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Grozījums Nr. 31
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas Paziņojumā par muitas 
riska pārvaldību un piegādes ķēdes 
drošību (COM(2012) 793) ir atzīts, ka 
steidzami nepieciešams uzlabot datu 
kvalitāti un pieejamību izmantošanai 
pirmsievešanas riska analīzē, īpaši 
drošuma un drošības risku efektīvai 
konstatēšanai un mazināšanai valstu un 
ES līmenī kopējās riska pārvaldības 
sistēmas ietvaros, kura izveidota saskaņā 
ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 
13. panta 2. punktu. Datu par konteineru 
pārvietošanu iekļaušana pirmsievešanas 
riska pārvaldībā krietni uzlabos piegādes 
ķēdes pārredzamību un būtiski stiprinās 
ES un dalībvalstu spējas mērķtiecīgi 
kontrolēt paaugstināta riska sūtījumus, 
vienlaikus atvieglojot likumīgās 
tirdzniecības plūsmu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 32
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Nolūkā palielināt skaidrību, 
konsekvenci un pārredzamību 
nepieciešams konkrētāk definēt iestādes, 
kurām vajadzētu būt piekļuvei reģistriem, 
kas izveidoti, pamatojoties uz šo regulu, 
šajā nolūkā tiks izveidota vienota atsauce 
kompetentajām iestādēm.

(4) Nolūkā palielināt skaidrību, 
konsekvenci, saskaņotību un pārredzamību 
nepieciešams konkrēti definēt iestādes, 
kurām vajadzētu būt piekļuvei reģistriem, 
kas izveidoti, pamatojoties uz šo regulu, 
šajā nolūkā tiks izveidota vienota atsauce 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Informācija, kas iegūta no Komisijas
ietekmes novērtējuma par grozījumu 
izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 515/97
(SWD(2013)0482 final) attiecībā uz
problēmas mērogu, liecina, ka tikai 
krāpšana, kas saistīta ar nepatiesas 
izcelsmes deklarēšanu, katru gadu 
ES 27 dalībvalstīm var radīt zaudējumus
EUR 100 miljonu apmērā. Dalībvalstis 
2011. gadā ziņoja par 1905 atklātiem 
krāpšanas gadījumiem un citiem 
pārkāpumiem saistībā ar preču nepatiesu 
aprakstu, kuri radījuši zaudējumus 
EUR 107,7 miljonu apmērā. Šie ir tikai 
dalībvalstu un Komisijas atklātie 
zaudējumi. Problēmas faktiskais mērogs 
ir ievērojami lielāks, ņemot vērā, ka nav 
informācijas par aptuveni 
30 000 atklātiem iespējamiem krāpšanas 
gadījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Krāpšanas atklāšana, riska tendenču 
apzināšana un efektīvu riska pārvaldības 
procedūru īstenošana ir lielā mērā atkarīga 
no attiecīgo operatīvo datu kopumu 
noteikšanas un šķērsanalīzes. Tādēļ 
nepieciešams Eiropas Savienības līmenī 
izveidot reģistru, kurā būtu iekļauti dati par 
preču importu, eksportu un tranzītu, tostarp 
preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu 
jāatļauj sistemātiski replicēt no sistēmām, 
kuru darbību nodrošina Komisija, datus par 
preču importu, eksportu un tranzītu un būtu 
jāsniedz Komisijai dati, kas attiecas uz 
preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu.

(6) Krāpšanas atklāšana, riska tendenču 
apzināšana un efektīvu riska pārvaldības 
procedūru īstenošana ir lielā mērā atkarīga 
no attiecīgo operatīvo datu kopumu 
noteikšanas un šķērsanalīzes. Tādēļ 
nepieciešams Eiropas Savienības līmenī 
izveidot reģistru, kurā būtu iekļauti dati par 
preču importu, eksportu un tranzītu, tostarp 
preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu saistībā ar konkrētiem 
iespējamiem krāpšanas gadījumiem. Šajā 
nolūkā dalībvalstīm būtu jāatļauj saistībā 
ar šiem konkrētajiem gadījumiem replicēt 
no sistēmām, kuru darbību nodrošina 
Komisija, datus par preču importu, 
eksportu un tranzītu un būtu jāsniedz 
Komisijai dati, kas attiecas uz preču 
tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu.

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.h panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 35
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Krāpšanas atklāšana, riska tendenču 
apzināšana un efektīvu riska pārvaldības 
procedūru īstenošana ir lielā mērā atkarīga 

(6) Ņemot vērā aizvien pieaugošo 
krāpšanas apmēru muitas jomā, ir būtiski 
palielināt atklāšanu un novēršanu 
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no attiecīgo operatīvo datu kopumu 
noteikšanas un šķērsanalīzes. Tādēļ 
nepieciešams Eiropas Savienības līmenī 
izveidot reģistru, kurā būtu iekļauti dati par 
preču importu, eksportu un tranzītu, tostarp 
preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu 
jāatļauj sistemātiski replicēt no sistēmām, 
kuru darbību nodrošina Komisija, datus par 
preču importu, eksportu un tranzītu un būtu 
jāsniedz Komisijai dati, kas attiecas uz 
preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu.

vienlaikus valstu un Eiropas līmenī. 
Krāpšanas atklāšana, riska tendenču 
apzināšana un efektīvu riska pārvaldības 
procedūru īstenošana ir lielā mērā atkarīga 
no attiecīgo operatīvo datu kopumu 
noteikšanas un šķērsanalīzes. Tādēļ 
nepieciešams Eiropas Savienības līmenī 
izveidot iespējami pilnīgāku reģistru, kurā 
būtu iekļauti dati par preču importu, 
eksportu un tranzītu, izmantojot 
sauszemes, jūras vai gaisa transportu, 
tostarp preču tranzītu dalībvalstu iekšienē 
un tiešo eksportu. Šajā nolūkā dalībvalstīm 
būtu jāatļauj sistemātiski replicēt no 
sistēmām, kuru darbību nodrošina 
Komisija, datus par preču importu, 
eksportu un tranzītu un būtu jāsniedz 
Komisijai dati, kas attiecas uz preču 
tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu bez kavējumiem. Komisijai katru 
gadu būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei rezultāti, kas 
iegūti no minētā reģistra.

Or. en

Grozījums Nr. 36
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) E-muitas ieviešana 2011. gadā, saskaņā 
ar kuru importa un eksporta 
pavaddokumentus vairs neglabā muitas 
pārvaldes, bet gan uzņēmēji, ir izraisījusi 
kavējumus Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) izmeklēšanu veikšanā 
muitas jomā, jo OLAF nepieciešama šo 
pārvalžu starpniecība, lai iegūtu šādus 
dokumentus. Turklāt trīs gadu 
ierobežojuma periods, ko piemēro iestāžu 
glabātajiem muitas dokumentiem, vēl 
vairāk apgrūtina izmeklēšanas sekmīgu 

(8) E-muitas ieviešana 2011. gadā, saskaņā 
ar kuru importa un eksporta 
pavaddokumentus vairs neglabā muitas 
pārvaldes, bet gan uzņēmēji, ir izraisījusi 
kavējumus Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) izmeklēšanu veikšanā 
muitas jomā, jo OLAF nepieciešama šo 
pārvalžu starpniecība, lai iegūtu šādus 
dokumentus. Turklāt trīs gadu 
ierobežojuma periods, ko piemēro iestāžu 
glabātajiem muitas dokumentiem, vēl 
vairāk apgrūtina izmeklēšanas sekmīgu 
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veikšanu. Tādēļ, lai paātrinātu izmeklēšanu 
veikšanu muitas jomā, Komisijai vajadzētu 
būt tiesībām pieprasīt importa un eksporta 
deklarāciju pavaddokumentus tieši no 
attiecīgajiem uzņēmējiem. Šiem 
uzņēmējiem vajadzētu būt pienākumam 
iesniegt Komisijai prasītos dokumentus.

veikšanu. Tādēļ, lai paātrinātu izmeklēšanu 
veikšanu muitas jomā, Komisijai vajadzētu 
būt tiesībām konkrētos apstākļos un pēc 
iepriekšēja paziņojuma dalībvalstīm 
pieprasīt importa un eksporta deklarāciju 
pavaddokumentus tieši no attiecīgajiem 
uzņēmējiem. Šiem uzņēmējiem vajadzētu 
būt pienākumam iesniegt Komisijai 
prasītos dokumentus.

