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Pakeitimas 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) reikėtų, kad reikalavimų besilaikantys 
ir patikimi ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų galimybę kaip „įgaliotieji 
ekonominių operacijų vykdytojai“ gauti 
kuo daugiau naudos iš plataus 
supaprastinimų taikymo ir, įvertinus 
saugumo bei saugos aspektus, mažesnio 
intensyvumo muitinio tikrinimo. Todėl jie 
gali įgyti įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo (muitinės formalumų 
supaprastinimas) statusą arba įgaliotojo 
ekonominių operacijų vykdytojo
(saugumas ir sauga) statusą. Jie galėtų įgyti 
vieną iš šių statusų arba juos abu,

(19) reikėtų, kad reikalavimų besilaikantys 
ir patikimi ekonominių operacijų 
vykdytojai, padedantys užtikrinti muitinio 
įforminimo grandinę ir apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, turėtų 
galimybę kaip „įgaliotieji ekonominių 
operacijų vykdytojai“ gauti kuo daugiau 
naudos iš plataus supaprastinimų taikymo 
ir, įvertinus saugumo bei saugos aspektus,
gauti praktinės naudos, pavyzdžiui, dėl
mažesnio intensyvumo muitinio tikrinimo.
Todėl jie gali įgyti įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo (muitinės formalumų 
supaprastinimas) statusą arba įgaliotojo 
ekonominių operacijų vykdytojo
(saugumas ir sauga) statusą. Jie galėtų įgyti 
vieną iš šių statusų arba juos abu,

Or. fr

Pagrindimas

Sąjungos muitinės kodekse reikia aiškiau nurodyti, kad įgaliotiesiems ekonominių operacijų 
vykdytojams bus taikomas palankesnis režimas.

Pakeitimas 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. laikinojo saugojimo deklaracija –
nustatytu būdu atliekamas nustatytos 

11. laikinojo saugojimo deklaracija –
nustatytu būdu atliekamas nustatytos 
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formos veiksmas, kuriuo asmuo nurodo, 
kad prekėms įforminama ta procedūra
arba numatoma ją įforminti;

formos veiksmas, kuriuo asmuo nurodo, 
kad prekės yra laikinai saugomos arba 
numatoma tai daryti;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. laikinasis saugojimas – padėtis, kai 
ne Sąjungos prekės laikinai saugomos 
prižiūrint muitinei nuo jų pristatymo 
muitinei iki muitinės procedūros 
įforminimo;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 31 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmuo, pateikiantis prekes, kurios 
laikomos pateiktomis laikinojo saugojimo 
procedūrai įforminti, kol nebus pateikta 
laikinojo saugojimo deklaracija, arba 
asmuo, kurio interesais prekės 

Išbraukta.
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pateikiamos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 31 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmuo, pateikiantis deklaraciją 
laikinojo saugojimo procedūrai įforminti 
arba kurio interesais minėta deklaracija 
pateikiama;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 44
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti sprendimus leisti 
vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti 
duomenų mainų ir jų saugojimo 
priemones, kurios nėra elektroninės 
duomenų apdorojimo priemonės.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

6 straipsnio 3 dalyje numatyta nuo besąlyginio elektroninio duomenų mainų principo nukrypti 
leidžianti nuostata. Tai kelia pavojų pagrindiniam Europos muitų teisės aktų modernizavimo 
principui. Taip pat tai suteikia interpretacijos galimybę, kuri gali sukelti teisinį netikrumą ir 
apriboti nuspėjamumą.

Pakeitimas 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti sprendimus leisti 
vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės.

3. Komisija tinkamai pagrįstais atvejais
gali priimti sprendimus leisti vienai ar 
kelioms valstybėms narėms, nukrypstant 
nuo 1 dalies, naudoti duomenų mainų ir jų 
saugojimo priemones, kurios nėra 
elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės. Ši nukrypti leidžianti nuostata 
negali daryti poveikio duomenų mainų 
elektroninių sistemų, nurodytų 1 dalyje, 
kūrimui, priežiūrai ir veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad Sąjungos muitinės kodeksas būtų vienodai įgyvendinamas ir taikomas visose 
27 valstybėse narėse. Tačiau gali būti atvejų, kad išimties tvarka nukrypti leidžiančios 
nuostatos bus taikomos vienai ar kelioms valstybėms narėms.

