveidoja 

Komisija un 24 dalībvalstis.  

 

Referenta nostāja 

 

Referenta pieeja ir vērsta uz trim aspektiem: šīs direktīvas priekšlikuma struktūra, saturs un 

forma. 

 

1) Šīs direktīvas struktūra rada reālus ierobežojumus. Jau direktīvas nosaukumā atsevišķi 

termini (pārkāpumi, sankcijas) ir saistīti ar subsidiaritātes principu. 

 

Lai tiktu ievērots un pilnībā ņemts vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinums, 

referents ir izvēlējies pieeju, kas saistīta ar starptautisko tirdzniecību. 

 

2) Programmas "Muita 2013" rezultāti liecina par atšķirīgiem pārkāpumu sliekšņiem vai 

laiku, un tas rada neuzticību mūsu muitas savienībai un tās darbībai, nostādot mūs neērtā 

situācijā attiecībā pret saviem tirdzniecības partneriem. 

 

Tādēļ ir nepieciešama pārredzamība un skaidrība, un tam vajadzētu dot arī ietaupījumus. Ir 

jāievēro mūsu starptautiskās saistības saskaņā ar PTO, lai aizsargātu mūsu tirgu kopumā. 

Amerikas Savienotās Valstis ir jau vērsušas PTO uzmanību uz ES iekšējā tirgus 

neatbilstībām. 

 

Pirmkārt, referents vēlas apsvērt direktīvas priekšlikumu saistībā ar Tirdzniecības 

atvieglošanas nolīgumu. Aģentūra vai struktūra varētu veikt novērtēšanas un koordinācijas 

funkcijas, neskarot subsidiaritāti. Informācijas apmaiņa, sākot no kontroles līdz sankciju 

piemērošanai, ir nepieciešama Eiropas Savienības un trešo valstu ekonomikas dalībniekiem. 

Konsekvenci varētu panākt, nodrošinot spēju vienkāršot sankciju un pārkāpumu noteikšanas 

sistēmu. Tātad, dalībvalstīm ir konsekventi jāpiemēro sankcijas, nosakot sankciju diapazonus, 

nevis robežvērtības. Tas nav pieņemami, ka ekonomikas dalībnieki iekšējā tirgū var izvairīties 

no sankcijām vai ka šajā jomā joprojām pastāv milzīgas atšķirības. 

 

Visbeidzot, referents ierosina atbalstīt pārkāpumu teritoriālo iedalījumu kā galveno 

jurisdikcijas izvēles kritēriju, lai cīnītos pret labvēlīgākās tiesas izvēli  (forum shopping) un 
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pastiprinātu preču reģistrāciju muitas iestādē antidempinga izmeklēšanas gadījumā, tā 

novēršot sankciju uzkrājumu veidošanos nesamaksāto nodokļu veidā. 

 

3) Attiecībā uz formu referents vēlas, lai ierosinātajai direktīvai būtu iedarbīga un skaidra 

forma un atbildīgajai komitejai varētu iesniegt tālejošus priekšlikumus, vienlaikus parādot 

situācijas aktualitāti, pirms tiek pārkāptas mūsu starptautiskās saistības, un ņemot vērā mūsu 

ekonomikas dalībnieku vajadzības. 

GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

 

Grozījums Nr.   1 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2)  Attiecīgi muitas noteikumu 

pārkāpumus un sankcijas reglamentē 

28 atšķirīgi tiesiskie regulējumi. Tā 

rezultātā Savienības tiesību aktu muitas 

jomā pārkāpumi netiek vienādi vērtēti visā 

Savienībā un sankcijas, ko var piemērot 

katrā atsevišķā gadījumā atšķiras pēc 

būtības un smaguma pakāpes atkarībā no 

tā, kāda dalībvalsts nosaka sankciju. 

(2)  Attiecīgi muitas noteikumu 

pārkāpumus un sankcijas reglamentē 

28 atšķirīgi tiesiskie regulējumi. Tā 

rezultātā Savienības tiesību aktu muitas 

jomā pārkāpumi netiek vienādi vērtēti visā 

Savienībā un sankcijas, ko var piemērot 

katrā atsevišķā gadījumā atšķiras pēc 

būtības un smaguma pakāpes atkarībā no 

tā, kāda dalībvalsts nosaka sankciju, un 

tādēļ rodas iespējami ieņēmumu 

zaudējumi dalībvalstīm un tirdzniecības 

traucējumi. 