Or. pt

Grozījums Nr. 37
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) E-muitas ieviešana 2011. gadā, saskaņā 
ar kuru importa un eksporta 
pavaddokumentus vairs neglabā muitas 
pārvaldes, bet gan uzņēmēji, ir izraisījusi 
kavējumus Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) izmeklēšanu veikšanā 
muitas jomā, jo OLAF nepieciešama šo 
pārvalžu starpniecība, lai iegūtu šādus 
dokumentus. Turklāt trīs gadu 
ierobežojuma periods, ko piemēro iestāžu 
glabātajiem muitas dokumentiem, vēl 
vairāk apgrūtina izmeklēšanas sekmīgu 
veikšanu. Tādēļ, lai paātrinātu izmeklēšanu 
veikšanu muitas jomā, Komisijai vajadzētu 
būt tiesībām pieprasīt importa un eksporta 
deklarāciju pavaddokumentus tieši no 
attiecīgajiem uzņēmējiem. Šiem 
uzņēmējiem vajadzētu būt pienākumam 
iesniegt Komisijai prasītos dokumentus.

(8) E-muitas ieviešana 2011. gadā, saskaņā 
ar kuru importa un eksporta 
pavaddokumentus vairs neglabā muitas 
pārvaldes, bet gan uzņēmēji, ir izraisījusi 
kavējumus Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) izmeklēšanu veikšanā 
muitas jomā, jo OLAF nepieciešama šo 
pārvalžu starpniecība, lai iegūtu šādus 
dokumentus. Turklāt trīs gadu 
ierobežojuma periods, ko piemēro iestāžu 
glabātajiem muitas dokumentiem, vēl 
vairāk apgrūtina izmeklēšanas sekmīgu 
veikšanu. Tādēļ, lai paātrinātu izmeklēšanu 
veikšanu muitas jomā, Komisijai vajadzētu 
būt tiesībām pieprasīt importa un eksporta 
deklarāciju pavaddokumentus tieši no 
attiecīgajiem uzņēmējiem. Šāds gadījumos 
attiecīgie uzņēmēji būtu jāinformē pa to, 
kāda procedūra tiek piemērota. Šiem 
uzņēmējiem vajadzētu būt pienākumam 
iesniegt Komisijai prasītos dokumentus.

Or. de
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Pamatojums

Tieši pieprasot dokumentus attiecīgajam uzņēmējam, viņš jāinformē par to, vai konkrētajā 
gadījumā ir runa par nodevas samaksu, soda naudu vai tiesvedību krimināllietā, un par to, 
kāds statuss viņam ir šajā procedūrā, lai attiecīgais uzņēmējs apzinātos savas tiesības un 
pienākumus, jo īpaši tad, ja vēlāk, iespējams, dokumenti būs jāizmanto kā pierādījums.

Grozījums Nr. 38
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu ievietoto datu 
konfidencialitāti, būtu jāparedz noteikums 
par piekļuves ierobežošanu ievietotajiem 
datiem, piekļuvi atļaujot vienīgi 
konkrētiem lietotājiem.

(9) Lai nodrošinātu ievietoto datu 
konfidencialitāti, būtu jāparedz noteikums 
par piekļuves ierobežošanu ievietotajiem 
datiem, piekļuvi atļaujot vienīgi 
konkrētiem lietotājiem un konkrētā 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu ievietoto datu 
konfidencialitāti, būtu jāparedz noteikums 
par piekļuves ierobežošanu ievietotajiem 
datiem, piekļuvi atļaujot vienīgi 
konkrētiem lietotājiem.

(9) Lai nodrošinātu ievietoto datu 
konfidencialitāti un lielāku drošību, būtu 
jāparedz noteikums par piekļuves 
ierobežošanu ievietotajiem datiem, 
piekļuvi atļaujot vienīgi konkrētiem 
lietotājiem.

Or. pl
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Grozījums Nr. 40
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Noteikumi, kas regulē datu glabāšanu 
MIS, bieži ir par iemeslu informācijas 
nepamatotai zaudēšanai tādēļ, ka 
dalībvalstis neveic sistemātiskus gada 
pārskatus, kam par iemeslu ir ar to 
saistītais administratīvais slogs. Tādēļ ir 
nepieciešams vienkāršot procedūru, kas 
regulē datu glabāšanu MIS, atceļot 
pienākumu katru gadu pārskatīt datus un 
nosakot maksimālo glabāšanas periodu uz 
desmit gadiem, kas atbilst laika periodiem, 
kuri noteikti attiecībā uz reģistriem, kas 
izveidoti, pamatojoties uz šo regulu. Šis 
laika periods ir nepieciešams pārkāpumu 
apstrādes garo procedūru dēļ un tādēļ, ka 
šie dati ir nepieciešami kopīgo muitas 
operāciju un izmeklēšanu veikšanai. 
Turklāt, lai garantētu noteikumus, kas 
regulē datu aizsardzību, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs būtu jāinformē 
par gadījumiem, kad personas dati MIS 
tiek glabāti ilgāk kā piecus gadus.

(13) Noteikumi, kas regulē datu glabāšanu 
MIS, bieži ir par iemeslu informācijas 
nepamatotai zaudēšanai tādēļ, ka 
dalībvalstis neveic sistemātiskus gada 
pārskatus, kam par iemeslu ir ar to 
saistītais administratīvais slogs. Tādēļ ir 
nepieciešams vienkāršot procedūru, kas 
regulē datu glabāšanu MIS, atceļot 
pienākumu katru gadu pārskatīt datus un 
nosakot maksimālo glabāšanas periodu uz 
desmit gadiem, kas atbilst laika periodiem, 
kuri noteikti attiecībā uz reģistriem, kas 
izveidoti, pamatojoties uz šo regulu. Tomēr 
šis noteikums nebūtu jāpiemēro attiecībā 
uz noilguma termiņu. Šis laika periods ir 
nepieciešams pārkāpumu apstrādes garo 
procedūru dēļ un tādēļ, ka šie dati ir 
nepieciešami kopīgo muitas operāciju un 
izmeklēšanu veikšanai. Turklāt, lai 
garantētu noteikumus, kas regulē datu 
aizsardzību, Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs būtu jāinformē par 
gadījumiem, kad personas dati MIS tiek 
glabāti ilgāk kā piecus gadus.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējo muitas noteikumu pārkāpumu noilguma termiņu nevajadzētu aizstāt ar datu 
glabāšanas termiņu. Šāda prasība nebūtu saderīga ar Savienības Muitas kodeksu un 
dalībvalstu muitas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 41
Adam Bielan
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Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Noteikumi, kas regulē datu glabāšanu 
MIS, bieži ir par iemeslu informācijas 
nepamatotai zaudēšanai tādēļ, ka 
dalībvalstis neveic sistemātiskus gada 
pārskatus, kam par iemeslu ir ar to 
saistītais administratīvais slogs. Tādēļ ir 
nepieciešams vienkāršot procedūru, kas 
regulē datu glabāšanu MIS, atceļot 
pienākumu katru gadu pārskatīt datus un 
nosakot maksimālo glabāšanas periodu uz 
desmit gadiem, kas atbilst laika periodiem, 
kuri noteikti attiecībā uz reģistriem, kas 
izveidoti, pamatojoties uz šo regulu. Šis 
laika periods ir nepieciešams pārkāpumu 
apstrādes garo procedūru dēļ un tādēļ, ka 
šie dati ir nepieciešami kopīgo muitas 
operāciju un izmeklēšanu veikšanai. 
Turklāt, lai garantētu noteikumus, kas 
regulē datu aizsardzību, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs būtu jāinformē 
par gadījumiem, kad personas dati MIS 
tiek glabāti ilgāk kā piecus gadus.

(13) Noteikumi, kas regulē datu glabāšanu 
MIS, bieži ir par iemeslu informācijas 
nepamatotai zaudēšanai tādēļ, ka 
dalībvalstis neveic sistemātiskus gada 
pārskatus, kam par iemeslu ir ar to 
saistītais administratīvais slogs un 
atbilstīgu resursu — jo īpaši 
cilvēkresursu — trūkums. Tādēļ ir 
nepieciešams vienkāršot procedūru, kas 
regulē datu glabāšanu MIS, atceļot 
pienākumu katru gadu pārskatīt datus un 
nosakot maksimālo glabāšanas periodu uz 
desmit gadiem, kas atbilst laika periodiem, 
kuri noteikti attiecībā uz reģistriem, kas 
izveidoti, pamatojoties uz šo regulu. Šis 
laika periods ir nepieciešams pārkāpumu 
apstrādes garo procedūru dēļ un tādēļ, ka 
šie dati ir nepieciešami kopīgo muitas 
operāciju un izmeklēšanu veikšanai. 
Turklāt, lai garantētu noteikumus, kas 
regulē datu aizsardzību, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs būtu jāinformē 
par gadījumiem, kad personas dati MIS 
tiek glabāti ilgāk kā piecus gadus.

