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1. Priekšlikuma mērķi un konteksts

a) Mērķi

Lēmuma par elektroniskas muitas sistēmas veicināšanu galvenie mērķi ir sadarbspējīgas un 
pieejamas automātiskās muitas sistēmas, kā arī saskaņotu procesu un pakalpojumu 
īstenošana gan attiecībā uz līdzšinējo, gan turpmāko modernizēto Muitas kodeksu. Tas ir 
paredzēts, lai radītu nepieciešamās saistības attiecībā uz robežkontroles struktūrām, kuras 
nav muita, „vienotas nodokļu deklarācijas” („Single Window”) un „centralizētas 
elektronisko komunikāciju sistēmas” („One-Stop-Shop”) koncepciju īstenošanai. Lēmuma 
galvenais mērķis ir noteikt veicamos pasākumus, kā arī termiņus, kuri jāievēro visām 
ieinteresētajām personām, lai sasniegtu vienkāršas un elektroniskas vides mērķi muitā un 
tirdzniecībā līdz tam laikam, kad stājas spēkā modernizētais Muitas kodekss.

Izveidojot un izmantojot drošas, sadarbspējīgas un pieejamas elektroniskās muitas 
sistēmas, piegādes ķēdes loģistika un muitas procesi uzlabosies un sekmēsies. Priekšlikums 
rada priekšnosacījumus efektīvākai muitošanai, vienkāršākām administratīvām procedūrām 
juridiskām (ES un valstu) un privātām personām un tirdzniecības veicināšanai.

Elektroniskā vide muitā un tirdzniecībā, kas sastāv no pieejamām un sadarbspējīgām 
muitas sistēmām, jo īpaši varētu nodrošināt straujāku preču kustību. Turklāt komersanti 
varētu veikt ar muitu saistītās darbības tajā muitas pārvaldē, kas atrodas valstī, kurā 
attiecīgais uzņēmums ir reģistrēts (centralizēta muitošana un vienota piekļuves vieta).

Turklāt jāpalielina preču drošība un starptautiskās tirdzniecības aizsardzība, jāveicina vides 
un patērētāju aizsardzība, izmantojot mērķtiecīgākas muitas pārbaudes, kuru pamatā ir 
elektroniskas riska pārvaldības sistēmas.

b) Vispārējais konteksts

Priekšlikums jāaplūko kontekstā ar Padomes 2005. gada secinājumiem par Lisabonas 
stratēģijas atsākšanu: Partnerība izaugsmei un nodarbinātībai [Komisijas Paziņojums par 
kopīgiem pasākumiem izaugsmei un nodarbinātībai, KOM(2005) 330] un ar Komisijas „e-
Eiropas” un e-pārvaldības iniciatīvām [KOM(2002) 263 un KOM(2003) 567], kurām 
atbilstīgi dalībvalstis ir apliecinājušas savu gatavību rīkoties.

Padomes 2003. gada 5. decembra Rezolūcija (OV C 305, 16.12.2003, 1. lpp.), kura 
atbalstīja Komisijas Paziņojumu par vienkāršu un elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā 
[KOM(2003) 452, 24.07.2003.], aicina Komisiju „ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavot 
daudzgadu stratēģisko plānu, ar mērķi izveidot elektronisku vidi Eiropā, kas atbilstu 
darbības un tiesiskajiem projektiem, un plānotajai vai notiekošajai attīstībai muitas un 
netiešo nodokļu jomā”. Tāpēc Komisija ir sagatavojusi redzējuma pārskatu un plānu, kuri 
paredzēti, lai izveidotu tādu īstenošanas pasākumu sarakstu un tādu grafiku attiecībā uz 
šobrīd t.s. „elektroniskās muitas sistēmas iniciatīvu”, par ko vienojas un ko ievēro visas 
iesaistītās personas.
Dalībvalstis jau ir devušas ievērojamu ieguldījumu automātisku muitas sistēmu izstrādē.
Tomēr atšķirība starp līdzšinējām sistēmām, noteikumu kopumu un izmantotajiem datiem 
apdraud līdz šim šajā jomā sasniegtās saskaņošanas priekšrocības galvenokārt tāpēc, ka šīs 
sistēmas nav sadarbspējīgas. Ir būtiski, ka muitas sistēmas var apmainīties ar elektronisku 
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informāciju un ka tās ir nodrošinātas ar saskarņu klāstu attiecībā uz tirdzniecību, balstoties 
uz kopēji izmantojamu tehnoloģiju.
Vēl nav izveidotas Kopienas mēroga IT lietojumprogrammas muitošanai, izņemot jauno 
datorizēto tranzīta sistēmu NCTS, kura ir veiksmīgi parādījusi šādu sistēmu lietošanas 
iespējas un sniedz jaunas iespējas attiecībā uz līdzīgām citu muitas jomu 
lietojumprogrammām. Tam būs nepieciešama konverģences pamata un attiecīgajā 
gadījumā – kopēju standartu un struktūru ieviešana.

