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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą 
(Atnaujintą muitinės kodeksą)
(KOM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0608)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 ir 135 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0419/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu;

3. įpareigoja pirmininką Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1.) Bendrijos pagrindą sudaro muitų 
sąjunga. Bendrijos ekonominių 
operacijų vykdytojams ir muitinėms 
būtų naudinga, jeigu galiojančių muitų 
teisės aktų nuostatos būtų įtrauktos į 
Bendrijos muitinės kodeksą (toliau –
Kodeksas). Remiantis vidaus rinkos 
sąvoka, Kodekse turėtų būti išdėstytos 
bendrosios taisyklės ir procedūros, 
užtikrinančios tarifinių ir kitų Bendrijos 
lygiu nustatytų bendros politikos 

(1) Bendrijos pagrindą sudaro muitų 
sąjunga. Bendrijos ekonominių 
operacijų vykdytojams ir muitinėms 
būtų naudinga, jeigu galiojančių muitų 
teisės aktų nuostatos būtų įtrauktos į 
Bendrijos muitinės kodeksą (toliau –
Kodeksas). Remiantis vidaus rinkos 
sąvoka, Kodekse turėtų būti išdėstytos 
bendrosios taisyklės ir procedūros, 
užtikrinančios tarifinių ir kitų Bendrijos 
lygiu nustatytų bendros politikos 

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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priemonių, taikomų Bendrijos ir 
Bendrijos muitų teritorijai 
nepriklausančių šalių arba teritorijų 
prekybai prekėmis, įgyvendinimą 
atsižvelgiant į tų bendros politikos sričių 
reikalavimus. Tai neturėtų pažeisti kitas 
sritis reglamentuojančių konkrečių 
nuostatų, kurios gali galioti arba būti 
įvestos taikant teisės aktus, susijusius, 
inter alia, su žemės ūkiu, aplinka, 
bendra prekybos politika, statistika arba 
nuosavais ištekliais. Muitų teisės aktus 
reikėtų geriau suderinti su nuostatomis, 
reglamentuojančiomis pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) ir akcizų surinkimą, 
sąlyginį neapmokestinimą jais arba jų 
grąžinimą, nepakeičiant galiojančių 
mokesčių nuostatų taikymo srities.

priemonių, taikomų Bendrijos ir 
Bendrijos muitų teritorijai 
nepriklausančių šalių arba teritorijų 
prekybai prekėmis, įgyvendinimą 
atsižvelgiant į tų bendros politikos 
sričių reikalavimus. Tai neturėtų 
pažeisti kitas sritis reglamentuojančių 
konkrečių nuostatų, kurios gali galioti 
arba būti įvestos taikant teisės aktus, 
susijusius, inter alia, su žemės ūkiu, 
aplinka, bendra prekybos politika, 
statistika arba nuosavais ištekliais. 
Muitų teisės aktus reikėtų geriau 
suderinti su nuostatomis, 
reglamentuojančiomis importo 
mokesčių surinkimą, nepakeičiant 
galiojančių mokesčių nuostatų taikymo 
srities.

Pagrindimas

Dokumente vartojamos mokesčių nuostatos, esančios Direktyvoje 77/388/EEB, pataisytoje dėl 
PVM ir Direktyvoje 92/12/EEB, pataisytoje dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento 
nuostatos nėra įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti vartojamas 
bendroje formuluotėje dėl tarptautinių susitarimo įpareigojimų. 

Pakeitimas 2
6 konstatuojamoji dalis

(6) Informacinių ir komunikacinių 
technologijų (toliau – TI) naudojimas yra 
pagrindinė prekybos supaprastinimo dalis 
ir tuo pačiu metu muitinės tikrinimo 
supaprastinimo dalis, atsiradusi dėl įmonių 
išlaidų ir visuomenės patiriamos rizikos 
sumažėjimo. Reikia nustatyti apmokėjimo 
principą, pagal kurį visos muitinės ir 
komercijos operacijos turi būti valdomos 
elektroniniu būdu ir TI sistemos, sukurtos 
muitinės operacijoms, ekonominių 
operacijų agentams siūlo tokias pačias 
galimybes kaip ir kiekvienoje valstybėje 
narėje.

(6) Informacinių ir komunikacinių 
technologijų (toliau – TI) naudojimas yra 
pagrindinė prekybos supaprastinimo dalis 
ir kartu muitinės tikrinimo
supaprastinimo dalis, atsiradusi dėl įmonių 
išlaidų ir visuomenės patiriamos rizikos 
sumažėjimo. Reikia nustatyti apmokėjimo 
principą, pagal kurį visos muitinės ir 
komercijos operacijos turi būti valdomos 
elektroniniu būdu ir TI sistemos, sukurtos 
muitinės operacijoms, ekonominių 
operacijų agentams siūlo tokias pačias 
galimybes kaip ir kiekvienoje valstybėje 
narėje.
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Pagrindimas

Naudojimasis naujomis technologijomis neužtikrina muitinės darbo veiksmingumo. Jis bus 
užtikrintas, jeigu muitinės darbas bus suderintas visoje Europos Bendrijos teritorijoje.  

Pakeitimas 3
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 (6a) Kad būtų galima remtis 
informacinėmis ir komunikacinėmis 
technologijomis, reikia suderinti muitinės 
veiklą, kuri turės būti veiksminga visoje 
Bendrijos teritorijoje ir neturės sukelti 
antikonkurencinių veiksmų skirtinguose 
sienos perėjimo punktuose. 

Pagrindimas

Pirmiausia reikia, kad tikrinama būtų vienodai visuose teritorijos perėjimo sienos punktuose 
ir būtų teisinga siekiant išvengti antikonkurencinių veiksmų ir nukrypimų nuo prekybos 
taisyklių. 

Pakeitimas 4
8 konstatuojamoji dalis 

(8) Suinteresuoti geriausiu įmonių darbu, 
ekonominių operacijų vykdytojai turėtų 
galėti prisistatyti muitinei. 

(8) Suinteresuoti geriausiu tam tikrų 
įmonių darbu, ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų toliau galėti prisistatyti 
muitinei. Tačiau ši prisistatymo teisė 
negali būti suteikiama tik kokiais nors 
valstybės narės teisės aktais. 
Taip pat atstovas muitinėje turėtų atitikti 
sąlygas, iškeltas jo akreditavimui, ir turėtų 
galėti prašyti, kad jam būtų suteiktas 
ekonominių operacijų vykdytojo statusas.