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
2. pants – 1. punkts – 11. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

― “pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas 
starptautiskajā piegādes ķēdē” nozīmē 
īpašniekus, kravas nosūtītājus, saņēmējus, 
kravas pārsūtītājus, pārvadātājus un citus 
starpniekus vai starptautiskajā piegādes 

– “publiskie vai privātie pakalpojumu 
sniedzēji, kas darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē” nozīmē īpašniekus, kravas 
nosūtītājus, saņēmējus, kravas pārsūtītājus, 
pārvadātājus, ražotājus un citus 
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ķēdē iesaistītās personas. starpniekus vai starptautiskajā piegādes 
ķēdē iesaistītās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dokumentus, notariāli apstiprinātas 
kopijas, apliecinājumus, visus 
instrumentus vai lēmumus, ko izdevušas 
administratīvās iestādes, ziņojumus un 
jebkādas citas ziņas, ko ieguvuši saņēmējas 
iestādes darbinieki un kas nosūtītas 
iesniedzējai iestādei 4. līdz 11. pantā 
minētās palīdzības gaitā, var izmantot kā 
pierādījumu iesniedzējas dalībvalsts 
administratīvajos un tiesas procesos tādā 
pašā veidā, kā tad, ja tie būtu iegūti 
dalībvalstī, kurā notiek process.

Dokumentus, notariāli apstiprinātas 
kopijas, apliecinājumus, visus oficiālos 
aktus vai lēmumus, ko izdevušas 
administratīvās iestādes, ziņojumus un 
jebkādas citas ziņas, ko ieguvuši saņēmējas 
iestādes darbinieki un kas nosūtītas 
iesniedzējai iestādei 4. līdz 11. pantā 
minētās palīdzības gaitā, var izmantot kā 
pierādījumu iesniedzējas dalībvalsts 
administratīvajos un tiesas procesos tādā 
pašā veidā, kā tad, ja tie būtu iegūti 
dalībvalstī, kurā notiek process.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 515/97
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 18. panta 1. punkta 1. daļu 
aizstāj ar šādu:

1. Ja dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzzina par darbībām, kas ietver vai pēc to 

“1. Ja dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzzina par darbībām, kas ietver vai pēc to 
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domām ietver muitas vai lauksaimniecības 
tiesību aktu pārkāpumus, kas ir īpaši 
būtiski Kopienas līmenī, un jo īpaši:

domām ietver muitas tiesību aktu 
pārkāpumus, un jo īpaši:”

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir paplašināt dalībvalstu un Komisijas sadarbību, nevis Komisijas un 
uzņēmēju sadarbību. Tādēļ būtu skaidri jānosaka dalībvalstu pienākumi.

Grozījums Nr. 45
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 515/97
18. pants – 1. punkts – 1. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Regulas 18. panta 1. punktu groza 
šādi:

pievieno jaunu 2.a ievilkumu:

“– ja muitas tiesību aktu pārkāpumu 
apmērs ir lielāks par Komisijas noteikto 
robežvērtību,”

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir paplašināt dalībvalstu un Komisijas sadarbību, nevis Komisijas un 
uzņēmēju sadarbību. Tādēļ būtu skaidri jānosaka dalībvalstu pienākumi.

Grozījums Nr. 46
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 515/97
18. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Regulas 18. panta 1. punkta 2. daļu 
aizstāj ar šādu:

tās vai nu pēc savas iniciatīvas vai atbildot 
uz pamatotu pieprasījumu no Komisijas 
nosūta Komisijai visu attiecīgo 
informāciju, neatkarīgi no tā, vai tā ir 
dokumentu, kopiju vai to izrakstu formā, 
kas nepieciešama, lai noteiktu faktus tā, lai 
Komisija varētu saskaņot dalībvalstu 
pieņemtos pasākumus.

“tās vai nu pēc savas iniciatīvas, vai 
atbildot uz pamatotu pieprasījumu no 
Komisijas, iespējami ātrāk, bet ne vēlāk 
kā pēc trīs nedēļām nosūta Komisijai visu 
attiecīgo informāciju, neatkarīgi no tā, vai 
tā ir dokumentu, kopiju vai to izrakstu 
formā, kas nepieciešama, lai noteiktu 
faktus tā, lai Komisija varētu saskaņot 
dalībvalstu pieņemtos pasākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 47
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 515/97
18. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Regulas 18. panta 4. punkta 1. daļu 
aizstāj ar šādu:

4. Ja Komisija uzskata, ka pārkāpumi 
notikuši vienā vai vairākās dalībvalstīs, tā 
par to informē attiecīgo dalībvalsti vai 
dalībvalstis, un šī valsts vai valstis pēc 
iespējas ātrāk veic procedūru, kurā var 
piedalīties Komisijas amatpersonas, 
saskaņā ar šīs regulas 9. panta 2. punktu un 
11. pantu.

4. Ja Komisija uzskata, ka pārkāpumi 
notikuši vienā vai vairākās dalībvalstīs, tā 
par to informē attiecīgo dalībvalsti vai 
dalībvalstis, un šī valsts vai valstis pēc 
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas
pēc informācijas saņemšanas veic 
procedūru, kurā var piedalīties Komisijas 
amatpersonas, saskaņā ar šīs regulas 
9. panta 2. punktu un 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir paplašināt dalībvalstu un Komisijas sadarbību, nevis Komisijas un 
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uzņēmēju sadarbību. Tādēļ būtu skaidri jānosaka dalībvalstu pienākumi.

Grozījums Nr. 48
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot dalībvalstu kompetences, riska 
pārvaldības nolūkā, kā noteikts Regulas 
(EEK) Nr. 2913/97 4. panta 25. un 
26. punktā un 13. panta 2. punktā, un lai 
palīdzētu 29. pantā minētajām iestādēm 
atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par 
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā 
izmantotos transportlīdzekļus, tostarp 
konteinerus, Komisija izveido un pārvalda 
reģistru, kurā iekļauti dati, kas saņemti no 
publiskiem vai privātiem pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē. Šis reģistrs iepriekš 
minētajām iestādēm ir tieši pieejams.

1. Neskarot dalībvalstu kompetences un lai 
palīdzētu 29. pantā minētajām iestādēm 
atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par 
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā 
izmantotos transportlīdzekļus, tostarp 
konteinerus, Komisija izveido un pārvalda 
reģistru, kurā iekļauti dati, kas saņemti no 
publiskiem vai privātiem pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē. Šis reģistrs iepriekš 
minētajām iestādēm ir tieši pieejams.

Or. en

Pamatojums

Riska pārvaldība muitas jomā ietver darbības, kuras jāveic dalībvalstīm („riska pārvaldība” 
ir sistemātiska riska apzināšana, tostarp ar izlases veida pārbaudēm, un visu to pasākumu 
īstenošana, kas vajadzīgi, lai ierobežotu risku). Komisijas priekšlikumā atsauce ir lieka un 
var radīt neskaidrības un izvirzīt jautājumus par Komisijas un dalībvalstu darbību 
nošķiršanu.

Grozījums Nr. 49
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot dalībvalstu kompetences, riska 
pārvaldības nolūkā, kā noteikts Regulas 
(EEK) Nr. 2913/97 4. panta 25. un 
26. punktā un 13. panta 2. punktā, un lai 
palīdzētu 29. pantā minētajām iestādēm 
atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par 
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā 
izmantotos transportlīdzekļus, tostarp 
konteinerus, Komisija izveido un pārvalda 
reģistru, kurā iekļauti dati, kas saņemti no 
publiskiem vai privātiem pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē. Šis reģistrs iepriekš 
minētajām iestādēm ir tieši pieejams.