 

Grozījums Nr.   2 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3)  Šī dalībvalstu tiesību sistēmu 

atšķirība ietekmē ne tikai muitas 

savienības optimālu pārvaldību, bet arī liek 

šķēršļus līdzvērtīgu konkurences apstākļu 

nodrošināšanai uzņēmējiem muitas 

(3)  Šādas dalībvalstu tiesību sistēmu 

atšķirības ietekmē ne tikai muitas 

savienības optimālu pārvaldību, bet arī liek 

šķēršļus līdzvērtīgu konkurences apstākļu 

nodrošināšanai uzņēmējiem muitas 
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savienībā, jo tā ietekmē arī muitas 

vienkāršojumu un atvieglojumu pieejamību 

uzņēmējiem. 

savienībā, kuriem jau ir jāievēro atšķirīgs 

regulējums visā Savienībā, jo šādas 

atšķirības ietekmē arī muitas 

vienkāršojumu un atvieglojumu pieejamību 

uzņēmējiem. 

 

 

Grozījums Nr.   3 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17)  Lai atvieglotu muitas noteikumu 

pārkāpumu izmeklēšanu, kompetentajiem 

dienestiem būtu jāatļauj uz laiku aizturēt 

jebkādas preces, transportlīdzekļus vai 

jebkādus citus līdzekļus, ko izmanto 

pārkāpuma izdarīšanai. 

(17)  Lai atvieglotu muitas noteikumu 

pārkāpumu izmeklēšanu, kompetentajiem 

dienestiem būtu jāatļauj uz laiku aizturēt 

jebkādas preces, transportlīdzekļus vai 

jebkādus citus līdzekļus, kas izmantoti 

pārkāpuma izdarīšanai, un izmantot 

agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai paziņotu 

citām dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

par pārkāpumu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo direktīvu izveido satvaru 

attiecībā uz Savienības tiesību aktu muitas 

jomā pārkāpumiem un paredz sankcijas 

par minētajiem pārkāpumiem. 

1.  Ar šo direktīvu izveido satvaru 

attiecībā uz Savienības tiesību aktu muitas 

jomā pārkāpumiem un par minētajiem 

pārkāpumiem paredz sankciju diapazonu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a  Šī direktīva attiecas uz dalībvalstu 

pienākumiem pret ES tirdzniecības 

partneriem, kā arī  pret Pasaules 

Tirdzniecības organizāciju un Pasaules 

Muitas organizāciju, lai izveidotu vienotu 

un efektīvu iekšējo tirgu, vienlaikus 

veicinot tirdzniecību un garantējot 

drošību. 

 

 

 

Grozījums Nr.   6 

Direktīvas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Tirdzniecības atvieglojumi 

 Lai ievērotu Savienības saistības, kas tai 

noteiktas saskaņā ar PTO Tirdzniecības 

atvieglošanas nolīgumu, dalībvalstis kopā 

izstrādā sadarbības sistēmu, tajā iekļaujot 

visas dalībvalstis. Šīs sistēmas mērķis ir 

koordinēt galvenos muitas sankciju 

rādītājus (pārsūdzību skaita izvērtēšana, 

pārkāpumu atkārtošanās līmenis utt.); 

muitas dienestiem izplatīt labāko praksi 

(kontroļu un sankciju efektivitāte, 

administratīvo izmaksu samazināšana 

utt.); nodot ekonomikas dalībnieku 

pieredzi un veidot saikni starp tiem; 

uzraudzīt to, kā muitas dienesti veic savas 

darbības; un apkopot statistiskas datus 

par pārkāpumiem, kurus izdarījuši trešo 

valstu uzņēmumi. Sadarbības sistēmā 

visas dalībvalstis bez kavēšanās saņem 

informāciju par izmeklēšanām, kas sāktas 

saistībā ar pārkāpumiem muitas jomā, un 

par konstatētajiem pārkāpumiem tādā 

veidā, lai veicinātu tirdzniecību, 

nepieļautu nelegālu preču ievešanu 

iekšējā tirgū un uzlabotu pārbaužu 
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efektivitāti. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Dalībvalstu importa reģistrs 

 Dalībvalstis nodrošina, ka to muitas 

iestādes veic atbilstošus pasākumus 

importa precu reģistrēšanai, negaidot 

Komisijas pieprasījumu, lai pasākumus, 

kas saistīti ar atbilstību Padomes Regulai 

(EK) Nr. 1225/20091a  pēc tam varētu 

piemērot minētajām importa precēm no to 

reģistrācijas dienas. Uz attiecīgo preču 

importu var attiecināt reģistrāciju, ja no 

kāda Eiropas Savienības uzņēmuma ir 

saņemts pieprasījums, norādot 

pietiekamus pierādījumus, kas pamato 

šādu rīcību. 