Pagrindimas

Atstovo muitinėje veiklos „monopolijos“  daugiau negali būti, bet ši profesija turi ir toliau 
išlikti, kadangi ji yra naudinga daugeliui įmonių. 

Pakeitimas 5
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9 konstatuojamoji dalis 

(9) Reikėtų, kad reikalavimus atitinkantys 
ir patikimi ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų galimybę, kaip „įgalioti 
ekonominių operacijų vykdytojai“, kiek 
galima labiau pasinaudoti supaprastinimais 
ir, atsižvelgiant į saugumo bei saugos 
aspektus, mažesnio muitinio tikrinimo 
teikiama nauda.

(9) Reikėtų, kad reikalavimus atitinkantys 
ir patikimi ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų galimybę, kaip 
„įgaliotieji ekonominių operacijų 
vykdytojai“, kiek galima labiau pasinaudoti 
supaprastinimais ir, atsižvelgiant į 
saugumo bei saugos aspektus, mažesnio 
muitinio tikrinimo teikiama nauda. Taip 
pat jie dėl turimo įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo statuso galės 
pasinaudoti „muitinės tikrinimo 
supaprastinimu“ arba apskritai 
„saugumu ir sauga“.

Pagrindimas

Kalbama tik apie tai, kad reikia tiksliai nurodyti du įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo 
statusus. 

Pakeitimas 6
36 konstatuojamoji dalis

(36) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
sausio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką.

(36) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
sausio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų 
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką
et avec la décision 2006/512/CE du 
Conseil du 17.7.2006 modifiant cette 
décision.

Pakeitimas7
38 konstatuojamoji dalis

(38) Siekiant supaprastinti ir racionalizuoti 
muitų teisės aktus, į Kodeksą 
skaidrumo sumetimais buvo įtrauktos 
kelios nuostatos, kurios šiuo metu yra 
numatytos atskiruose Bendrijos 
aktuose.

(38) Siekiant supaprastinti ir racionalizuoti 
muitų teisės aktus, į Kodeksą 
skaidrumo sumetimais buvo įtrauktos 
kelios nuostatos, kurios šiuo metu yra 
numatytos atskiruose Bendrijos 
aktuose.
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Todėl reikėtų panaikinti Reglamentą (EEB) 
Nr. 2913/92 ir šiuos reglamentus:

Todėl reikėtų panaikinti Reglamentą (EEB) 
Nr. 2913/92 ir šiuos reglamentus:

- 1983 m. kovo 28 d. Tarybos Reglamentą 
(EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos 
atleidimo nuo muitų sistemą1;
-1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 3925/91 dėl 
Bendrijos vidaus reisais skrendančių 
asmenų salone ir krovinių skyriuje turimo 
bagažo bei per Bendrijos vidaus jūras 
persikeliančių asmenų bagažo tikrinimo ir 
taikomų formalumų panaikinimo;

- 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 3925/91 dėl 
Bendrijos vidaus reisais skrendančių 
asmenų salone ir krovinių skyriuje turimo 
bagažo bei per Bendrijos vidaus jūras 
persikeliančių asmenų bagažo tikrinimo ir 
taikomų formalumų panaikinimo;

- 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 82/2001 dėl sąvokos 
„produktų kilmė“ apibrėžimo ir 
administracinio bendradarbiavimo metodų 
vykdant prekybą tarp Bendrijos muitų 
teritorijos ir Seutos bei Melilos;

- 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 82/2001 dėl sąvokos 
„produktų kilmė“ apibrėžimo ir 
administracinio bendradarbiavimo metodų 
vykdant prekybą tarp Bendrijos muitų 
teritorijos ir Seutos bei Melilos

- 2001 m. birželio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1207/2001 dėl 
tvarkos, skirtos palengvinti judėjimo 
sertifikatų EUR.1 išdavimą, deklaracijų 
sąskaitose bei formų EUR.2 parengimą ir 
kai kurių patvirtintų eksportuotojų leidimų 
išdavimą, numatytos nuostatose, 
reguliuojančiose lengvatinę prekybą tarp 
Europos bendrijos ir kai kurių šalių.

– 2001 m. birželio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1207/2001 dėl 
tvarkos, skirtos palengvinti judėjimo 
sertifikatų EUR.1 išdavimą, deklaracijų 
sąskaitose bei formų EUR.2 parengimą ir 
kai kurių patvirtintų eksportuotojų leidimų 
išdavimą, numatytos nuostatose, 
reguliuojančiose lengvatinę prekybą tarp 
Europos bendrijos ir kai kurių šalių.

______________
1 OL L 105, 1983 m. balandžio 23 d., p. 1. 
Reglamentas, galutinai pakeistas 2003 m. Stojimo 
aktu. 

Pagrindimas

Šis panaikinimas yra susijęs su EEB Reglamento Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo 
nuo muitų sistemą.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 4 dalis

(4) „ekonominių operacijų vykdytojas“ –
asmuo, kurio profesinė veikla yra susijusi 

(4) „ekonominių operacijų vykdytojas“ –
asmuo, kuris įtrauktas į veiklą, susijusią su 
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su prekių importu į Bendrijos muitų 
teritoriją arba eksportu iš Bendrijos muitų 
teritorijos.

prekių importu į Bendrijos muitų teritoriją 
arba eksportu iš Bendrijos muitų teritorijos, 
kol dirba pagal profesiją;

Pagrindimas

Sąvoka  „profesinė veikla“ nėra aiški. 

Pakeitimas 9
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

(4a) „atstovas muitinėje“: visi asmenys, 
įsisteigę Europos Sąjungoje šalyje, kuri 
teikia su muitine susijusias paslaugas 
trečiosioms šalims. 

Pagrindimas

Reikia apibrėžti visas sąvokas, vartojamas dokumente; šio apibrėžimo trūko. 

Pakeitimas 10
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

(4b) „deklaruotojas“: asmuo, kuris savo 
vardu arba kito asmens vardu paskelbia 
muitinės deklaraciją; 

Pagrindimas

Kalbama apie apibrėžties, pvz., tos, kuri vartojama pagal Reglamento Nr. 2913/92 nuostatas, 
vartojimą ir reikia tokią pačią apibrėžtį išsaugoti atnaujintame Muitinės kodekse.