1. Neskarot dalībvalstu kompetences, riska 
pārvaldības nolūkā, kā noteikts Regulas 
(EEK) Nr. 2913/97 4. panta 25. un 
26. punktā un 13. panta 2. punktā, un lai 
palīdzētu 29. pantā minētajām iestādēm 
atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par 
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā 
izmantotos sauszemes, jūras vai gaisa 
transportlīdzekļus, tostarp konteinerus, 
Komisija izveido un pārvalda reģistru, kurā 
iekļauti dati, kas saņemti no publiskiem vai 
privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē. Šis 
reģistrs iepriekš minētajām iestādēm ir tieši 
pieejams. Jānodrošina, lai šajā reģistrā 
iekļautā informācija par dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju interesēm netiktu 
izmantota neatbilstīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.ba) Regulas 18.a pantu groza šādi:

panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

a) attiecībā uz konteineru kustību: “a) attiecībā uz konteineru kustību:

– konteinera numurs, – konteinera numurs,

– konteinera iekraušanas statuss, – konteinera iekraušanas statuss,
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– datums, kad notikusi kustība, – datums, kad notikusi kustība,

– kustības veids (iekraušana, izkraušana, 
pārkraušana, ievešana, izvešana utt.),

– kustības veids (iekraušana, izkraušana, 
pārkraušana, ievešana, izvešana utt.),

– kuģa nosaukums vai transportlīdzekļa 
numura zīme,

– kuģa nosaukums vai transportlīdzekļa 
numura zīme,

– brauciena numurs, – brauciena numurs,

– vieta, – vieta,

– kravas pavadzīme vai cits transporta 
dokuments;

– kravas pavadzīme vai cits transporta 
dokuments,

– rezervācijas apstiprinājums,

– ierašanās laiks iekraušanas vai 
izkraušanas vietā,

– izbraukšanas laiks no iekraušanas vai 
izkraušanas vietas,

– iekraušana transportlīdzeklī vai 
izkraušana no tā,

– norādījumi par kravas kraušanu vai 
nostiprināšanu,

– kravas kraušanas vai nostiprināšanas 
apstiprinājums,

– pārvietošana terminālā,

– termināļa stacijas pārbaudes,

– nosūtījums uz kapitālremontu;”

Or. en

Grozījums Nr. 51
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot Regulu 45/2001, Komisija ar 
publisko vai privāto pakalpojumu 
sniedzēju, kas darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē, piekrišanu var nosūtīt 

6. Komisija ar sniedzējas dalībvalsts
piekrišanu var nosūtīt atlasītus datus, kas 
iegūti saskaņā ar 1. punktā noteikto 
procedūru, starptautiskām organizācijām:
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18.a panta 3. punktā minētos datus tādām 
starptautiskām organizācijām un/vai ES 
iestādēm / aģentūrām, kas dod 
ieguldījumu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzībā un muitas tiesību aktu pareizā 
piemērošanā, ar kurām Komisija ir 
noslēgusi attiecīgu vienošanos vai 
saprašanās memorandu.

Pasaules Muitas organizācijai, 
Starptautiskajai Jūrniecības 
organizācijai, Starptautiskajai Civilās 
aviācijas organizācijai, Starptautiskajai 
Gaisa transporta asociācijai un 
Eiropolam, kas dod ieguldījumu 
Savienības finansiālo interešu aizsardzībā 
un muitas tiesību aktu pareizā 
piemērošanā, ar kurām Komisija ir 
noslēgusi attiecīgu vienošanos vai 
saprašanās memorandu.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība ir ļoti jutīgs jautājums, un ieinteresētajām personām jāzina, kurām 
organizācijām un aģentūrām Komisija varētu pārsūtīt datus. Lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, šis saraksts jānosaka pamataktā. Komisija var grozīt sarakstu, pieņemot deleģētus 
aktus.

Grozījums Nr. 52
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 6. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 43. pantu, lai grozītu to 
starptautisko organizāciju un/vai ES 
iestāžu sarakstu, kuras aizsargā 
Savienības finanšu intereses un veicina 
muitas tiesību aktu pareizu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība ir ļoti jutīgs jautājums, un ieinteresētajām personām jāzina, kurām 
organizācijām un aģentūrām Komisija varētu pārsūtīt datus. Lai nodrošinātu tiesisko 
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noteiktību, šis saraksts jānosaka pamataktā. Komisija var grozīto sarakstu, pieņemot 
deleģētus aktus.

Grozījums Nr. 53
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 6. punkts – 4.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apspriežas ar uzņēmumu 
pārstāvjiem par 18.a panta 6. punktā 
minēto deleģēto aktu sagatavošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var dalībvalstīm sniegt 
ekspertu konsultācijas, tehnisko vai 
loģistikas palīdzību, īstenot mācību vai 
komunikācijas pasākumus vai jebkādu citu 
darbības atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus un lai tās varētu veikt savus 
dalībvalsts pienākumus saistībā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 87. pantā 
paredzētās muitas sadarbības īstenošanu. 
Šajā nolūkā Komisija izveido attiecīgas 
tehniskās sistēmas.

2. Komisija nodrošina dalībvalstīm 
ekspertu konsultācijas, tehnisko vai 
loģistikas palīdzību, īstenot mācību vai 
komunikācijas pasākumus vai jebkādu citu 
darbības atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas 
mērķus un lai tās varētu veikt savus 
dalībvalsts pienākumus saistībā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 87. pantā 
paredzētās muitas sadarbības īstenošanu. 
Šajā nolūkā Komisija izveido attiecīgas 
tehniskās sistēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.c pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Sistēma ziņošanai par konteinera statusu netiek atbalstīta, jo tā uzņēmumiem palielinātu 
izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt šādā gadījumā būtu jāsniedz trešām pusēm slepena 
informācija, cita starpā ar nodokļiem saistīta muitas informācija, tādējādi pārkāpjot 
noteikumus attiecībā uz nodokļu slepenības saglabāšanu vai datu aizsardzību. (Piezīme. 
Svītrojot šo pantu, automātiski tiek grozīts arī 18.d, 18.e un 18.f pants.)

Grozījums Nr. 56
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 18.a panta 1. punktā minētie 
publiskie vai privātie pakalpojumu 
sniedzēji, kuri darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē, kuri glabā datus par 
konteineru pārvietošanu un statusu vai 
kuriem ir piekļuve šādiem datiem, sniedz 
Komisijai ziņojumus par konteinera 
statusu (CSM).

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Sistēma ziņošanai par konteinera statusu netiek atbalstīta, jo tā uzņēmumiem palielinātu 
izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt šādā gadījumā būtu jāsniedz trešām pusēm 
slepena, ar nodokļiem saistīta muitas informācija, tādējādi pārkāpjot noteikumus attiecībā uz 
nodokļu slepenības saglabāšanu vai datu aizsardzību. (Piezīme. Svītrojot šo pantu, 
automātiski tiek grozīts arī 18.d, 18.e un 18.f pants.)

Grozījums Nr. 57
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 18.a panta 1. punktā minētie 
publiskie vai privātie pakalpojumu 
sniedzēji, kuri darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē, kuri glabā datus par 
konteineru pārvietošanu un statusu vai 
kuriem ir piekļuve šādiem datiem, sniedz 
Komisijai ziņojumus par konteinera statusu 
(CSM).

Jūras pārvadātāji, kas glabā datus par 
konteineru pārvietošanu un statusu vai 
kuriem ir piekļuve šādiem datiem, sniedz 
Komisijai ziņojumus par konteinera statusu 
(CSM).

Or. en

Pamatojums

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā skaidri redzams, ka šā priekšlikuma mērķa grupa ir 
jūras pārvadātāji un tas izstrādāts, ņemot vērā šo pārvadātāju datubāzes. Apspriešanās 
notika tikai ar jūras pārvadātājiem, un ietekmes novērtējumā tika izvērtēta tikai jūras vide. 
Lai iekļautu citus transporta veidus, būtu vajadzīgs jauns ietekmes novērtējums un papildu 
apspriešanās.

Grozījums Nr. 58
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasītos CSM sniedz jebkurā no šādām 
situācijām:

svītrots

a) konteinerus paredzēts ar kuģi ievest no 
trešās valsts Savienības muitas teritorijā;

b) konteinerus ar kuģi izved no 
Savienības muitas teritorijas uz trešo 
valsti.

Or. de

Pamatojums

Sistēma ziņošanai par konteinera statusu netiek atbalstīta, jo tā uzņēmumiem palielinātu 
izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt šādā gadījumā būtu jāsniedz trešām pusēm 
slepena, ar nodokļiem saistīta muitas informācija, tādējādi pārkāpjot noteikumus attiecībā uz 
nodokļu slepenības saglabāšanu vai datu aizsardzību. (Piezīme. Svītrojot šo pantu, 
automātiski tiek grozīts arī 18.d, 18.e un 18.f pants.)