Pakeitimas 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti sprendimus leisti 3. Tinkamai pagrįstais atvejais ir ribotą 
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vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės.

laiką Komisija gali priimti sprendimus 
leisti vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės.

Or. el

Pagrindimas

Ši nukrypti leidžianti nuostata turi būti taikoma ribotą laiką ir tik būtinais atvejais.

Pakeitimas 47
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti sprendimus leisti 
vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės.

3. Komisija gali priimti sprendimus leisti 
vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės. Tačiau Komisija skatina 
valstybes nares, kurios dar neįdiegė 
atitinkamų elektroninių duomenų 
apdorojimo priemonių, tai padaryti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
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Įgaliojimų suteikimas
Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi 6 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti leidžiančių nukrypti nuostatų 
suteikimo kriterijai.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant sukurti tikrą muitų sąjungą, bet kokios išimtys ir (arba) nukrypti leidžiančios 
nuostatos turi būti laikinos, būtinos (pagrįstos) ir taikomos remiantis konkrečiais kriterijais. 
6 straipsnio 3 dalyje nurodyti leidžiančių nukrypti nuostatų suteikimo kriterijai turi būti 
atitinkamai apibrėžti deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 49
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali
joms leisti ribotą laiką išbandyti muitų 
teisės aktų taikymo supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės.

2. Komisija valstybių narių prašymu gali
vienai ar kelioms valstybėms narėms leisti 
ribotą laiką bandyti kitus muitų teisės aktų 
taikymo supaprastinimus, kuriems 
naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės. Galimybė bandyti 
suteikiama visoms valstybėms narėms. Šie 
supaprastinimai apima neesmines šio 
reglamento nuostatas dėl elektroninių 
duomenų apdorojimo priemonių 
naudojimo, kai jos susijusios su:
a) prašymais ir leidimais, susijusiais su 
muitinės procedūromis arba įgaliotojo 
ekonominių operacijų vykdytojo statusu;
b) prašymais ir specialiaisiais 
sprendimais, priimtais pagal 32 straipsnį;
c) bendra rizikos valdymo schema, 
nurodyta 39 straipsnyje;
d) registruotinų duomenų standartine 
forma ir turiniu;
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e) tvarka, kurios turi laikytis valstybių 
narių muitinės, tvarkydamos tuos 
duomenis;
f) prieigos prie tų duomenų suteikimo 
taisyklėmis, taikytinomis:
i) ūkinės veiklos vykdytojams;

ii) kitoms kompetentingoms institucijoms.
Pasibaigus bandymo laikotarpiui, 
Komisija atlieka vertinimą, kurio metu 
nustatoma bandymo nauda.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad išbandant supaprastinimus gali dalyvauti visos valstybės narės, kurios 
to pageidauja.

Pakeitimas 50
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti ribotą laiką išbandyti muitų 
teisės aktų taikymo supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės 
duomenų apdorojimo priemonės.

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti išbandyti muitų teisės aktų 
taikymo pakeitimus ir supaprastinimus.
Visoms valstybėms narėms jų prašymu 
suteikiama galimybė atlikti tokio pobūdžio 
bandymus. Jie periodiškai įvertinami.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti naudinga išbandyti muitinės priežiūros, rizikos analizės ir muitinės kontrolės 
pakeitimus ir supaprastinimus bei geriausias tuo metu taikomas technologijas, t. y. ne tik 
elektronines technologijas.
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Pakeitimas 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti ribotą laiką išbandyti muitų 
teisės aktų taikymo supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės 
duomenų apdorojimo priemonės.

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti išbandyti muitų teisės aktų 
taikymo supaprastinimus. Tokio pobūdžio 
bandymuose gali dalyvauti visos valstybės 
narės ir jie periodiškai įvertinami.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad išbandant supaprastinimus gali dalyvauti visos valstybės narės, kurios 
to pageidauja.

Pakeitimas 52
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti ribotą laiką išbandyti muitų 
teisės aktų taikymo supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės.