Pakeitimas 11
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Nepažeidžiant galimo administracinių 
arba baudžiamųjų sankcijų taikymo, 
pateikdamas bendrąją deklaraciją arba 
muitinės deklaraciją, įskaitant 
supaprastintą deklaraciją, pranešimą arba 
prašymą išduoti leidimą ar priimti 
sprendimą, atitinkamas asmuo įsipareigoja 
dėl:

2. Nepažeidžiant galimo sankcijų taikymo, 
pateikdamas bendrąją deklaraciją arba 
muitinės deklaraciją, įskaitant 
supaprastintą deklaraciją, pranešimą arba 
prašymą išduoti leidimą ar priimti 
sprendimą, atitinkamas asmuo įsipareigoja 
dėl:
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Pagrindimas

Vėliau Tarybai ir Europos Parlamentui bus pasiūlytas bendras  sankcijų dėl Bendrijos muitų 
teisės aktų pažeidimų pagrindas. 

Pakeitimas12
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Akredituojamas atstovas muitinėje, 
įsisteigęs Europos Bendrijos teritorijoje. 
Valstybės kompetentinga institucija 
suteikia akreditaciją, remdamasi bendrais 
kriterijais visai Bendrijos teritorijai ir 
galiojančiais visose valstybėse narėse. 
Atstovas muitinėje akredituojamas, jei jis 
gali įrodyti: 
- gerą finansinę padėtį,
- profesinį sąžiningumą,
- savo kompetenciją.

Pagrindimas

Šiuo metu atstovavimas muitinėje reglamentuojamas valstybės teisės aktais. Šie atstovai 
suteikia galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms naudotis jų paslaugomis teikiant muitinės 
deklaracijas. Taigi atrodo, kad reikia užsitikrinti, kad atstovai būtų profesionalūs. 

Pakeitimas 13
13 straipsnio pavadinimas

13 straipsnis

Atstovavimas ypatingais atvejais
13 straipsnis

Atstovavimas muitinėje ir įgaliotojo
ekonominių operacijų vykdytojo statusas 

–

Pakeitimas 14 
14 straipsnio 2 dalis 

2. Įgaliotas ekonominių operacijų 
vykdytojas gali pasinaudoti nauda, kurią 
teikia palengvinimai, susiję su saugumo ir 
saugos tikslais atliekamu muitiniu 

2. Įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo statusas apima du įgaliojimo 
būdus: įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo, kai taikomi „muitinės 
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tikrinimu, ir (arba) supaprastinimai, 
numatyti pagal šį Kodeksą arba jo 
įgyvendinimo nuostatas.

supaprastinimai“ ir įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo – „saugumas ir 
sauga“. 
Dėl pirmo įgaliojimo taikomi kai kurie 
supaprastinimai pagal šį kodeksą arba jo 
taikymo būdus. Antrasis įgaliotajam 
asmeniui suteikia palengvinimus, 
susijusius su saugumu ir sauga. 

Šie du įgaliojimai yra bendri..

Pagrindimas

Svarstant Reglamentą Nr. 648/2005, iš kurio kyla šios nuostatos, suprantama, kad yra du 
įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusai ir dėl aiškumo reikia tai patikslinti tame 
pačiame atnaujintame Muitinės kodekse. 

Pakeitimas 15
15 straipsnis

15 straipsnis 15 straipsnis

Statuso suteikimas Statuso suteikimas
Būtiniausi kriterijai, kurių pagrindu 
suteikiamas įgalioto ekonominių operacijų 
vykdytojo statusas, yra šie:

Būtiniausi kriterijai, kurių pagrindu 
suteikiamas įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo statusas, yra šie:

(a) tinkama reputacija, susijusi su muitinės 
reikalavimų laikymusi;

(a) tinkama reputacija, susijusi su muitinės 
ir mokesčių reikalavimų laikymusi;

(b) gera komercinių ir prireikus transporto 
duomenų tvarkymo sistema, leidžianti 
tinkamai atlikti muitinį tikrinimą;

(b) gera komercinių ir prireikus transporto 
duomenų tvarkymo sistema, leidžianti 
tinkamai atlikti muitinį tikrinimą;

(c) jei reikia, įrodymais pagrįstas 
mokumas;

(c) jei reikia, įrodymais pagrįstas 
mokumas;

(d) jei reikia, tiesiogiai su vykdoma veikla 
susijusios kompetencijos arba profesinės 
kvalifikacijos praktiniai standartai;

(d) pagal 14 straipsnio 2 dalies nuostatas, 
kai įgaliotasis ekonominių operacijų 
vykdytojas gali pasinaudoti nauda, kurią 
teikia palengvinimai, nustatyti pagal šį 
Kodeksą arba jo įgyvendinimo nuostatas, 
kompetencijos praktiniais standartais arba 
profesine kvalifikacija, tiesiogiai susijusia 
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su atliekama veikla; 

(e) jei taikytina, tinkami saugumo ir saugos 
standartai.

(e) pagal 14 straipsnio 2 dalį  įgaliotasis
ekonominių operacijų vykdytojas gali 
pasinaudoti nauda, kurią teikia 
palengvinimai, susiję su saugumo ir 
saugos tikslais atliekamu muitiniu 
tikrinimu, lygiaverčiais saugumo ir saugos 
standartais.

Pagrindimas

Ši formuluotė suteikia galimybę sužinoti, kokie kriterijai reikalingi norint įgaliotajam 
ekonominių operacijų vykdytojui pasinaudoti „muitinės palengvinimais“ ir „saugumu ir 
sauga“. 

Pakeitimas16
16 straipsnio e punktas

e) palengvinimų, kurie gali būti suteikti dėl 
muitinio tikrinimo, susijusio su saugumu ir 
sauga, rūšis ir apimtis, atsižvelgiant į pagal 
27 straipsnio 3 dalį patvirtintas taisykles;

e) palengvinimų, kurie gali būti suteikti dėl 
muitinio tikrinimo, susijusio su saugumu ir 
sauga, rūšis ir apimtis.

Pagrindimas

Paskutinė dokumento dalis yra nenaudinga, nes ji susijusi su komitologija. 