Grozījums Nr. 59
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prasītos CSM sniedz jebkurā no šādām 
situācijām:

2. Prasītos CSM sniedz par konteineriem, 
kurus no trešās valsts Savienības muitas 
teritorijā paredzēts ievest ar kuģi;

Or. en

Pamatojums

Lai izskaustu krāpšanu muitas jomā un citu apdraudējumu ES interesēm, ļoti svarīgi ir 
ziņojumi par ES ievesto konteineru statusu. Tomēr nav skaidrs, kādēļ šāda informācija ir 
jāsniedz par konteineriem, kurus izved no ES. Tai nav būtiskas nozīmes sākotnējās krāpšanas 
gadījumu atklāšanā. Lai uzlabotu riska pārvaldības efektivitāti, vairākumu datu jau iespējams 
iegūt, pildot visus Savienības Muitas kodeksa noteikumus par deklarāciju iesniegšanu.
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Grozījums Nr. 60
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) konteinerus ar kuģi izved no 
Savienības muitas teritorijas uz trešo 
valsti.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai izskaustu krāpšanu muitas jomā un ES interešu citu apdraudējumu, ļoti svarīgi it ziņojumi 
par ES ievesto konteineru statusu. Tomēr nav skaidrs, kādēļ šāda informācija ir jāsniedz par 
konteineriem, kurus izved no ES. Tai nav būtiskas nozīmes sākotnējās krāpšanas gadījumu 
atklāšanā. Lai uzlabotu riska pārvaldības efektivitāti, vairākumu datu jau iespējams iegūt, 
pildot visus Savienības Muitas kodeksa noteikumus par deklarāciju iesniegšanu.

Grozījums Nr. 61
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Prasītajos CSM ziņo par 18.f pantā 
minētajiem notikumiem, ciktāl tie ir 
zināmi publiskajam vai privātajam 
pakalpojumu sniedzējam, kas darbojas 
starptautiskajā piegādes ķēdē, kurš sniedz 
ziņojumu.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Sistēma ziņošanai par konteinera statusu netiek atbalstīta, jo tā uzņēmumiem palielinātu 
izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt šādā gadījumā būtu jāsniedz trešām pusēm 
slepena, ar nodokļiem saistīta muitas informācija, tādējādi pārkāpjot noteikumus attiecībā uz 
nodokļu slepenības saglabāšanu vai datu aizsardzību. (Piezīme. Svītrojot šo pantu, 
automātiski tiek grozīts arī 18.d, 18.e un 18.f pants.)

Grozījums Nr. 62
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Prasītajos CSM ziņo par 18.f pantā 
minētajiem notikumiem, ciktāl tie ir zināmi 
publiskajam vai privātajam pakalpojumu 
sniedzējam, kas darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē, kurš sniedz ziņojumu.

3. Prasītajos CSM ziņo par 18.f pantā 
minētajiem notikumiem, ciktāl tie ir zināmi 
publiskajam vai privātajam pakalpojumu 
sniedzējam, kas darbojas starptautiskajā 
piegādes ķēdē un sniedz ziņojumu, un par 
kuriem ir izveidota vai savākta 
informācija elektroniskajā konteineru 
izsekošanas aprīkojumā.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir paplašināt dalībvalstu un Komisijas sadarbību, nevis palielināt uzņēmēju 
slogu. Tādēļ būtu jāprecizē, ka papildu dati nav vajadzīgi. Ziņojumi par konteinera statusu, 
ko uzņēmēji jau ir apkopojuši parastajā saimnieciskās darbības procesā, jebkurā gadījumā ir 
pietiekami.

Grozījums Nr. 63
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.c pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izveido un pārvalda sniegto 
CSM reģistru – “CSM reģistru”.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sistēma ziņošanai par konteinera statusu netiek atbalstīta, jo tā uzņēmumiem palielinātu 
izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt šādā gadījumā būtu jāsniedz trešām pusēm 
slepena, ar nodokļiem saistīta muitas informācija, tādējādi pārkāpjot noteikumus attiecībā uz 
nodokļu slepenības saglabāšanu vai datu aizsardzību. (Piezīme. Svītrojot šo pantu, 
automātiski tiek grozīts arī 18.d, 18.e un 18.f pants.)

Grozījums Nr. 64
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.d pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 65
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.d pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja konteineru, tostarp konteinerus, kuri 
netiks izkrauti Savienībā, paredzēts ar 
kuģi ievest no trešās valsts Savienības 
muitas teritorijā, publiskie vai privātie 
pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas 
18.c panta 1. punktā noteiktais 
pienākums, sniedz CSM par visiem 
notikumiem no brīža, kad par konteineru 
tika paziņots, ka tas ir tukšs pirms 
ievešanas Savienības muitas teritorijā, līdz 
brīdim, kamēr par konteineru atkal 
paziņo, ka tas ir tukšs.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 66
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja īpašie CSM, kas nepieciešami, lai 
identificētu attiecīgos notikumus attiecībā 
uz tukšo konteineru, konkrētā gadījumā 
nav pieejami pakalpojumu sniedzēja 
elektroniskajos ierakstos, pakalpojumu 
sniedzējs sniedz CSM par notikumiem, 
kas notikuši laikā no vismaz trim 
mēnešiem pirms fiziskās atvešanas uz 
Savienības muitas teritoriju līdz vienam 
mēnesim pēc ievešanas Savienības muitas 
teritorijā, vai, ja tas notiek pirmo reizi, 
līdz atvešanai uz galamērķi, kas atrodas 
ārpus Savienības muitas teritorijas.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 67
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.e pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 68
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja konteiners tiek ar kuģi izvests no 
Savienības muitas teritorijas uz trešo 
valsti, publiskie vai privātie pakalpojumu 
sniedzēji, uz kuriem attiecas 18.c panta 
1. punktā noteiktais pienākums, sniedz 
CSM par visiem notikumiem no brīža, kad 
par konteineru tika paziņots, ka tas ir 
tukšs Savienības muitas teritorijā, līdz 
brīdim, kad par konteineru tika paziņots, 

svītrots
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ka tas ir tukšs ārpus Savienības muitas 
teritorijas.

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 69
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja īpašie CSM, kas nepieciešami, lai 
identificētu attiecīgos notikumus attiecībā 
uz tukšo konteineru, konkrētā gadījumā 
nav pieejami pakalpojumu sniedzēja 
elektroniskajos ierakstos, pakalpojumu 
sniedzējs var sniegt CSM par notikumiem, 
kas notikuši vismaz trīs mēnešu laikā pēc 
izvešanas no Savienības muitas teritorijas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 70
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.f pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 71
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 43. pantu, nosakot tos 
konteinera statusa notikumus, par kuriem
jāsniedz CSM saskaņā ar 18.c pantu, 
CSM paziņojamo datu elementu 
minimumu un ziņošanas biežumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 72
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 43. pantu, nosakot tos 
konteinera statusa notikumus, par kuriem 
jāsniedz CSM saskaņā ar 18.c pantu, 
CSM paziņojamo datu elementu 
minimumu un ziņošanas biežumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Datiem piemērojamām prasībām, kuras 18.f panta 1. punktā paredzēts pieņemt ar 
deleģētajiem aktiem, vajadzētu būt pārredzamām. Attiecībā uz datu glabāšanu ir jāievēro 
slepenība, tādēļ būs labāk, ja visas ieinteresētās personas zinās, kādi dati tiek prasīti un kā 
tiks nodrošināta to aizsardzība. Ja prasības nebūs pārredzamas un skaidras, tiesiskās 
noteiktības trūkuma dēļ uzņēmēji varētu sūtīt visus datus, lai jaunā sistēma neradītu viņiem 
papildu slogu. Visbeidzot, kā noteikts Savienības Muitas kodeksā, ziņošanas biežums būtu 
jāreglamentē ar īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 73
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par CSM datu formātu un 
CSM nosūtīšanas metodēm. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 43.a 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skat. 18.c panta grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 74
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par CSM datu formātu un 
CSM nosūtīšanas metodēm. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
43.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par CSM datu formātu un 
CSM nosūtīšanas metodēm, tostarp nosaka 
pienākumus, ko vajadzētu ievērot attiecībā 
uz konteineriem, kurus kravu 
novirzīšanas dēļ ieved ES. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
43.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Varētu būt vairāki kuģu vai kravu novirzīšanas iemesli — gan slikti laikapstākļi, gan 
komerciāli faktori. Tāpēc uz kuģiem pārvadātos konteinerus var izkraut kādā ES ostā arī tad, 
ja tas sākotnēji nav bijis paredzēts. Šajā grozījumā īstenošanas aktu pieņemšanas 
pilnvarojuma noteikumos mēģināts iekļaut iespējamos noteikumus, ko varētu piemērot 
attiecībā uz konteineriem, kurus kuģu vai kravu novirzīšanas dēļ ieved ES.

Grozījums Nr. 75
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par CSM datu formātu un
CSM nosūtīšanas metodēm. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

2. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
noteikumus par CSM datu formātu, CSM 
nosūtīšanas metodēm un ziņošanas 
biežumu. Minētos īstenošanas aktus 
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43.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

pieņem saskaņā ar 43.a panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts Savienības Muitas kodeksā, ziņošanas biežums būtu jāreglamentē ar īstenošanas 
aktiem.