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti ribotą laiką išbandyti kitus
muitų teisės aktų taikymo supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai leisti valstybėms narėms, taikančioms gerai 
veikiančias elektronines duomenų apdorojimo priemones, išbandyti kitus muitų teisės aktų 
taikymo supaprastinimus.

Pakeitimas 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrais atvejais galima nereikalauti 
vykdyti šią prievolę.

Šios prievolės galima nereikalauti vykdyti, 
jei:
a) atstovas muitinėje veikia asmenų, kurie 
neturi būti įsisteigę Sąjungos muitų 
teritorijoje, vardu, jei nenumatyta kitaip; 
arba
b) su trečiosiomis šalimis pasirašyti 
susitarimai, kuriais remiantis šiose šalyse 
įsisteigę asmenys gali veikti kaip atstovai 
muitinėje.

Or. en

Pagrindimas

Esama tam tikrų atvejų, kai atstovas muitinėje neturi būti įsisteigęs ES.

Pakeitimas 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 dalimi valstybėms narėms 
nedraudžiama taikyti sąlygų, kurias jos 
apibrėžė pagal 3 dalies pirmą sakinį, 
atstovui muitinėje, kuris nėra įsisteigęs 
Sąjungos muitų teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Esama tam tikrų atvejų, kai atstovas muitinėje neturi būti įsisteigęs ES.
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Pakeitimas 55
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atvejai, kai 18 straipsnio 2 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytas 
reikalavimas netaikomas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjos 7 pakeitimą.

Pakeitimas 56
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš esmės įgaliotajam ekonominių 
operacijų vykdytojui suteikiami šie 
supaprastinimai:
a) atleidimas nuo išvežimo bendrosios 
deklaracijos ir įvežimo bendrosios 
deklaracijos, taip pat kai taikomas 
draudimas, jei galima taikyti bendrąją 
licenciją arba jei produktai gerai žinomi,
b) importas nepranešus, kurio muitinis 
įforminimas atliekamas asmens 
pageidaujamoje vietoje, taip pat kai 
taikomas draudimas, jei galima taikyti 
bendrąją licenciją arba jei produktai gerai 
žinomi; visuotinės deklaracijos 
naudojimas nustatytą laikotarpį (ne 
ilgesnį kaip vienas mėnuo);
c) centralizuotas muitinis įforminimas ir 
savarankiško muito sumos apskaičiavimo 
procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Sąjungos muitinės kodekse nėra numatyta esminių supaprastinimų netgi 
įgaliotiesiems ekonominių operacijų vykdytojams. Vien rečiau vykdomi ir ne tokie griežti 
tikrinimai nereiškia, kad bus daromi veiksmingi supaprastinimai. Remiantis 11 
konstatuojamąja dalimi (19 straipsnis) patikimi ekonominių operacijų vykdytojai turėtų gauti 
maksimalią naudą iš supaprastinimų. Todėl konkretūs supaprastinimai turėtų būti 
įgyvendinami tiesiogiai pagal Sajungos muitinės kodekso 21 straipsnį.

Pakeitimas 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo statusą turintiems veiklos 
vykdytojams pagal 2 dalį taikomas 
palankesnis režimas pagal jų turimo 
pažymėjimo pobūdį, laikantis 2 dalies a ir 
b punktuose nurodytos tvarkos.

Or. fr

Pagrindimas

Sąjungos muitinės kodekse reikia aiškiau nurodyti, kad įgaliotiesiems ekonominių operacijų 
vykdytojams bus taikomas palankesnis režimas.

Pakeitimas 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pirmiausia nagrinėjami įgaliotųjų 
ekonominių operacijų vykdytojų 
prašymai.
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Or. fr

Pagrindimas

Sąjungos muitinės kodekse reikia aiškiai nurodyti, kad įgaliotiesiems ekonominių operacijų 
vykdytojams bus taikomas palankesnis režimas.