Pakeitimas 17
22 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė numato 
administracines ir baudžiamąsias
sankcijas, kurios būtų taikomas už 
Bendrijos muitų teisės aktų nesilaikymą. 
Šios sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

1. Kiekviena valstybė narė numato 
sankcijas, kurios būtų taikomas už 
Bendrijos muitų teisės aktų nesilaikymą. 
Šios sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. 

Pagrindimas

Vėliau Tarybai ir Europos Parlamentui bus pasiūlytas bendras  sankcijų dėl Bendrijos muitų 
teisės aktų pažeidimų pagrindas. 
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Pakeitimas 18
32 straipsnio 1 dalis

1. Už muitinį tikrinimą arba už bet kokius 
kitus veiksmus, kuriuos įprastinėmis 
darbo valandomis kompetentingos 
muitinės įstaigos atlieka taikydamos 
muitų teisės aktus, muitinė mokesčių 
nerenka.

1. Už muitinį tikrinimą muitinė mokesčių 
nerenka. 

Tačiau muitinė gali imti mokesčius arba 
išsiieškoti išlaidas, jeigu suteikiamos 
ypatingos paslaugos.

Tačiau muitinė gali imti mokesčius arba 
išsiieškoti išlaidas, jeigu suteikiamos 
ypatingos paslaugos arba atliekami kiti 
veiksmai, kurių reikalaujama taikant 
muitinės teisės aktus.

Pagrindimas

Išlaidos turi būti susijusios tik su „nenumatytais“ veiksmais. Be to, klausimai, susiję su 
muitinės įstaigų darbo pradžia, priklauso valstybių narių kompetencijai ir yra 111 straipsnio 
objektas. 

Pakeitimas 19
32 straipsnio 2 dalis

2. Komisija gali laikydamasi 196 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos patvirtinti 1 
dalies antrosios pastraipos įgyvendinimo 
priemones ir, svarbiausia, priemones dėl:

2. Komisija gali laikydamasi 196 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos patvirtinti 1 
dalies antrosios pastraipos įgyvendinimo 
priemones ir, svarbiausia, priemones dėl:

a) muitinės personalo darbo, kai prašoma, 
ne įprastiniu įstaigos darbo laiku arba ne 
muitinės patalpose; 

a) muitinės personalo darbo, kai prašoma, 
ne įprastiniu įstaigos darbo laiku arba ne 
muitinės patalpose;

Pagrindimas

Muitinės įstaigos darbo laiko klausimo sprendimas priklauso valstybių narių kompetencijai ir 
yra 111 straipsnio objektas.

Pakeitimas 20
67 straipsnio 2 dalis

2. Kai bendroji garantija turi būti pateikta 
dėl galinčių atsirasti skolų muitinei, 

2. Kai bendroji garantija turi būti pateikta 
dėl galinčių atsirasti skolų muitinei, 
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įgaliotas ekonominių operacijų vykdytojas 
gali pateikti sumažinto dydžio bendrąją 
garantiją arba atleidimą nuo prievolės 
pateikti garantiją pagal 61 straipsnio 7 dalį, 
jeigu atitinka šiuos būtiniausius kriterijus:

ekonominių operacijų vykdytojas gali 
pateikti sumažinto dydžio bendrąją 
garantiją arba atleidimą nuo prievolės 
pateikti garantiją pagal 61 straipsnio 7 dalį, 
jeigu atitinka šiuos būtiniausius kriterijus:

a) teisingo atitinkamos procedūros taikymo 
per tam tikrą laikotarpį;

a) teisingo atitinkamos procedūros taikymo 
per tam tikrą laikotarpį;

b) bendradarbiavimo su muitine; b) bendradarbiavimo su muitine;

c) atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją 
atveju – geros finansinės padėties, 
pakankamos to asmens įsipareigojimams 
įvykdyti.

c) atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją 
atveju – geros finansinės padėties, 
pakankamos to asmens įsipareigojimams 
įvykdyti.

Pagrindimas

Atnaujintame muitinės kodekse bendroji garantija yra susijusi su visais ekonominių operacijų 
vykdytojais. Taigi nėra jokio pagrindo šiame naujame Muitinės kodekse ją palikti įgaliotajam 
ekonominių operacijų vykdytojui. 

Pakeitimas 21
94 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Kai bendrąją importo deklaraciją 
pateikia kitas asmuo, o ne tas, kuris 
naudojasi transporto priemone, kuria 
prekės įvežamos į Bendrijos muitų 
teritoriją, šis vartotojas turi pateikti 
kompetentingai muitinės įstaigai atvykimo 
pažymą pranešimo, lydraščio arba 
įsipareigojimų sąrašo forma, kuriame 
būtų visų vežamų prekių, kurios turi būti 
minimos bendrojoje deklaracijos,  
atpažinimui būtini duomenys. 

Komisija nusprendžia, laikydamasi 196 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, 
patvirtinti duomenis, kurie turi būti 
atvykimo pažymoje. 
Le paragraphe 1 du présent article 
s'applique mutatis mutandis au premier 
alinéa du présent paragraphe.
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Pagrindimas

Dėl praktinių priežasčių kiekvienu atveju svarbu patikslinti deklaracijos teikėją.

Pakeitimas 22
101 straipsnio 4 dalies c punktas

c) laiškai, atvirukai ir spaudiniai. c) laiškai, atvirukai ir spaudiniai bei jų 
elektroniniai atitikmenys, kuriuos turi 
kitos žiniasklaidos priemonės.

Pagrindimas

Šis atnaujintas Muitinės kodeksas turi būti naudojamas „elektroninėje muitinėje“. Taigi 
pasiūlyme reikia atsižvelgti į realybę ir į faktą, kad šiandien laiškai gali būti siunčiami 
elektroniniu būdu, taip pat perduodami CD laikmenomis. Reikia atsižvelgti į naujus 
elektroninius taikymo būdus. 

Pakeitimas 23
114 straipsnio 1 dalis

1. Muitinė priima deklaracijas iš karto, 
jeigu jos atitinka 113 straipsnyje nustatytas 
sąlygas ir jeigu ji turi galimybę patikrinti 
tose deklaracijose nurodytas prekes.

1. Muitinė priima deklaracijas iš karto, kai
tik jos atitinka 113 straipsnyje nustatytas 
sąlygas ir jeigu atsiranda galimybė
patikrinti tose deklaracijose nurodytas 
prekes 

Pagrindimas

Kalbama tik apie terminų tikslumą. 