Grozījums Nr. 76
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 18.a panta 1. punktu 
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
metodes, ko izmanto, lai ar publiskiem vai 
privātiem pakalpojumu sniedzējiem 
vienotos par viņu nosūtīto CSM datu 
pārsūtīšanu citām organizācijām vai 
struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Kā atzinusi Komisija, CSM datu iespējamā pārsūtīšana citām pusēm ir problēma, kas izvirza 
jautājumus par pārsūtīto datu slepenumu. Tomēr šobrīd nav ierosināti noteikumi par to, kā, 
kad un kurš varētu vienoties ar, piemēram, okeāna pārvadātājiem par CSM datu, kas 
Komisijai iesniegti tā dēvētajā „CSM reģistrā”, pārsūtīšanu. Nav arī skaidrs, kuras 
starptautiskās organizācijas varētu būt CSM datu saņēmējas. Šie aspekti būtu jāprecizē, 
pieņemot atbilstīgus īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 77
Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisija apspriežas ar uzņēmumu 
pārstāvjiem par 18.f pantā minēto 
īstenošanas aktu sagatavošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.f pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Komisija tiek mudināta 18.f pantā 
minēto deleģēto aktu un īstenošanas aktu 
sagatavošanas procesā pastiprināti 
iesaistīt apspriešanā konteineru jūras 
transporta nozares pārstāvjus. Minētos 
pārstāvjus var uzaicināt piedalīties 
attiecīgās komitejas sanāksmēs un 
ekspertu grupās, kuras piedalās šādu aktu 
sagatavošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.g pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 515/97 jau ir paredzēts izveidot datubāzi, kurā apkopoti muitas tiesību aktu 
pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Visaptveroša, automātiska 
datu vākšana, ko veic Komisija saistībā ar ikvienu muitas deklarāciju, kā arī sistemātiska 
salīdzināšana, cita starpā uzņēmēju datu slepenuma dēļ, ir pretrunā ne vien Savienības 
Muitas kodeksam, bet arī Līguma vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 80
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido un pārvalda reģistru, 
kurā ir iekļauti dati par preču importu, 
eksportu un tranzītu, tostarp tranzītu 
dalībvalsts iekšienē, kā sīkāk izklāstīts 
Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 37. 
un 38. pielikumā – “importa, eksporta, 
tranzīta reģistru”. Dalībvalstis atļauj 
Komisijai sistemātiski replicēt uz importu, 
eksportu un tranzītu attiecīgos datus no 
avotiem, kuru darbību nodrošina 
Komisija, pamatojoties uz Regulu (EEK) 
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 
izveidi. Dalībvalstis sniedz Komisijai datus 
par preču tranzītu dalībvalsts iekšienē un 
tiešo eksportu.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 515/97 jau ir paredzēts izveidot datubāzi, kurā apkopoti muitas tiesību aktu 
pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Visaptveroša, automātiska 
datu vākšana, ko veic Komisija saistībā ar ikvienu muitas deklarāciju, kā arī sistemātiska 
salīdzināšana, cita starpā uzņēmēju datu slepenuma dēļ, ir pretrunā ne vien Savienības 
Muitas kodeksam, bet arī Līguma vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 81
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido un pārvalda reģistru, 
kurā ir iekļauti dati par preču importu, 
eksportu un tranzītu, tostarp tranzītu 
dalībvalsts iekšienē, kā sīkāk izklāstīts 
Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 37. 
un 38. pielikumā – “importa, eksporta, 
tranzīta reģistru”. Dalībvalstis atļauj 
Komisijai sistemātiski replicēt uz importu, 
eksportu un tranzītu attiecīgos datus no 
avotiem, kuru darbību nodrošina Komisija, 
pamatojoties uz Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi. 
Dalībvalstis sniedz Komisijai datus par 
preču tranzītu dalībvalsts iekšienē un tiešo 
eksportu.

1. Komisija izveido un pārvalda reģistru, 
kurā ir iekļauti dati par preču importu, 
eksportu un tranzītu, tostarp tranzītu 
dalībvalsts iekšienē, kā sīkāk izklāstīts 
Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 37. 
un 38. pielikumā — “importa, eksporta, 
tranzīta reģistru”. Dalībvalstis atļauj 
Komisijai sistemātiski replicēt uz importu, 
eksportu un tranzītu attiecīgos datus no 
avotiem, kuru darbību nodrošina Komisija, 
pamatojoties uz Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi. 
Dalībvalstis iespējami ātrāk sniedz 
Komisijai datus par preču tranzītu 
dalībvalsts iekšienē un tiešo eksportu.
Jānodrošina, lai šajā reģistrā iekļautā 
informācija par dalībvalstu pakalpojumu 
sniedzēju interesēm netiktu izmantota 
neatbilstīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reģistru izmanto, lai palīdzētu novērst 
un izmeklēt darbības, kas ir vai šķiet 
muitas tiesību aktu pārkāpumi, un saukt 
pie atbildības par tām, un riska 
pārvaldības, tostarp, uz risku balstītas 
muitas kontroles nolūkos, kā definēts 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 4. panta 25. un 
26. punktā un 13. panta 2. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 515/97 jau ir paredzēts izveidot datubāzi, kurā apkopoti muitas tiesību aktu 
pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Visaptveroša, automātiska 
datu vākšana, ko veic Komisija saistībā ar ikvienu muitas deklarāciju, kā arī sistemātiska 
salīdzināšana, cita starpā uzņēmēju datu slepenuma dēļ, ir pretrunā ne vien Savienības 
Muitas kodeksam, bet arī Līguma vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 83
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reģistrs ir pieejams vienīgi Komisijas 
struktūrvienībām un 29. pantā minētajām 
valstu iestādēm. Komisijas un valstu 
iestāžu iekšienē apstrādāt šajā reģistrā 
iekļautos personas datus ir tiesīgi tikai 
norīkoti analītiķi.

svītrots

Neskarot Regulu 45/2001, Komisija ar 
sniedzējas dalībvalsts piekrišanu var 
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nosūtīt atlasītus datus, kas iegūti saskaņā 
ar 1. punktā noteikto procedūru, tādām 
starptautiskām organizācijām un/vai ES 
iestādēm / aģentūrām, kas dod 
ieguldījumu Savienības finansiālo 
interešu aizsardzībā un muitas tiesību 
aktu pareizā piemērošanā, ar kurām 
Komisija ir noslēgusi attiecīgu vienošanos 
vai saprašanās memorandu.

Datus saskaņā ar šo punktu nosūta 
vienīgi šīs regulas vispārīgos nolūkos, 
tostarp arī Savienības finansiālo interešu 
aizsardzības nolūkā un/vai riska 
pārvaldības nolūkā, kā noteikts Regulas 
(EEK) Nr. 2913/92 4. panta 25. un 
26. punktā un 13. panta 2. punktā.

Vienošanās vai saprašanās memorands, 
uz kuru pamatojoties var notikt datu 
nosūtīšana saskaņā ar šo punktu, cita 
starpā ietver datu aizsardzības principus, 
piemēram, datu subjekta iespējas īstenot 
savas tiesības uz piekļuvi un labošanu un 
panākt savu tiesību aizsardzību 
administratīvā kārtā un tiesā, kā arī 
neatkarīgu pārraudzības mehānismu 
nolūkā nodrošināt atbilstību datu 
aizsardzības garantijām.

Or. de

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 515/97 jau ir paredzēts izveidot datubāzi, kurā apkopoti muitas tiesību aktu 
pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Visaptveroša, automātiska 
datu vākšana, ko veic Komisija saistībā ar ikvienu muitas deklarāciju, kā arī sistemātiska 
salīdzināšana, cita starpā uzņēmēju datu slepenuma dēļ, ir pretrunā ne vien Savienības 
Muitas kodeksam, bet arī Līguma vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 84
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulu 45/2001, Komisija ar 
sniedzējas dalībvalsts piekrišanu var 
nosūtīt atlasītus datus, kas iegūti saskaņā ar 
1. punktā noteikto procedūru, tādām
starptautiskām organizācijām un/vai ES 
iestādēm / aģentūrām, kas dod 
ieguldījumu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzībā un muitas tiesību aktu pareizā 
piemērošanā, ar kurām Komisija ir 
noslēgusi attiecīgu vienošanos vai 
saprašanās memorandu.