Pakeitimas 59
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Ekonominės veiklos vykdytojai, 
pripažįstami kaip įgaliotieji ekonominių 
operacijų vykdytojai, pateikę prašymą ir 
registracijos bei ekonominės veiklos 
vykdytojo identifikacijos numerius (EORI 
kodus) gali pasinaudoti procedūrų 
supaprastinimais:
1. atleidimu nuo prievolės pateikti 
pranešimą apie išvežimą, įskaitant 
draudimų ir apribojimų atvejus, jei 
galima taikyti bendrąjį leidimą arba jei 
produktai muitinei žinomi;
2. atleidimu nuo prievolės pateikti 
pranešimą apie įvežimą, įskaitant 
draudimų ir apribojimų atvejus, jei 
galima taikyti bendrąjį leidimą arba jei 
produktai muitinei žinomi;
3. galimybe pateikti muitinės deklaraciją 
nepateikiant oficialios deklaracijos;
4. deklaracijos, pateiktos lydimuosiuose 
dokumentuose, pripažinimu kaip 
pakankamos muitinės deklaracijos 
tikslais;
5. importo nepranešus muitiniu 
įforminimu, įskaitant draudimų ir 
apribojimų atvejus, jei galima taikyti 
bendrąjį leidimą arba jei produktai 
muitinei žinomi; patvirtinimas 
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suteikiamas, jei bendrasis pranešimas 
teikiamas konkrečiam laikotarpiui.

Or. de

Pagrindimas

Sąjungos muitinės kodekse teikiamame pasiūlyme nėra privalomų procedūrų paprastinimo 
taisyklių, kurios suteiktų realių nuolaidų įmonėms, kurios sėkmingai užbaigė sudėtingą 
įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų sertifikavimo procedūrą. Tai neigiamai veikia 
ekonominės veiklos vykdytojų įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų sertifikavimo 
pripažinimą. Muitinės procedūrų supaprastinimo taisyklės vykdant globalinę prekybą turi 
didžiulės ekonominės reikšmės įmonių konkurencingumui. 

Pakeitimas 60
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Or. de

Pagrindimas

Žr. naujo 21a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 61
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 21 straipsnyje nurodyto įgaliotojo
ekonominių operacijų vykdytojo statuso 
suteikimo taisyklės;

a) atvejus, kuriais persvarstomas
ekonominių operacijų vykdytojo statusas;
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Or. de

Pagrindimas

Žr. naujo 21a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 62
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 21 straipsnyje nurodyto įgaliotojo 
ekonominių operacijų vykdytojo statuso 
suteikimo taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų statuso suteikimo kriterijai pakankamai aprašyti 
pagrindiniame teisės akte, remiantis pranešėjos siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 63
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atvejai, kai ekonominių operacijų 
vykdytojui reikalavimas būti įsisteigusiam 
Sąjungos muitų teritorijoje netaikomas, 
laikantis 21 straipsnio 1 dalies antrosios 
pastraipos;

b) muitinės įstaiga, kurios kompetencijai 
priklauso suteikti minėtą statusą ir išduoti 
leidimus;

Or. de

Pagrindimas

Žr. naujo 21a straipsnio pakeitimą.
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Pakeitimas 64
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atvejai, kai ekonominių operacijų 
vykdytojui reikalavimas būti įsisteigusiam 
Sąjungos muitų teritorijoje netaikomas, 
laikantis 21 straipsnio 1 dalies antrosios 
pastraipos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjos 8 pakeitimą.

Pakeitimas 65
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konsultavimasis su kitomis 
muitinėmis ir informacijos joms teikimas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. naujo 21a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 66
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
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23 straipsnio b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) patvirtinto ekonominės veiklos 
vykdytojo statuso laikino sustabdymo ir 
panaikinimo sąlygos;

Or. de

Pagrindimas

Žr. naujo 21a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 67
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) sąlygos, kuriomis tam tikrų kategorijų 
įgaliotųjų ekonominių operacijų 
vykdytojams gali būti panaikinamas 
reikalavimas būti įsisteigus ES 
teritorijoje;

Or. de

Pagrindimas

Žr. naujo 21a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 68
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pateikiamas įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo statusą turinčio 
veiklos vykdytojo prašymas dėl muitinės 
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formalumų supaprastinimo, muitinės iš 
naujo nenagrinėja bendrųjų kriterijų. 
Gavus tokį prašymą nagrinėjami tik 
konkretūs kriterijai, susiję su ekonominės 
veiklos vykdytojo prašymu dėl leidimo. 

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusą 
supaprastinant įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų prašymus dėl leidimų ir 
procedūrinį auditą bei pagreitinant perdirbimo operacijų vykdymą. Toks statusas turėtų būti 
pasitelkiamas kaip pagrindas suteikiant visus muitinės leidimus.