Pakeitimas 24
115 straipsnio 2 dalis

2. Deklarantas turi būti įsisteigęs Bendrijos 
muitų teritorijoje. 

2. Deklarantas turi būti įsisteigęs Bendrijos 
muitų teritorijoje.

Tačiau reikalavimas įsisteigti Bendrijoje 
nėra taikomas asmenims, kurie:
- pateikia tranzito arba laikino priėmimo 
deklaraciją; 
- išskirtiniais atvejais deklaruoja prekes 
tiek, kiek muitinės mano esant reikalinga.
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Komisija nusprendžia, laikydamasi 196 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, 
patvirtinti priemones, nustatančias 
sąlygas, leidžiančias nukrypti nuo
reikalavimo, nurodyto šios dalies 1 
pastraipoje. 

Pagrindimas

Išlyga yra būtina tranzitui. Komitologijos sąvoka reikalinga, jeigu ši išlyga yra galima kitose 
atnaujinto Muitinės kodekso nuostatose.  

Pakeitimas 25
125 straipsnis

Muitinė įgaliotam ekonominių operacijų 
vykdytojui leidžia išleisti prekes 
supaprastintos deklaracijos pagrindu.

Muitinė įgaliotajam ekonominių operacijų 
vykdytojui, kuriam taikomas „muitinės 
supaprastinimas“ leidžia išleisti prekes 
supaprastintos deklaracijos pagrindu. 

Supaprastinta deklaracija gali būti įrašas 
deklaranto apskaitoje, jeigu muitinė turi 
galimybę susipažinti su šiais deklaranto 
elektroninės sistemos duomenimis ir jeigu 
muitinės įstaigos gali vykdyti keitimosi 
tokiais duomenimis reikalavimus.

Supaprastinta deklaracija gali būti įrašas 
deklaranto apskaitoje, jeigu muitinė turi 
galimybę susipažinti su šiais deklaranto 
elektroninės sistemos duomenimis ir jeigu 
muitinės įstaigos gali vykdyti keitimosi 
tokiais duomenimis reikalavimus.

Pagrindimas

Kalbama apie naujų terminų kūrimą dėl 14 straipsnio 2 dalies pakeitimo. 

Pakeitimas 26
141 straipsnis

3 skirsnis
Ypatingos aplinkybės

141 straipsnis
Neapmokestinimas importo muitais 
ypatingomis aplinkybėmis
Komisija, laikydamasi 196 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, patvirtina 
priemones, nustatančias 
neapmokestinimo importo muitais dėl 

Išbraukta.
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ypatingų aplinkybių atvejus ir sąlygas, kai 
prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą. 

Tvirtinant šias priemones atsižvelgiama į 
tarptautinius susitarimus, suinteresuotojo 
asmens statusą, prekių pobūdį ir galutinį 
vartojimą.

Pagrindimas

Šis panaikinimas yra susijęs su Reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos 
atleidimo nuo muitų sistemą, išsaugojimu. 

Pakeitimas 27
152 straipsnio 1 dalies b punktas

b) nei importo PVM ir akcizų, kaip 
numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas;

b) nei importo PVM ir akcizų, kaip 
numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas;

Pagrindimas

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje formuluotėje dėl 
tarptautinių sutarties įpareigojimų. 

Pakeitimas 28
155 straipsnio 1 dalies c punktas 

c) jeigu muitų teisės aktuose nenumatyta 
kitaip, už garantijos pateikimą, siekiant 
užtikrinti prievolės sumokėti dėl prekių 
galinčią atsirasti skolą muitinei arba kitus 
mokesčius, ypač PVM ir akcizus, kaip 
numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas, įvykdymą.

c) jeigu muitų teisės aktuose nenumatyta 
kitaip, už garantijos pateikimą, siekiant 
užtikrinti prievolės sumokėti dėl prekių 
galinčią atsirasti skolą muitinei arba kitus 
mokesčius, kaip numatyta pagal 
galiojančias nuostatas.
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Pagrindimas

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje formuluotėje dėl 
tarptautinių sutarties įpareigojimų. 

Pakeitimas 29
157 straipsnio 2 dalies b punktas

b) nei importo PVM ir akcizams, kaip 
numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas;

b) nei kitiems importo mokesčiams, kaip 
numatyta pagal galiojančias nuostatas; 

Pagrindimas 

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje tarptautinių 
sutarties įpareigojimų formuluotėje.

Pakeitimas 30
158 straipsnio 2 dalis 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai leidimas 
yra susijęs su viešuoju muitinės sandėliu, 
jame gali būti nurodyta, kad už 1 dalies a 
arba b punktuose nurodytų prievolių 
vykdymą atsako tik procedūros vykdytojas. 
Šiuo atveju muitinė gali reikalauti, kad 
procedūros vykdytojas pateiktų garantiją, 
užtikrinančią, jog bus sumokėtos visos 
galinčios atsirasti skolos muitinei ir kiti 
mokesčiai, ypač PVM ir akcizai, kaip 
numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas. 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai leidimas 
yra susijęs su viešuoju muitinės sandėliu, 
jame gali būti nurodyta, kad už 1 dalies a 
arba b punktuose nurodytų prievolių 
vykdymą atsako tik procedūros vykdytojas. 
Šiuo atveju muitinė gali reikalauti, kad 
procedūros vykdytojas pateiktų garantiją, 
užtikrinančią, jog bus sumokėtos visos 
galinčios atsirasti skolos muitinei ir kiti 
mokesčiai, kaip numatyta pagal 
galiojančias PVM ir akcizų nuostatas.

Pagrindimas

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje tarptautinių 
sutarties įpareigojimų formuluotėje.



PR\628050LT.doc 21/29 PE 376.600v02-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 31
130 straipsnio 3 dalis

3. Muitinė gali reikalauti, kad prekių 
turėtojas pateiktų grantiją prieš apmokant 
visas muitinės skolas arba kitus 
mokesčius, ypač PVM ir akcizo mokestį, 
kaip numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas. 

3. Muitinė gali reikalauti, kad prekių 
turėtojas pateiktų garantiją prieš apmokant 
visas muitinės skolas arba kitus 
mokesčius, kaip numatyta pagal 
galiojančias nuostatas. 