 ______________ 

 1a  Padomes 2009. gada 30. novembra 

Regula (EK) Nr. 1225/2009 par 

aizsardzību pret importu par dempinga 

cenām no valstīm, kas nav Eiropas 

Kopienas dalībvalstis (OV L 343, 

22.12.2009., 51. lpp.). 

 

 

 

Grozījums Nr.   8 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  naudas sods līdz 15 % no preču 

vērtības, ja muitas noteikumu pārkāpums 

attiecas uz konkrētām precēm; 

(a) naudas sods 5–15 % apmērā no 

preču vērtības vai nenomaksāto nodevu 

summas, ja muitas noteikumu pārkāpums 
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attiecas uz konkrētām precēm; 

Pamatojums 

Tādu kravu gadījumā, kurām ir augsta pievienotā vērtība (piemēram, nafta vai izejvielas), 

naudas sodi, kas aprēķināti, pamatojoties uz preču vērtību, var būt milzīgi. Tādēļ dalībvalstīm 

būtu jādod iespēja naudas sodus noteikt, pamatojoties vai nu uz attiecīgo preču vērtību, vai 

arī uz muitas nodevu summu, kura attiecīgā gadījumā bija jāsamaksā. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – b punkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b)  naudas sods līdz EUR 22 500, ja 

muitas noteikumu pārkāpums neattiecas uz 

konkrētām precēm. 

(b)  naudas sods EUR 7500–22 500 

apmērā, ja muitas noteikumu pārkāpums 

neattiecas uz konkrētām precēm. 

 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a)  naudas sods līdz 30 % no preču 

vērtības, ja muitas noteikumu pārkāpums 

attiecas uz konkrētām precēm; 

(a)  naudas sods 10–30 % apmērā no 

preču vērtības vai nenomaksāto nodevu 

summas, ja muitas noteikumu pārkāpums 

attiecas uz konkrētām precēm; 

Pamatojums 

Tādu kravu gadījumā, kurām ir augsta pievienotā vērtība (piemēram, nafta vai izejvielas), 

naudas sodi, kas aprēķināti, pamatojoties uz preču vērtību, var būt milzīgi. Tādēļ dalībvalstīm 

būtu jādod iespēja naudas sodus noteikt, pamatojoties vai nu uz attiecīgo preču vērtību, vai 

arī uz muitas nodevu summu, kura attiecīgā gadījumā bija jāsamaksā. 
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Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – b punkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b)  naudas sods līdz EUR 45 000, ja 

muitas noteikumu pārkāpums neattiecas uz 

konkrētām precēm. 

(b)  naudas sods EUR 15 000–45 000 

apmērā, ja muitas noteikumu pārkāpums 

neattiecas uz konkrētām precēm. 

 

Grozījums Nr.   12 

Direktīvas priekšlikums 

11.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11.a pants 

 1. Piecus gadus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā Komisija kopā ar 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu pārskata 

piemērojamo naudas sodu apmērus. 

Pārskatīšanas procedūras mērķis ir 

vienādot muitas savienībā noteikto 

naudas sodu apmērus, lai tādā viedā 

saskaņotu to piemērošanu. 

 2. Komisija katru gadu publicē 

informāciju par sankcijām, ko dalībvalstis 

nosaka par pārkāpumiem muitas jomā, 

kuri minēti 3. līdz 6. pantā.  

 3. Dalībvalstis nodrošina muitas 

tiesību aktu ievērošanu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr. 952/2013 5. panta 2. punkta un 

Regulas (ES) Nr. 978/2012 nozīmē1a. 