Pakeitimas 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu muitinė negali priimti 
sprendimo laikydamasi šio termino, ji iki jo 
pabaigos apie tai informuoja pareiškėją, 
nurodydama priežastis ir kitą laikotarpį, 
kuris, jos manymu, būtinas sprendimui 
priimti.

Sprendimo priėmimo laikotarpis, kaip 
nurodyta muitų teisės aktuose, prasideda 
nuo prašymo priėmimo dienos.

Jeigu muitinė negali priimti sprendimo 
laikydamasi šio termino, kaip nurodyta 
muitų teisės aktuose, ji iki jo pabaigos apie 
tai informuoja pareiškėją, nurodydama 
priežastis ir kitą laikotarpį, kuris, jos 
manymu, būtinas sprendimui priimti. Šis 
papildomas laikotarpis neviršija 30 dienų.
Nepažeidžiant trečiosios pastraipos, 
sprendimus priimanti muitinės įstaiga gali 
pratęsti sprendimo priėmimo laikotarpį 
[kaip nurodyta muitų teisės aktuose], jei 
pareiškėjas prašo tokio pratęsimo, kad 
galėtų atlikti pakeitimus, kurių reikia 
atitikties sąlygoms ir kriterijams užtikrinti. 
Apie tuos pakeitimus ir papildomą 
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laikotarpį, reikalingą jiems atlikti, 
pranešama sprendimus priimančiai 
muitinės įstaigai, kuri priima sprendimą 
dėl papildomo laikotarpio.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant į Sąjungos muitinės kodeksą įtraukti svarbų straipsnį, reglamentuojantį sprendimų 
priėmimo terminus, taip pat užtikrinti muitų teisės aktų teisinį nuoseklumą neskaidant teisės 
aktų į atskirus aktus, su sprendimų priėmimo terminais susijusios nuostatos pateikiamos 
šiame straipsnyje. Dėl šios priežasties Sąjungos muitinės kodekso 24 straipsnio 2 dalis 
suderinama su Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 124-2-08 straipsniu.

Pakeitimas 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrais atvejais pirma pastraipa 
netaikoma.

Pirma pastraipa netaikoma šiais atvejais:

a) kai prašymas dėl sprendimo, įskaitant 
ekonominių operacijų vykdytojo 
registracijos ir identifikavimo kodo (EORI 
kodas) suteikimą, negali būti priimtas;
b) kai jis susijęs su sprendimu, nurodytu 
32 straipsnio 1 dalyje;
c) kai atsisakoma suteikti galimybę 
pasinaudoti tarifo kvota, jei konkretaus 
tarifo kvota jau išnaudota, kaip nurodyta 
49 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje;
d) jei tai būtina dėl grėsmės Sąjungos ir 
jos gyventojų saugumui bei saugai, 
žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatai, 
aplinkai arba vartotojams pobūdžio ar 
lygio;
e) kai sprendimu siekiama užtikrinti kito 
sprendimo, kuriam buvo pritaikyta ši 
dalis, įgyvendinimą, nepažeidžiant 
susijusių valstybių narių teisės aktų;
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f) kai rizikos analizė atliekama remiantis 
įvežimo bendrąja deklaracija arba ją 
pakeičiančia muitinės deklaracija;
g) jei ji trukdytų atlikti kovos su 
sukčiavimu tikslais pradėtus tyrimus;
h) kai sprendimus dėl muito sumos 
grąžinimo arba atsisakymo ją išieškoti 
pagrįstumo priima Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 124-1-03 straipsnyje nustatytos teisės 
būti išklausytam išimtys perkeliamos į Sąjugos muitinės kodeksą. Kur įmanoma, nuorodos į 
Sąjungos muitinės kodekso ir Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 
straipsnius buvo atnaujintos. 4(h) punktas susijęs su Modernizuoto muitinės kodekso 
įgyvendinimo nuostatų 333-26 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo turėtojas vykdo tame 
sprendime nurodytus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 124-2-11 straipsnyje 
pateiktos esminės nuostatos, ypač susijusios su sprendimo turėtojo įsipareigojimais, būtų 
tinkama šias nuostatas įtraukti į Sąjungos muitinės kodeksą.