2. Priekšlikuma saturs

Priekšlikumā ietilpst šādi panti:

Lēmuma 1.–3. pants (elektroniskās muitas sistēmas, mērķi un datu apmaiņa). Komisijas un 
dalībvalstu mērķis ir sniegt e-pārvaldības pakalpojumus visā Eiropā, izmantojot 
sadarbspējīgas un pieejamas elektroniskās muitas sistēmas (skatīt 1. pantu). Šīs sistēmas 
veicinās piegādes ķēdes loģistiku un muitas procedūras preču apritei uz Eiropas Kopienu 
un no tās, kā arī samazinās riska draudus iedzīvotāju drošībai un aizsardzībai. Pamatojoties 
uz šo priekšnoteikumu, 2. pantā ir noteikti elektronisku muitas sistēmu galvenie mērķi.
Lēmuma 3. pantā ir ietverta prasība, lai komersantiem būtu pieejamas muitas sistēmas, ar 
kurām strādā muitas pārvaldes un Komisija, un lai muitas sistēmas būtu sadarbspējīgas gan 
savā starpā, gan ar tām sistēmām, ar kurām strādā citas iestādes, kuras ir iesaistītas 
starptautiskajā preču apritē.

Lēmuma 4. pants (sistēmas, pakalpojumi un grafiks). Šis noteikums ietver to sistēmu un 
datu bāzu sarakstu īstenošanas termiņu secībā, kas saistītas ar elektroniskās muitas 
sistēmas iniciatīvu (sākot no šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī):

– triju gadu laikā:

– sadarbspējīgas automatizētas muitošanas sistēmas;
– sadarbspējīga uzņēmumu reģistrācijas sistēma;

– kopēji muitas informācijas portāli;
– piecu gadu laikā:

– pamatnostādnes attiecībā uz vienotu piekļuves vietu;
– Kopienas standartiem atbilstīga integrēta muitas tarifu vide;

– sešu gadu laikā:
– „vienotas nodokļu deklarācijas” pakalpojumi.

Lēmuma 5.–7. pants (daļas, Komisijas uzdevumi un dalībvalstu uzdevumi). Lēmuma 6. un 
7. pantā aprakstīti Komisijas un dalībvalstu galvenie īstenošanas uzdevumi.

Lēmuma 8. pants (īstenošana): lēmuma 8. pantā aprakstīta īstenošanas procedūra un 
administratīvā sistēma, kas attiecas uz elektroniskās muitas sistēmas iniciatīvu. Pārvaldību 
nodrošinās Komisija ar muitas politikas grupas palīdzību. Lēmums neietekmēs Muitas 
kodeksa komitejas un programmas „Muita 2007” komitejas nozīmi, un šīs komitejas 
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atbalsta šā lēmuma īstenošanu.

Lēmuma 9.–10. pants (resursi un finanšu noteikumi). Lēmuma 9. pantā noteikta Kopienas 
un dalībvalstu atbildība par tiem cilvēkresursiem, budžeta resursiem un tehniskajiem 
resursiem, kādi būs nepieciešami, lai izveidotu, uzlabotu un strādātu ar elektroniskajām 
muitas sistēmām. 10. pantā paredzēti noteikumi izmaksu sadalījumam starp dalībvalstīm 
un Kopienu attiecībā uz šajā lēmumā noteikto elektronisko muitas sistēmu īstenošanu un 
darbību. Izmaksas tiks samazinātas, tās sedzot kopīgi un izmantojot kopējus risinājumus.

Lēmuma 11.–12. pants (uzraudzība, ziņojumi). No Kopienas budžeta finansētos 
pasākumus uzraudzīs Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm (11. pants). Par uzdevumu izpildi 
tiks ziņots Komisijai. Turklāt uzraudzības vizītes un citas pārbaudes būs gada ziņojumu 
priekšmets (12. pants).

Lēmuma 13.–14. pants (apspriešanās ar komersantiem, pievienošanās procesā esošajām 
valstīm un kandidātvalstīm). Lēmuma 13. pantā noteikts ieviest tirdzniecības apspriežu 
mehānismu gan Komisijas, gan dalībvalstu līmenī. Komisija regulāri informēs Bulgāriju, 
Rumāniju un kandidātvalstis par visiem posmiem; minētās valstis var arī piedalīties muitas 
sistēmu un pakalpojumu sagatavošanā, attīstībā un ieviešanā.

Lēmuma 15. pants (stāšanās spēkā).

Lēmuma 16. pants (adresāti). Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

3. Referents atbalsta priekšlikuma mērķus un saturu. 