 _______________ 

 1aEiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 

978/2012 par vispārējo tarifa preferenču 

sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV 

L 303, 31.10.2012., 1. lpp.). 
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Grozījums Nr.   13 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 To, ka attiecīgajām precēm piemēro 

aizliegumus, kvantitatīvos ierobežojumus 

vai uzraudzības pasākumus, kas 

pamatojas uz sabiedrības morāles, 

sabiedriskās kārtības vai valsts drošības 

apsvērumiem, uz cilvēku veselības un 

dzīvības aizsardzības apsvērumiem 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr. 2015/4781a 24. 

panta 2. punktu, uzskata par atbildību 

pastiprinošu apstākli. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 

gada 11. marta Regula (ES) 2015/478 par 

kopīgiem importa noteikumiem (OV L 83, 

27.3.2015., 16. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tās 

realizē jurisdikciju par muitas noteikumu 

pārkāpumiem, kas minēti 3.–6. pantā, 

saskaņā ar kādu no turpmāk minētajiem 

kritērijiem: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tās 

realizē jurisdikciju par muitas noteikumu 

pārkāpumiem, kas minēti 3.–6. pantā, 

saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem 

un prioritārā kārtībā: 

(a) muitas noteikumu pārkāpums ir 

pilnīgi vai daļēji izdarīts attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā;  

(a) muitas noteikumu pārkāpums ir 

pilnīgi vai daļēji izdarīts attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā;  

(b) persona, kura izdarījusi muitas 

noteikumu pārkāpumu, ir šīs dalībvalsts 

(b) preces, kas ir saistītas ar muitas 

noteikumu pārkāpumu, atrodas attiecīgās 
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valstspiederīgais; dalībvalsts teritorijā; 

(c) preces, kas ir saistītas ar muitas 

noteikumu pārkāpumu, atrodas attiecīgās 

dalībvalsts teritorijā. 

(c) persona, kura izdarījusi muitas 

noteikumu pārkāpumu, ir šīs dalībvalsts 

valstspiederīgais. 

(b) un c) apakšpunkta pārcēlums.) 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja vairāk nekā viena dalībvalsts 

pieprasa jurisdikciju par to pašu muitas 

noteikumu pārkāpumu, jurisdikciju realizē 

dalībvalsts, kurā notiek kriminālprocess 

pret to pašu personu saistībā ar tiem pašiem 

faktiem. Ja jurisdikciju nevar noteikt 

saskaņā ar pirmo daļu, dalībvalstis 

nodrošina, ka jurisdikciju realizē 

dalībvalsts, kuras kompetentā iestāde 

pirmā sāk procesus attiecībā uz muitas 

noteikumu pārkāpumu pret to pašu 

personu saistībā ar tiem pašiem faktiem. 

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumos, kad vairāk nekā viena 

dalībvalsts pieprasa jurisdikciju par to pašu 

muitas noteikumu pārkāpumu, jurisdikciju 

realizē dalībvalsts, kurā notiek 

kriminālprocess pret to pašu personu 

saistībā ar tiem pašiem faktiem.  

 

 

Grozījums Nr.   16 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis sadarbojas un apmainās ar visu 

informāciju, kas vajadzīga procesos 

attiecībā uz darbību vai bezdarbību, kas ir 

muitas noteikumu pārkāpums, kas minēts 

3.–6. pantā, jo īpaši gadījumā, ja vairāk 

nekā viena dalībvalsts ir sākusi procesus 

pret to pašu personu saistībā ar tiem pašiem 

faktiem. 

Dalībvalstis sadarbojas un apmainās ar visu 

informāciju, kas vajadzīga procesos 

attiecībā uz darbību vai bezdarbību, kas ir 

muitas noteikumu pārkāpums, kas minēts 

3.–6. pantā, jo īpaši gadījumos, kad vairāk 

nekā viena dalībvalsts ir sākusi procesus 

pret to pašu personu saistībā ar tiem pašiem 

faktiem. Dalībvalstu sadarbības mērķis ir 

uzlabot muitā veikto preču pārbaužu 
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efektivitāti un saskaņot Savienībā 

piemērotās procedūras. 

 

 

Grozījums Nr.   17 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija līdz [2019. gada 1. maijam] 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, 

kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir 

veikušas vajadzīgos pasākumus, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. 

Komisija līdz [2019. gada 1. maijam] 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, 

kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir 

veikušas vajadzīgos pasākumus, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības. Ziņojumā 

iekļauj izpildes kritērijus, kas uzskatāmi 

parāda muitas savienības un 

konverģences procedūru stiprināšanā 

panākto progresu. 
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