Pakeitimas 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 straipsnio 5 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo turėtojas nedelsdamas 
informuoja sprendimus priimančią 
muitinę apie visus veiksnius, atsiradusius 
priėmus sprendimą ir galinčius turėti 
įtakos jo galiojimui ar turiniui.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 124-2-11 straipsnyje 
pateiktos esminės nuostatos, ypač susijusios su sprendimo turėtojo įsipareigojimais, būtų 
tinkama šias nuostatas įtraukti į Sąjungos muitinės kodeksą.

Pakeitimas 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Tam tikrais atvejais muitinė atlieka šią 
veiklą:

8. Muitinė stebi, ar vykdomi pagal 
sprendimą nustatyti įsipareigojimai ir iš 
naujo jį vertina arba sustabdo jo 
galiojimą muitų teisės aktuose nurodytais
atvejais. 

a) stebi, ar sprendimo laikomasi;
b) pakartotinai įvertina sprendimą;
c) sustabdo sprendimo, kuris neturi būti 
pripažintas negaliojančiu, atšauktas arba 
iš dalies pakeistas, taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas žodžių junginys „tam tikrais atvejais“.
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Pakeitimas 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija, siekdama užtikrinti vienodą 
muitų teisės aktų taikymą, gali priimti ir 
kitus sprendimus, nei nurodyta 32 
straipsnio 8 dalyje, kuriuose valstybių 
narių prašoma priimti 24 straipsnyje 
nurodytą sprendimą, pripažinti jį 
negaliojančiais, iš dalies pakeisti ar 
atšaukti arba sustabdyti jo taikymą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 75
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos sprendimų 
stebėsenos, pakartotinio vertinimo ir jų 
taikymo sustabdymo pagal 24 straipsnio 
8 dalį taisyklės.

a) 24 straipsnyje nurodytų sprendimų 
priėmimo tvarkos taisyklės;
b) atvejai, kai pareiškėjui nesuteikiama 
galimybė pagal 24 straipsnio 4 dalies 
pirmąją pastraipą pareikšti savo 
nuomonę;
c) sprendimų stebėsenos, pakartotinio 
vertinimo ir jų taikymo sustabdymo pagal 
24 straipsnio 8 dalį taisyklės.
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Or. de

Pagrindimas

Teisė būti išklausytam yra pagrindinis konstitucinis principas. Ją veikiančios taisyklės, ypač 
ribojančios, turėtų būti nustatomos tik priėmus teisės aktą.

Pakeitimas 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1–8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi prašymą, muitinė priima su 
privalomąja tarifine informacija susijusius 
sprendimus (toliau – PTI sprendimai) arba
su privalomąja kilmės informacija 
susijusius sprendimus (toliau – PKI 
sprendimai).

1. Gavusi prašymą, muitinė priima su 
privalomąja tarifine informacija susijusius 
sprendimus (toliau – PTI sprendimai), su 
privalomąja kilmės informacija susijusius 
sprendimus (toliau – PKI sprendimai) ir su 
privalomąja prekių muitinės vertės 
informacija susijusius sprendimus (toliau 
– PVI sprendimai).

Toks prašymas nepriimamas susidarius 
kuriai nors iš toliau nurodytų aplinkybių:

Toks prašymas nepriimamas susidarius 
kuriai nors iš toliau nurodytų aplinkybių:

a) jei tai pačiai arba kitai muitinės įstaigai 
yra ar buvo pateiktas prašymas, kurio 
pateikėjas – toms pačioms prekėms 
taikytino sprendimo turėtojas arba jo 
interesais veikiantis asmuo, o PKI 
sprendimų atveju – prašymas, susijęs su 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis, 
nulemiančiomis kilmės statuso įgijimą;

a) jei tai pačiai arba kitai muitinės įstaigai 
yra ar buvo pateiktas prašymas, kurio 
pateikėjas – toms pačioms prekėms 
taikytino sprendimo turėtojas arba jo 
interesais veikiantis asmuo, o PKI 
sprendimų atveju – prašymas, susijęs su 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis, 
nulemiančiomis kilmės statuso įgijimą;

b) jei prašymas nesusijęs su jokiu 
numatomu PTI ar PKI sprendimo taikymu 
arba jokia numatoma taikyti muitinės 
procedūra.

b) jei prašymas nesusijęs su jokiu 
numatomu PTI, PKI ar PVI sprendimo 
taikymu arba jokia numatoma taikyti 
muitinės procedūra.