Pagrindimas

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje tarptautinių 
sutarties įpareigojimų formuluotėje.

Pakeitimas 32
172 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jeigu prekės visai neapmokestinamos 
importo muitais, laikantis galiojančių 
PVM nuostatų jos taip pat 
neapmokestinamos ir importo PVM. 

Jeigu prekės visai neapmokestinamos 
importo muitais, laikantis kitų galiojančių 
nuostatų, jos taip pat neapmokestinamos 
kitais importo mokesčiais. 

Pagrindimas

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje tarptautinių 
sutarties įpareigojimų formuluotėje.

Pakeitimas 33
178 straipsnio 1 dalies b punktas

b ) nei importo PVM ir akcizų, kaip 
numatyta pagal galiojančias PVM ir 
akcizų nuostatas;

b) nei kitų importo mokesčių, kaip numatyta 
pagal galiojančias nuostatas; 
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Pagrindimas

Dokumentas apima mokesčių nuostatas, esančias Direktyvoje 77/388/EEB, pakeistoje dėl 
PVM, ir Direktyvoje 92/12/EEB dėl akcizo mokesčio, bet šios reglamento nuostatos nėra 
įtrauktos į muitinės teisės aktus. Tačiau pats principas turi būti bendroje tarptautinių 
sutarties įpareigojimų formuluotėje.

Pakeitimas 34
190 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu ne Bendrijos prekes ketinama 
išvežti iš Bendrijos muitų teritorijos ir 
pranešimo apie reeksportą pateikti nereikia, 
kompetentingai muitinės įstaigai pagal 185 
straipsnį pateikiama išvežimo bendroji 
deklaracija.

1 Jeigu Bendrijos ar ne Bendrijos prekes 
ketinama išvežti iš Bendrijos muitų 
teritorijos ir pranešimo apie reeksportą 
pateikti nereikia, kompetentingai muitinės 
įstaigai pagal 185 straipsnį pateikiama 
išvežimo bendroji deklaracija.

Komisija, laikydamasi 196 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, patvirtina 
priemones, nustatančias, koks turi būti 
visų duomenų pagrindas ir kokia forma; 
šiuose duomenyse yra visa reikalinga 
informacija rizikos analizei ir tinkamai 
taikyti muitinės tikrinimus, iš esmės 
saugumui ir saugai, prireikus, pagal 
galiojančius tarptautinius standartus ir 
komercinę praktiką. 

Pagrindimas

Rėmimasis komitologija yra nereikalingas, jeigu jau buvo nustatyti duomenys, kurie turi būti 
pateikiami bendrai importo deklaracijai. Išvežimo bendrojoje deklaracijoje reikia naudotis 
abipusiškumu. 

Pakeitimas35
190 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

2. Išimtinėmis aplinkybėmis muitinė gali 
priimti popieriuje surašytas išvežimo 
bendrąsias deklaracijas, jeigu joms taikomi 
tokie patys rizikos valdymo reikalavimai 
kaip ir elektroninėmis duomenų tvarkymo 
priemonėmis pateiktoms išvežimo 
bendrosioms deklaracijoms ir jeigu tai 

2a. Išimtinėmis aplinkybėmis muitinė gali 
priimti popieriuje surašytas išvežimo 
bendrąsias deklaracijas, jeigu joms taikomi 
tokie patys rizikos valdymo reikalavimai 
kaip ir elektroninėmis duomenų tvarkymo 
priemonėmis pateiktoms išvežimo 
bendrosioms deklaracijoms ir jeigu tai 
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netrukdo vykdyti keitimosi tokiais 
duomenis su kitomis muitinės įstaigomis 
reikalavimų.

netrukdo vykdyti keitimosi tokiais 
duomenis su kitomis muitinės įstaigomis 
reikalavimų. 

Muitinė gali sutikti, kad išvežimo bendroji 
deklaracija būtų pakeista pranešimu, 
parengtu remiantis bendrosios 
deklaracijos duomenimis informacinėje 
ekonominių operacijų vykdytojo 
sistemoje.

Pagrindimas
Pridedama dokumento numeracija.

Pakeitimas36
190 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Kai eksporto bendrąją deklaraciją 
pateikia kitas asmuo, o ne tas, kuris 
naudojasi transporto priemone, kuria 
prekės išvežamos iš Bendrijos muitų 
teritorijos, šis transporto priemonės 
naudotojas turi per 186 straipsnio c 
punkte nustatytą terminą kompetentingai 
muitinės įstaigai pateikti išvažiavimo 
pranešimo, lydraščio arba įsipareigojimų 
sąrašo, kuriame yra duomenys, pagal 
kuriuos galima atpažinti vežamas prekes, 
pažymą, kuri turi būti išvežimo bendrosios 
deklaracijos objektas. 
Šio straipsnio 2 dalis taikoma mutatis 
mutandis šios dalies 1 pastraipai. 
Komisija, laikydamasi 196 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, patvirtina 
priemones, nustatančias:
a) duomenis, kurie turi būti išvykimo 
pažymoje, 
b) sąlygas, kuriomis įpareigojimas pateikti 
išvykimo pažymą gali būti išimties arba 
praplėtimo objektas, 
c) taisykles, kuriomis būtų valdomos 
išlygos ir pakeitimai, leidžiami šios dalies 
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1 pastraipoje minėto termino atžvilgiu, 
d) kompetentingos muitinės įstaigos, 
kuriai reikia pateikti išvykimo pažymą 
arba įgaliojimą, pavadinimą. 
Kad šios priemonės būtų patvirtintos, 
reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:
a) ypatingas aplinkybes,
b) šių priemonių taikymą kai kurių prekių 
pasikeitimui, transportavimo būdus ar 
ekonominius operacijų vykdytojus, 
c) tarptautinius susitarimus, numatančius 
specifines saugumo nuostatas. 

Pagrindimas
Kalbama apie tas pačias nuostatas, susijusias su importo bendrąja deklaracija. 

Pakeitimas 37
193 straipsnis

193 straipsnis
Neapmokestinimas eksporto muitais 

ypatingomis aplinkybėmis
Komisija, laikydamasi 196 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, patvirtina 
priemones, nustatančias atvejus ir 
sąlygas, kuriais eksportuojamos prekės 
neapmokestinamos eksporto muitais dėl 
ypatingų aplinkybių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis panaikinimas yra susijęs su Reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos 
atleidimo nuo muitų sistemą, išsaugojimu. 