Komisija ar sniedzējas dalībvalsts 
piekrišanu var nosūtīt atlasītus datus, kas 
iegūti saskaņā ar 1. punktā noteikto 
procedūru, starptautiskām organizācijām: 
Pasaules Muitas organizācijai, 
Starptautiskajai Jūrniecības 
organizācijai, Starptautiskajai Civilās 
aviācijas organizācijai, Starptautiskajai 
Gaisa transporta asociācijai un 
Eiropolam, kas dod ieguldījumu 
Savienības finansiālo interešu aizsardzībā 
un muitas tiesību aktu pareizā 
piemērošanā, ar kurām Komisija ir 
noslēgusi attiecīgu vienošanos vai 
saprašanās memorandu.

Or. en

Pamatojums

Datu aizsardzība ir ļoti jutīgs jautājums, un ieinteresētajām personām jāzina, kurām 
organizācijām un aģentūrām Komisija varētu pārsūtīt datus. Lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību, šis saraksts jānosaka pamataktā. Komisija var grozīto sarakstu, pieņemot 
deleģētus aktus.

Grozījums Nr. 85
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Personas datu apstrādei, ko veic 
Komisija saistībā ar šajā reģistrā 
iekļautiem datiem, piemēro Regulu (EK) 
Nr. 45/2001.

svītrots

Komisija ir uzskatāma par personu, kas ir 
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atbildīga par datu apstrādi, Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 2. panta d) punkta 
nozīmē.

Uz importa, eksporta, tranzīta reģistru 
attiecas Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja iepriekšējas pārbaudes 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 
27. pantu.

Datus, kas iekļauti importa, eksporta, 
tranzīta reģistrā, glabā vienīgi tik ilgi, cik 
tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 
kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst 
glabāt ilgāk kā desmit gadus. Ja personas 
datus glabā ilgāk kā piecus gadus, par to 
attiecīgi informē Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju.

Or. de

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 515/97 jau ir paredzēts izveidot datubāzi, kurā apkopoti muitas tiesību aktu 
pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Visaptveroša, automātiska 
datu vākšana, ko veic Komisija saistībā ar ikvienu muitas deklarāciju, kā arī sistemātiska 
salīdzināšana, cita starpā uzņēmēju datu slepenuma dēļ, ir pretrunā ne vien Savienības 
Muitas kodeksam, bet arī Līguma vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 86
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus, kas iekļauti importa, eksporta, 
tranzīta reģistrā, glabā vienīgi tik ilgi, cik 
tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 
kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst glabāt 
ilgāk kā desmit gadus. Ja personas datus 
glabā ilgāk kā piecus gadus, par to attiecīgi 
informē Eiropas Datu aizsardzības 

Datus, kas iekļauti importa, eksporta, 
tranzīta reģistrā, glabā vienīgi tik ilgi, cik 
tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, 
kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst glabāt 
ilgāk kā septiņus gadus. Ja personas datus 
glabā ilgāk kā trīs gadus, par to attiecīgi 
informē Eiropas Datu aizsardzības 
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uzraudzītāju. uzraudzītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Importa, eksporta, tranzīta reģistrā 
neiekļauj īpašas datu kategorijas Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 10. panta 5. punkta 
nozīmē.

svītrots

Komisija īsteno atbilstīgus tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus, lai 
aizsargātu personas datus no nejaušas vai 
nelikumīgas iznīcināšanas, nejaušas 
pazaudēšanas vai neatļautas izpaušanas, 
pārveidošanas un piekļuves tiem, vai 
visām citām neatļautām apstrādes 
formām.

Or. de

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 515/97 jau ir paredzēts izveidot datubāzi, kurā apkopoti muitas tiesību aktu 
pārkāpumi un pārkāpumi saistībā ar lauksaimniecības produktiem. Visaptveroša, automātiska 
datu vākšana, ko veic Komisija saistībā ar ikvienu muitas deklarāciju, kā arī sistemātiska 
salīdzināšana, cita starpā uzņēmēju datu slepenuma dēļ, ir pretrunā ne vien Savienības 
Muitas kodeksam, bet arī Līguma vispārējiem principiem.

Grozījums Nr. 88
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.h pants svītrots

Or. de

Pamatojums

Personām, kurām jāpilda muitas saistības, izvirzītā prasība, neiesaistot valstu iestādes, 
iesniegt dokumentus tieši, nesamērīgi ierobežo dalībvalstu tiesības. Turklāt dalībvalstu 
kompetentajām muitas iestādēm ir vajadzīgās zināšanas un informācija, cita starpā arī par 
personām, kurām jāpilda muitas saistības.

Grozījums Nr. 89
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 
importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Personām, kurām jāpilda muitas saistības, izvirzītā prasība, neiesaistot valstu iestādes, 
iesniegt dokumentus tieši, nesamērīgi ierobežo dalībvalstu tiesības. Turklāt dalībvalstu 
kompetentajām muitas iestādēm ir vajadzīgās zināšanas un informācija, cita starpā arī par 
personām, kurām jāpilda muitas saistības.
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Grozījums Nr. 90
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 
importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

Komisija, saņemot dalībvalsts 
pieprasījumu, kā norādīts 1.a punktā, var 
tieši no uzņēmējiem iegūt importa un 
eksporta deklarācijas pavaddokumentus,
kas attiecas uz izmeklēšanām saistībā ar 
muitas tiesību aktu īstenošanu, kā definēts 
2. panta 1. punktā. Tās pienākums ir
informēt par šo pieprasījumu visas 
dalībvalstis, kuras varētu būt iesaistītas
turpmākajā izmeklēšanā.

Or. pt

Grozījums Nr. 91
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 
importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

1. Komisija, saņemot dalībvalsts 
pieprasījumu, kā norādīts 1.a punktā, var 
tieši no uzņēmējiem iegūt importa un 
eksporta deklarācijas pavaddokumentus,
kas attiecas uz izmeklēšanām saistībā ar 
muitas tiesību aktu īstenošanu, kā definēts 
2. panta 1. punktā. Tās pienākums ir
informēt par šo pieprasījumu visas 
dalībvalstis, kuras varētu būt iesaistītas
turpmākajā izmeklēšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 
importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

1. Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 
importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus, kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā, vai nu saņemot skaidri izteiktu 
dalībvalsts atļauju, vai netiešu atļauju, kā 
noteikts 18.h panta 1.b punktā. Komisija, 
izsakot pieprasījumu, informē par šo 
pieprasījumu visas dalībvalstis, kuras 
varētu būt iesaistītas turpmākajā 
izmeklēšanā. Komisija, izsakot 
pieprasījumu, uzņēmēja reģistrācijas 
dalībvalstij iesniedz pieprasījuma kopiju. 
Komisija uzņēmēja atbildes kopiju 
uzņēmēja reģistrācijas dalībvalstij 
iesniedz vienas nedēļas laikā pēc atbildes 
saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu tādu pašu mērķi, kāds izvirzīts Komisijas priekšlikumā, pašreizējo sistēmu var 
uzlabot un integrēt. Būtu jānovērš pretrunas ar dalībvalstu kompetences jomām, un šajā 
grozījumā labāk atspoguļota šādu pieprasījumu apstrādes faktiskā situācija.

Grozījums Nr. 93
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 
importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

1. Komisija, saņemot dalībvalsts 
pieprasījumu, kā norādīts 2. pantā, var 
tieši no uzņēmējiem iegūt importa un 
eksporta deklarācijas pavaddokumentus, kā 
arī uzņēmēju izveidotos vai savāktos 
minēto dokumentu pavaddokumentus, kas 
attiecas uz izmeklēšanām saistībā ar muitas 
tiesību aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas nav pieraduši sazināties ar Eiropas iestādēm, varētu būt 
apgrūtinoši savākt datus tādā veidā, kādā to prasa Komisija vai OLAF. Informācijai, kas jau 
savākta un aprakstīta 18.a panta 3. punktā, vajadzētu būt pietiekamai.

Grozījums Nr. 94
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saņemot Komisijas pieprasījumu, 
dalībvalstis trīs nedēļu laikā sniedz atbildi 
uz šo pieprasījumu un iesniedz visus 
pieprasītos dokumentus. Ja tas netiek 
izdarīts noteiktajā termiņā, uzskata, ka 
dalībvalsts ir klusējot devusi atļauju 
Komisijai sazināties ar uzņēmējiem tieši.

Or. en
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Pamatojums

Attiecīgās dalībvalstis un vietējās pašvaldības diezgan labi pazīst iesaistītās puses. Lai 
nodrošinātu ātru un efektīvu apstrādi un novērstu pārpratumus vai neuzticēšanos, 
uzņēmējiem vispirms būtu jāsazinās ar pazīstamām pusēm. Šobrīd uzņēmēji trīs nedēļu laikā 
var sniegt atbildi par izcelsmes deklarācijām, un tādēļ arī šeit būtu vēlams izmantot to pašu 
termiņu.