2. PTI arba PKI sprendimai yra privalomi 
tik atliekant tarifinį klasifikavimą arba
nustatant prekių kilmę.

2. PTI, PVI arba PKI sprendimai yra 
privalomi tik atliekant tarifinį 
klasifikavimą, nustatant prekių kilmę arba 
muitinės vertę.

Šie sprendimai privalomi muitinei jos 
santykiuose su sprendimo turėtoju, tačiau 
tik tada, jeigu jie taikytini prekėms, su 

Šie sprendimai privalomi muitinei jos 
santykiuose su sprendimo turėtoju, tačiau 
tik tada, jeigu jie taikytini prekėms, su 
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kuriomis susiję muitinės formalumai 
užbaigiami po sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

kuriomis susiję muitinės formalumai 
užbaigiami po sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

Šie sprendimai taip pat privalomi 
sprendimo turėtojui jo santykiuose su 
muitine, tačiau tik nuo tos dienos, kai jis 
gauna arba laikomas gavusiu pranešimą 
apie sprendimą.

Šie sprendimai taip pat privalomi 
sprendimo turėtojui jo santykiuose su 
muitine, tačiau tik nuo tos dienos, kai jis 
gauna arba laikomas gavusiu pranešimą 
apie sprendimą.

3. PTI arba PKI sprendimai galioja trejus 
metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

3. PTI, PKI arba PVI sprendimai galioja 
trejus metus nuo sprendimo įsigaliojimo 
dienos.

PTI arba PKI sprendimas tam tikrais 
atvejais nustoja galioti iki to laikotarpio 
pabaigos.

PTI, PKI arba PVI sprendimas tam tikrais 
atvejais nustoja galioti iki to laikotarpio 
pabaigos.

Tokiais atvejais PTI ar PKI sprendimas 
gali būti taikomas privalomoms sutartims, 
sudarytoms remiantis tuo sprendimu prieš 
nustojant jam galioti.

Tokiais atvejais PTI, PKI ar PVI
sprendimas gali būti taikomas 
privalomoms sutartims, sudarytoms 
remiantis tuo sprendimu prieš nustojant 
jam galioti.

4. Norėdamas, kad PTI arba PKI
sprendimas būtų taikomas atliekant tam 
tikrą muitinės procedūrą, sprendimo 
turėtojas įrodo, kad:

4. Norėdamas, kad PTI, PKI arba PVI
sprendimas būtų taikomas atliekant tam 
tikrą muitinės procedūrą, sprendimo 
turėtojas įrodo, kad:

a) PTI sprendimo atveju deklaruotos prekės 
pagal visus požymius atitinka sprendime 
aprašytas prekes;

a) PTI sprendimo atveju deklaruotos prekės 
pagal visus požymius atitinka sprendime 
aprašytas prekes;

b) PKI sprendimo atveju atitinkamos 
prekės ir aplinkybės, nulemiančios kilmės 
statuso įgijimą, pagal visus požymius 
atitinka sprendime aprašytas prekes ir 
aplinkybes.

b) PKI sprendimo atveju atitinkamos 
prekės ir aplinkybės, nulemiančios kilmės 
statuso įgijimą, pagal visus požymius 
atitinka sprendime aprašytas prekes ir 
aplinkybes.

c) PVI sprendimo atveju atitinkamos 
prekės ir aplinkybės, nulemiančios prekės 
muitinės vertės nustatymą, pagal visus 
požymius atitinka sprendime aprašytas 
prekes ir aplinkybes.

5. Nukrypstant nuo 24 straipsnio 6 dalies ir 
28 straipsnio, PTI ir PKI sprendimai 
pripažįstami negaliojančiais, jeigu jie buvo 
priimti remiantis pareiškėjų pateikta 
netikslia arba neišsamia informacija.

5. Nukrypstant nuo 24 straipsnio 6 dalies ir 
28 straipsnio, PTI, PKI ir PVI sprendimai 
pripažįstami negaliojančiais, jeigu jie buvo 
priimti remiantis pareiškėjų pateikta 
netikslia arba neišsamia informacija.

