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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad pajamos iš muitų yra svarbi ES tradicinių nuosavųjų išteklių dalis (TNI), 
kuri kartu su cukraus mokesčiais 2011 m. sudaro 16 777 100 000 EUR, ir kad veiksminga 
muitinių sistema yra ypač svarbi ES finansinių interesų apsaugos atžvilgiu; pabrėžia, kad 
tinkamas muitinių veikimas daro tiesioginę įtaką pridėtinės vertės mokesčio – kito 
svarbaus ES biudžeto pajamų šaltinio – apskaičiavimui; 

2. pabrėžia, kad muitų srityje veiksminga pažeidimų ir sukčiavimo prevencija vykdant 
tinkamą kontrolę ne tik užtikrinama ES finansinių interesų apsauga, bet ir daromas didelis 
poveikis vidaus rinkai, panaikinant nesąžiningą tų ūkio subjektų, kurie sukčiauja 
mokėdami muitus arba deklaruoja muitinėms mažesnę prekių vertę, pranašumą;

3. primena, kad Komisijos tikslas yra užtikrinti, kad nacionalinės muitinių administracijos 
galėtų veikti taip, tarsi jos būtų viena administracija, užtikrinant lygiaverčius muitinio 
tikrinimo rezultatus kiekvienoje Europos Sąjungos muitų teritorijos vietoje1; atkreipia 
dėmesį, kad tai galima pasiekti tik taikant sąveikias valstybių narių ir Komisijos lygmens 
ryšių ir informacijos mainų sistemas; apgailestauja, kad šioje srityje pažanga daroma labai 
lėtai; atkreipia dėmesį į tai, kad tikrinimo veiksmai turi būti grindžiami bendrai suderintais 
standartais – patikimais rizikos vertinimo kriterijais, taikomais prekių bei ekonominių 
operacijų vykdytojų atrankai;

4. skatina glaudžiau bendradarbiauti bei aktyviau keistis informacija ir gerąja patirtimi su ES 
kaimyninių valstybių atsakingomis institucijomis muitinės modernizavimo ir kovos su 
kontrabanda ir korupcija muitinėje srityse;

5. pabrėžia, kad plačiai taikomos supaprastintos importo muitinės procedūros, kuriomis 
siekiama sumažinti muitinės formalumus ir kontrolę prieš išleidžiant prekes, yra vienos 
svarbiausių ES muitų politikos sudedamųjų dalių; primena, kad daugiau kaip 70 proc. visų 
muitinės procedūrų yra supaprastintos; tačiau apgailestauja, kad dėl šių procedūrų atsirado 
nepagrįstų ES biudžeto nuostolių ir su ES prekybos politika susijusių pažeidimų;

6. siekiant sumažinti TNI nuostolių riziką, ragina Komisiją, prieš suteikiant leidimus taikyti 
supaprastintas muitinės procedūras ir tinkamą ex-post auditą, valstybių narių lygmeniu 
užtikrinti tinkamą veiklos vykdytojų auditų sistemą;

7. atkreipia dėmesį, kad visų pirma mažos ir vidutinės įmonės daugelyje valstybių narių 
naudojasi muitinės kodekse numatyta galimybe pateikti žodinę muitinės deklaraciją jei 
įvežama arba išvežama prekių mažiau už 1.000 eurų; pabrėžia, kad pašalinus tokią 
galimybę kiltų nemažas papildomas administracinis bei finansinis apkrovimas (ypač 
mažoms ir vidutinėms įmonėms), todėl tai nėra suderinama su ES siekiamu tikslu 
supaprastinti administravimą; primygtinai reikalauja, kad atnaujintame muitinės kodekse 

                                               
1 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 624/2007/EB, nustatantis Bendrijos 
muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013),OL L 154, 2007 6 14, p. 25.
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tarp įgyvendinimo nuostatų būtų palikta vadinamosios žodinės muitinės deklaracijos 
galimybė;

8. primena, kad muitinis tikrinimas turėtų būti pagrįstas rizikos analize taikant, be kita ko, 
automatinio duomenų dorojimo metodus1, ir nurodo, kad, Europos Audito Rūmų 
nuomone, tik taikant automatizuotus rizikos profilius, integruotus į muitinės deklaracijų 
dorojimą, galima pakankamai apsaugoti ES finansinius ir prekybos politikos interesus; 
apgailestauja, kad TNI ir bendros prekybos politikos srityje labai nedaug valstybių narių 
taiko automatizuotus rizikos profilius; primygtinai ragina Komisiją imtis būtinų priemonių 
šiems klausimams spręsti;

9. pakartoja savo poziciją, išdėstytą 2011 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucijos 
dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2009 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą III dalies išvadose dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos „Ar 
veiksmingai kontroliuojamos importui taikomos supaprastintos muitinės procedūros?“.

                                               
1 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2005, iš dalies keičiantis 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).
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