Pakeitimas 38
198 straipsnio 1 pastraipa 

Reglamentai (EEB) Nr. 918/83, (EEB) Nr. 
3925/91, (EEB) Nr. 2913/92, (EB) Nr. 

Reglamentai (EEB) Nr. 3925/91, (EEB) 
Nr. 2913/92, (EB) Nr. 82/2001 ir (EB) Nr. 
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82/2001 ir (EB) Nr. 1207/2001 
panaikinami.

1207/2001 panaikinami.

Pagrindimas

Šis panaikinimas yra susijęs su Reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos 
atleidimo nuo muitų sistemą, išsaugojimu. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

1992 m. priimtas muitinės kodeksas1, kuriame yra bendras Europos Sąjungos muitinės 
taisyklių bendro taikymo teisinis pagrindas. Jis į vieną dokumentą jungia visus bendrus 
muitinės teisės aktus. Dėl esminių pokyčių tarptautinės prekybos aplinkoje (dėl spartaus ir 
nesustabdomo informacinių technologijų naudojimo augimo ir keitimosi elektroniniais 
duomenimis) ir dėl besikeičiančių muitinės darbo prioritetinių sričių, reikia jį atnaujinti. 

Taigi remiantis tuo, kas buvo pirmiau paminėta, ir Lisabonos strategija, reikia svarstyti 2005 
m. lapkričio 30 d. Europos Komisijos pateikto reglamento pasiūlymą2. Tai normatyvinis 
tekstas, kuriuo visiškai perrašomas dabartinis kodeksas ir kuriuo siekiama supaprastinti teisės 
aktus ir muitinės procedūras tiek ekonominių operacijų vykdytojams, tiek muitinės 
administracijai, kad sumažintų supaprastinimo dydį ir atsakytų į mestus komercinius iššūkius 
(dėl saugumo ir saugos, kovos su padirbinėjimu, pinigų plovimu, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos ir t.t. ). 

Šis naujas Bendrijos muitinės kodeksas neapsiriboja tik kai kurių procedūrų supaprastinimu, 
bet iš esmės pakeičia tam tikrus muitinės teisės aspektus ir dėl to šis pasiūlymas yra 
neatsiejamas nuo pasiūlymo, susijusio su elektronine muitine („e-customs“). Iš esmės geras 
šios sistemos veikimas suteiks galimybę taikyti naujas atnaujintame Muitinės kodekse 
nurodytas procedūras. 

Atnaujinto Muitinės kodekso 200 straipsnių sulaukė tiek profesionalų, tiek valstybių narių 
vyriausybių reakcijos. 

Mūsų prašoma kalbėti dėl probleminių punktų, bandant rasti susitarimą, kuriame reikės 
atsižvelgti į visų šalių interesus ir nepamiršti galutinio tikslo: pasiekti, kad muitinės teisės 
aktai būtų paprastesni ir logiškesni, kad jais galima būtų užtikrinti didesnį Bendrijos muitinės 
konkurencingumą ir tarptautinės prekybos sklandumą. 

Pozicijų skirtumas iš esmės yra tik dėl atstovavimo muitinėje, įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo statuso, centralizuoto sumažinimo ir sisteminio rėmimosi komitologija 
apibrėžties. 

1) Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas

Ši nuostata buvo įterpta Reglamentu Nr. 648/2005, vadinamu „pakeistas saugumas“3. Šiuo 
tekstu sukuriama elektroninių deklaracijų prieš išvykimą ir prieš atvykimą sistema ir 
pradedama Bendrijos rizikos analizė, kad būtų apsaugota teritorija. Laikomasi prašymų, 
kuriuos Jungtinės Amerikos Valstijos atsiuntė po 2001 m. rugsėjo 11 d. ir pateikia specifinį 
Europos Bendrijos atsakymą kartu įgyvendinant normatyvines Pasaulio muitinės 

  
1Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą, ir Komisijos reglamentas 
(EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento įgyvendinimo nuostatas.
2 COM (2005) 608 galutinis
3 Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2005, 2005 m. gegužės 4 d., OL L 117, p.13
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organizacijos nuostatas. Ši konkreti nuostata buvo įterpta tam, kad palengvintų kompensuoti 
naujus mokesčius, susijusius su saugumu. 
Reglamentas Nr. 648/2005 šiandien yra diskusijos dėl įgyvendinimo nuostatų (kurios turėtų 
įsigalioti 2006 m. vasarą) objektas, iškraipantis diskusijas, nes suinteresuotos pusės trukdo 
pasiūlyti naują reglamentą ir diskusijas dėl įgyvendinimo nuostatų. Tačiau niekas dabar 
nežino tikros naudos, kurią galėtų visa tai duoti. 

Be to, reglamento 5 a straipsnyje yra nuoroda į du įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo 
statusus. 

Taip pat jūsų pranešėjas visuose kodekso pakeitimuose pageidauja, kad šie du statusai būtų 
aiškiai nurodyti naujame Muitinės kodekse. 

Ekonominių operacijų vykdytojai nesuvokia tikros šio statuso naudos, Europos Komisijos 
pasiūlyme yra keli skirtumai, būtent dėl bendrosios garantijos (67 straipsnis). Taigi šis 
leidimas galiojo visiems ekonominių operacijų vykdytojams, todėl jūsų pranešėjas labiau 
norėtų sugrįžti prie jau esamos nuostatos. 

Atstovavimo muitinėje teisė – 11 straipsnis 

Dabartinėje Bendrijos Muitinės kodekso versijoje 5 straipsnis numato galimybę valstybėms 
narėms pasilikti vieną iš atstovavimo būdų (tiesioginį arba netiesioginį) tik muitinės 
įgaliotiniams, įsisteigusiems jų teritorijoje. Šios profesijos atstovų esama daugelyje valstybių 
narių, išskyrus Vokietiją ir Jungtinę Karalystę. 
Ši galimybė panaikinama atnaujintame Muitinės kodekse. 

Jūsų pranešėjas pritaria Europos Komisijos nuomonei, kad tai nėra suderinama su elektronine 
aplinka ir su Bendros rinkos principais, pagal kuriuos visų valstybių narių paslaugų teikėjai 
turi galėti užsiimti savo veikla visoje Bendrijoje. 

