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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ieņēmumi no muitas nodokļiem ir svarīga ES tradicionālo pašu resursu (TPR) 
daļa, kas kopā ar cukura nodevām 2011. gadā veido EUR 16 777 100 000, un ka efektīva 
muitas sistēma ir ļoti svarīga ES finanšu interešu aizsardzībai; uzsver, ka pareiza muitas 
darbība ir tieši saistīta ar pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu, kas ir vēl viens 
svarīgs ES budžeta ieņēmumu avots; 

2. uzsver, ka efektīva pārkāpumu un krāpšanas novēršana muitas jomā, izmantojot 
pienācīgas pārbaudes, ne tikai nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību, bet arī 
būtiski ietekmē iekšējo tirgu, novēršot negodīgas priekšrocības tiem uzņēmējiem, kuri 
nesamaksā nodokļus vai norāda zemāku muitas vērtību, salīdzinājumā ar tiem 
uzņēmējiem, kuri tā nerīkojas;

3. atgādina, ka Komisijas mērķis ir panākt, lai valstu muitas pārvaldes darbotos vienoti, visos 
Eiropas Savienības muitas teritorijas punktos nodrošinot kontroli ar līdzvērtīgiem 
rezultātiem1; norāda, ka to nav iespējams panākt bez savstarpēji savietojamām sakaru un 
informācijas apmaiņas sistēmām dalībvalstu un Komisijas līmenī; pauž nožēlu par ļoti 
lēno progresu šajā jomā; norāda, ka izvēlēto preču un uzņēmēju kontrolei vajadzētu būt 
balstītai uz vispārpieņemtiem standartiem un uzticamiem riska novērtēšanas kritērijiem;

4. aicina uz ciešāku sadarbību un aktīvāku informācijas un pārbaudītu procedūru apmaiņu ar 
ES kaimiņvalstu muitas iestādēm attiecībā uz muitas modernizāciju, cīņu ar kontrabandu 
un korupcijas apkarošanu muitas nozarē;

5. uzsver, ka viens no galvenajiem ES muitas politikas elementiem ir plaša vienkāršotu 
muitas procedūru izmantošana attiecībā uz importu, kas palīdz samazināt muitas 
formalitātes un kontroli pirms preču izlaišanas; atgādina, ka vairāk nekā 70 % gadījumu 
tiek izmantotas vienkāršotas muitas procedūras; tomēr pauž nožēlu, ka šīs procedūras ir 
radījušas nepamatoti lielus zaudējumus Savienības budžetam un ES tirdzniecības politikas 
pārkāpumus;

6. aicina Komisiju dalībvalstu līmenī nodrošināt pienācīgu sistēmu uzņēmumu pārbaužu 
veikšanai pirms atļaujas piešķiršanas par vienkāršotas muitas procedūras izmantošanu un 
pienācīgas ex-post revīzijas, lai tādējādi samazinātu TPR zaudējumu risku;

7. norāda, ka Muitas kodeksā paredzēto mutvārdu deklarāciju importa un eksporta kravām, 
kuru vērtība nesasniedz EUR 1000, daudzās dalībvalstīs izmanto galvenokārt mazie un 
vidējie uzņēmumi; uzsver, ka šīs vienkāršotās pieejas atcelšanas gadījumā īpaši MVU 
rastos ievērojams papildu administratīvais un finansiālais slogs, kas būtu pretrunā ar ES 
mērķi samazināt birokrātiju; uzstāj, ka modernizētā Muitas kodeksa īstenošanas 
noteikumos ir jāsaglabā mutvārdu deklarācijas iespēja;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmums Nr. 624/2007/EK, ar ko izveido muitas rīcības 
programmu Kopienā (Muita 2013), OV L 154, 14.6.2007., 25. lpp.
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8. atgādina, ka muitas kontrolei būtu jāpamatojas uz riska analīzi, cita starpā izmantojot 
automatizētus datu apstrādes paņēmienus1, un norāda, ka Eiropas Revīzijas palātas ieskatā 
tikai automatizēti risku profili, kurus ņem vērā muitas deklarāciju apstrādē, var pietiekami 
aizsargāt ES finanšu un tirdzniecības politikas intereses; pauž nožēlu, ka tikai dažās 
dalībvalstīs izmanto automatizētus riska profilus attiecībā uz TPR un kopējās tirdzniecības 
politikas jautājumiem; mudina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šo 
situāciju;

9. atkārtoti pauž savu nostāju, kas izklāstīta 2011. gada 10. maija rezolūcijas par Revīzijas 
palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2009. gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu III daļas secinājumos attiecībā uz Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu „Vai 
vienkāršotas muitas procedūras ievedumiem kontrolē efektīvi?”.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regula (EK) Nr. 648/2005, ar ko groza Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 2913/92, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu, OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.
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