Grozījums Nr. 95
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc tam, kad dalībvalsts saņēmusi 
Komisijas pieprasījumu par importa un 
eksporta deklarācijas pavaddokumentu 
iesniegšanu, dalībvalsts trīs nedēļu laikā 
izpilda kādu no norādītajām prasībām:

– atbild uz pieprasījumu un iesniedz 
prasītos dokumentus,

– ziņo Komisijai, ka dalībvalsts ir 
pieprasījusi uzņēmējam attiecīgos 
dokumentus,

– operatīvu iemeslu dēļ lūdz pieprasījuma 
izpildes termiņu pagarināt vēl par divām 
nedēļām vai

– noraida pieprasījumu, norādot 
pamatotu iemeslu.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu tādu pašu mērķi, kāds izvirzīts Komisijas priekšlikumā, pašreizējo sistēmu var 
uzlabot un integrēt. Būtu jānovērš pretrunas ar dalībvalstu kompetences jomām, un šajā 
grozījumā labāk atspoguļota šādu pieprasījumu apstrādes faktiskā situācija.
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Grozījums Nr. 96
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja dalībvalsts:

– neiesniedz prasītos dokumentus,

– neziņo Komisijai, ka dalībvalsts ir 
pieprasījusi uzņēmējam prasītos 
dokumentus,

– nelūdz operatīvu iemeslu dēļ 
pieprasījuma izpildes termiņu pagarināt 
vēl par divām nedēļām vai

– nenoraida pieprasījumu, norādot 
pamatotu iemeslu,

sākotnēji noteiktajā četru nedēļu termiņā, 
uzskata, ka dalībvalsts ir klusējot devusi 
atļauju Komisijai sazināties ar 
uzņēmējiem tieši un pieprasīt importa un 
eksporta deklarācijas pavaddokumentus.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu tādu pašu mērķi, kāds izvirzīts Komisijas priekšlikumā, pašreizējo sistēmu var 
uzlabot un integrēt. Būtu jānovērš pretrunas ar dalībvalstu kompetences jomām, un šajā 
grozījumā labāk atspoguļota šādu pieprasījumu apstrādes faktiskā situācija.

Grozījums Nr. 97
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termiņos, kādos uzņēmējiem jāglabā 
attiecīgie dokumenti, uzņēmēji pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai 1. punktā 
minēto informāciju.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Personām, kurām jāpilda muitas saistības, izvirzītā prasība, neiesaistot valstu iestādes, 
iesniegt dokumentus tieši, nesamērīgi ierobežo dalībvalstu tiesības. Turklāt dalībvalstu 
kompetentajām muitas iestādēm ir vajadzīgās zināšanas un informācija, cita starpā arī par 
personām, kurām jāpilda muitas saistības.

Grozījums Nr. 98
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.h pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Termiņos, kādos uzņēmējiem jāglabā 
attiecīgie dokumenti, uzņēmēji pēc 
pieprasījuma sniedz Komisijai 1. punktā 
minēto informāciju.

2. Termiņos, kādos uzņēmējiem jāglabā 
attiecīgie dokumenti, uzņēmēji trīs nedēļu 
laikā pēc pieprasījuma sniedz Komisijai 
1. punktā minēto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ja uzņēmējiem netiks noteikts konkrēts atbildes iesniegšanas termiņš, dalībvalstis pieņems 
atšķirīgus valsts noteikumus un uzņēmumiem būs atšķirīgs slogs. Šobrīd uzņēmēji valsts 
muitas iestādēm trīs nedēļu laikā var sniegt atbildi uz izcelsmes deklarācijas vai līdzīgas 
deklarācijas pieprasījumu. Tādēļ būtu vēlams noteikt to pašu termiņu.

Grozījums Nr. 99
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 515/97
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Regulas 30. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:

4. Muitas informācijas sistēmas datus, ar 
iepriekšēju atļauju un ievērojot 
nosacījumus, ko noteikusi dalībvalsts, kas 
šos datus ievadījusi sistēmā, var nosūtīt 
iestādēm, kas nav tās, kas minētas 
2. punktā, ārpuskopienas valstīm, 
starptautiskām vai reģionālām 
organizācijām, kas vēlas tos izmantot. 
Katra dalībvalsts veic īpašus pasākumus, 
lai nodrošinātu šo datu drošību, kad tos 
pārraida vai piegādā struktūrvienībām, kas 
atrodas ārpus to teritorijas.

“4. Muitas informācijas sistēmas datus, ar 
iepriekšēju atļauju un ievērojot 
nosacījumus, ko noteikusi dalībvalsts, kas 
šos datus ievadījusi sistēmā, var nosūtīt 
iestādēm, kas nav tās, kas minētas 
2. punktā, ārpuskopienas valstīm, 
starptautiskām vai reģionālām 
organizācijām un/vai ES iestādēm / 
aģentūrām, kas veicina Savienības 
finansiālo interešu aizsardzību un muitas 
tiesību aktu pareizu piemērošanu. Katra 
dalībvalsts veic īpašus pasākumus, lai 
nodrošinātu šo datu drošību, kad tos 
pārraida vai piegādā struktūrvienībām, kas 
atrodas ārpus to teritorijas.

Pirmajā daļā minētos noteikumus piemēro 
mutatis mutandis Komisijai, ja tā ir 
ievadījusi sistēmā datus.

Pirmajā daļā minētos noteikumus piemēro 
mutatis mutandis Komisijai, ja tā ir 
ievadījusi sistēmā datus.”

Or. pt

Grozījums Nr. 100
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus, kas iekļauti MIS, glabā vienīgi tik 
ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi, kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst 
glabāt ilgāk kā desmit gadus. Ja personas 
datus glabā ilgāk kā piecus gadus, par to 
attiecīgi informē Eiropas Datu aizsardzības 

Datus, kas iekļauti MIS, glabā vienīgi tik 
ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi, kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst 
glabāt ilgāk kā piecus gadus. Ja personas 
datus glabā ilgāk kā piecus gadus, par to 
attiecīgi informē Eiropas Datu aizsardzības 
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uzraudzītāju. uzraudzītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
41.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no 
datu sniedzējas dalībvalsts likumiem, 
noteikumiem un procedūrām. Nedrīkst 
pārsniegt šādus maksimālos nekumulatīvos 
termiņus, sākot skaitīt no dienas, kad dati 
ievadīti izmeklēšanas lietā:

1. Datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no 
datu sniedzējas dalībvalsts likumiem,
noteikumiem un procedūrām. Iesniedzēja 
dalībvalsts pārskata nepieciešamību sniegt 
šādus datus. Nedrīkst pārsniegt šādus 
maksimālos nekumulatīvos termiņus, sākot 
skaitīt no dienas, kad dati ievadīti 
izmeklēšanas lietā:

Or. en

Grozījums Nr. 102
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
1. pants – 14. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
41.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija anonimizē datus, tiklīdz ir 
pagājis maksimālais 1. punktā paredzētais 
datu glabāšanas termiņš.

3. Komisija anonimizē vai dzēš datus, 
tiklīdz ir pagājis maksimālais 1. punktā 
paredzētais datu glabāšanas termiņš.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 18.f panta 1. punktā 
un 23. panta 4. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [dd/mm/gggg] [ierakstīt datumu –
dienu, kad stājas spēkā šī regula].

2. Pilnvaras pieņemt 18.a panta 6. punktā, 
18.g panta 3. punktā un 23. panta 
4. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[dd/mm/gggg] [ierakstīt datumu – dienu, 
kad stājas spēkā šī regula].

Or. en

Grozījums Nr. 104
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 18.f panta 1. punktā vai 
23. panta 4. punktā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 18.a panta 6. punktā, 
18.g panta 3. punktā vai 23. panta 
4. punktā minētās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
43. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 18.f panta 1. punktu un 
23. panta 4. punktu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.

5. Saskaņā ar 18.a panta 6. punktu, 
18.g panta 3. punktu un 23. panta 
4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Tadeusz Ross

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz publiskiem vai privātiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šīs 
regulas spēkā stāšanās laikā ir 
privāttiesisku līgumu noteiktas saistības, 
kas neļauj tiem izpildīt 18.c panta 1. punktā 
paredzēto pienākumu, to sāk piemērot 
vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Attiecībā uz publiskiem vai privātiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šīs 
regulas spēkā stāšanās laikā ir 
privāttiesisku līgumu noteiktas saistības, 
kas neļauj tiem izpildīt 18.c panta 1. punktā 
paredzēto pienākumu, to sāk piemērot ne 
agrāk kā vienu gadu pēc 18.f pantā minēto
vajadzīgo īstenošanas un deleģēto aktu
stāšanās spēkā.

Or. en
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