Taigi svarbu suteikti atstovavimo muitinėje teisę, o atstovo muitinėje apibrėžtis įterpiama į 4 
straipsnį. 

Vis dėlto daugelyje šalių naudojimasis muitinės agentų paslaugomis yra tradicija ir ji labai 
naudinga mažoms įmonėms. Taigi jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad atstovas muitinėje 
turi būti akredituotas ir tam jis turės įrodyti gerą finansinę padėtį, profesinį sąžiningumą ir 
kompetenciją.

Atstovas muitinėje taip pat turės galimybę gauti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo 
statusą. 

2) Centralizuotas muitinės formalumų tvarkymas

Šiuo pasiūlymu pateikiamos naujos mintys, dėl kurių kol kas sunku suprasti naudą šiuo 
klausimu. Ar kalbama apie centralizuotą vieno langelio ir vienos stotelės (minimus 7 
konstatuojamojoje dalyje) muitinės formalumų tvarkymą (minimą 27 konstatuojamojoje 
dalyje). Centralizuotas muitinės formalumų tvarkymas reiškia, kad muitinės deklaracijos 
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pateikimo vieta gali būti atskirta nuo fizinio prekių buvimo vietos. Tai įmanoma, nes 
vykdytojai naudojasi vienu langeliu (ekonominių operacijų vykdytojams suteikta galimybė 
įgyvendinti visus deklaracijoje nurodytus įpareigojimus vienu metu tarp muitinės ir kitų 
vyriausybės įstaigų: veterinarijos, fitosanitarijos ir t.t., iš savo darbo vietų elektroninėmis 
priemonėmis bet kuriuo metu ), o prekės bus patikrintos muitinėje tuo pačiu metu ir toje 
pačioje vietoje. Kalbama apie vieno langelio principą. 

Esama daug klausimų, susijusių su šiuo centralizuotu muitinės formalumų tvarkymu: 
- Centralizuotas muitinės formalumų tvarkymas veiks kiekvienos valstybės narės 

gaunamas pajamas ir dalį muitinės mokesčių (25%), kuriuos jos susigrąžina už 
rinkliavos išlaidas. Vis dėlto tai susiję su nemokamų elektroniniu muitinės formalumų 
tvarkymo operacijų klausimu (32 straipsnis), nes, norint kompensuoti vykdytojų 
investicijas, nemokamos muitinės formalumų tvarkymo operacijos taps įprasta 
praktika ir galės būti apmokestinamos tik tam tikros labai specifinės paslaugos. 

- Viena vertus, centralizuotas muitinės formalumų tvarkymas leidžia sukurti 
konkurencijos sąlygas tarp valstybių narių administracijų ir, kita vertus, atima iš jų 
galimybę apmokestinti, nes apmokestinimas nesuderinamas su bendros rinkos 
taisyklėmis. Taigi šis apmokestinimas suteikia galimybę finansuoti informacinių 
technologijų diegimą, o dėl šių lėšų praradimo rizikuojama per vėlai įdiegti sistemą. 

- Dėl centralizuoto muitinės formalumų tvarkymo rizikuojama, kai nėra konkrečiai 
suderintas tikrinimas, paskatinti komercinės veiklos koncentraciją ekonomiškai 
pajėgesnėse ir labai patraukliose valstybėse ir taip iškraipyti vežimo srautus. 

Suvokdamas, kad dėl visiškai nemokamų muitinės formalumų tvarkymo operacijų patiriami 
finansiniai nuostoliai, jūsų pranešėjas šiuo metu labiau pageidauja nustatyti nemokamus
muitinės tikrinimus, bet palieka galimybę apmokestinti kitus veiksmus. 

Taigi reikės, kad Komisija stengtųsi suderinti tikrinimus, kad nepaskatintų komercinės veiklos 
koncentracijos ekonomiškai pajėgesnėse ir labai patraukliose valstybėse ir taip iškraipytų 
vežimo srautus.

3) Su komitologija susijusių nuostatų taikymo sritis 

Teksto straipsniai dažnai pateikia nuorodą į 196 straipsnio 2 dalį. Ši nuostata susijusi su 
kreipimusi į Komitetą, atsakingą už įgyvendinimo nuostatas. Šiuo metu kodekso 
įgyvendinimo nuostatos yra, išskyrus išimtis, patvirtinamas išnagrinėjus Komisijos 
pasiūlymus komitete, dirbančiame pagal procedūrą, vadinamą teisės aktais. Anot Komisijos, 
atnaujinto Kodekso pasiūlymo 196 straipsnyje numatoma paprastesnė procedūra, kuria 
pirmiausia kreipiamas dėmesys į Muitinės kodekso skirtingų skirsnių veiksmingumą. Taigi 
siūloma, kad muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos būtų patvirtintos pagal valdymo 
procedūrą ir, kai bus naudinga, sudaryti paaiškinimus arba gaires – pastarosios bus patvirtintos
laikantis konsultacinės procedūros (7 straipsnis). 

Anot jūsų pranešėjo, net dėl šių tvirtinimų svarbos ir priežiūros stokos atsisakoma Bendrijos 
įstatymų leidžiamojo organo.

Kalbama apie itin techninį dalyką ir jūsų pranešėjas supranta tokios procedūros naudingumą. 
Vis dėlto atsiskleidžia Europos Parlamento įžvalgos stoka. 
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Tačiau dabartinės diskusijos dėl komitologijos (2006 m. birželio mėn. Europos Parlamento 
patvirtintas Corbett pranešimas ir sprendimas dėl 1999 m. sausio 28 d. Tarybos Sprendimo 
1999/468/EB pataisos) leis grįžti prie šio punkto vėliau.

4) Kiti svarstyti punktai.

Kiti jūsų pranešėjo pateikti pakeitimai yra susiję su mokesčių klausimais ir su punktu, kuris 
nebuvo išnagrinėtas priėmus Reglamentą 648/2005 dėl importo bendrosios deklaracijos.

Išvados

Dėl kai kurių punktų labai sunku nuspręsti, nes kai kurios nuostatos bus taikomos tik ateityje 
ir esant elektroninei muitinei. Jūsų pranešėjas ėmėsi suderinti skirtingus įgaliotinių interesus.