6. PTI ir PKI sprendimai atšaukiami pagal 
24 straipsnio 6 dalį ir 29 straipsnį.

6. PTI, PKI ir PVI sprendimai atšaukiami 
pagal 24 straipsnio 6 dalį ir 29 straipsnį.
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Jie negali būti iš dalies keičiami. Jie negali būti iš dalies keičiami.
7. Komisija valstybėms narėms gali 
pranešti, kad:

7. Komisija valstybėms narėms gali 
pranešti, kad:

a) sustabdomas PTI ir PKI sprendimų dėl 
prekių, kurių vienodas tarifinis 
klasifikavimas arba kilmės nustatymas 
neužtikrinamas, priėmimas;

a) sustabdomas PTI, PKI ir PVI sprendimų 
dėl prekių, kurių vienodas tarifinis 
klasifikavimas, kilmės nustatymas arba
pateiktos muitinės vertės sąlygų
nustatymas neužtikrinamas, priėmimas;

b) a punkte nurodytas sustabdymas 
atšaukiamas.

b) a punkte nurodytas sustabdymas 
atšaukiamas.

8. Komisija gali priimti sprendimus, 
kuriuose valstybių narių prašoma atšaukti 
PTI ar PKI sprendimus, siekiant užtikrinti 
vienodą prekių tarifinį klasifikavimą arba
kilmės nustatymą.

8. Komisija gali priimti sprendimus, 
kuriuose vienos ar kelių valstybių narių 
prašoma atšaukti PTI, PKI ar PVI
sprendimus, siekiant užtikrinti vienodą 
prekių tarifinį klasifikavimą, kilmės 
nustatymą arba muitinės vertės taikymą.

Or. de

Pagrindimas

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pakeitimas 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atvejai, kai pagal 32 straipsnio 3 dalies 
antrąją pastraipą PTI ar PKI sprendimas 

a) atvejai, kai pagal 32 straipsnio 3 dalies 
antrąją pastraipą PTI, PKI ar PVI
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nustoja galioti; sprendimas nustoja galioti;

Or. de

Pagrindimas

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pakeitimas 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) PTI ar PKI sprendimo taikymo 
taisyklės, kai pagal 32 straipsnio 3 dalies 
antrąją pastraipą jis nustoja galioti;

b) PTI, PKI ar PVI sprendimo taikymo 
taisyklės, kai pagal 32 straipsnio 3 dalies 
antrąją pastraipą jis nustoja galioti;

Or. de

Pagrindimas

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
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werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pakeitimas 79
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų suteikimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma vieta, kur turi būti 
atliekami su rankiniu ir registruotu 
bagažu susiję formalumai ir tikrinimas 
pagal 42 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Bagažo tikrinimo vietos nustatymas nėra pagrindinio reglamento papildymas, o greičiau su jo 
įgyvendinimu susijęs klausimas. Tikrinimo vietai turi būti nustatytos vienodos sąlygos. 
43 straipsnį reikėtų išbraukti, o 44 straipsnio taikymo sritį išplėsti: ji turėtų apimti 
įgyvendinimo įgaliojimus bagažo tikrinimo vietai.

Pakeitimas 80
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, kuriose nustatoma vieta, kur 
turi būti atliekami su rankiniu ir 
registruotu bagažu susiję formalumai ir 
tikrinimas pagal 42 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Bagažo tikrinimo vietos nustatymas nėra pagrindinio reglamento papildymas, o greičiau su jo 
įgyvendinimu susijęs klausimas. Tikrinimo vietai turi būti nustatytos vienodos sąlygos. 
43 straipsnį reikėtų išbraukti, o 44 straipsnio taikymo sritį išplėsti: ji turėtų apimti 
įgyvendinimo įgaliojimus bagažo tikrinimo vietai.

Pakeitimas 81
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje arba teritorijoje, laikomos 
tos šalies arba teritorijos kilmės prekėmis,
kurioje buvo atliktas jų paskutinis esminis 
pakeitimas.

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje, laikomos tos šalies arba 
teritorijos kilmės prekėmis, kurioje buvo 
atliktas baigiamasis, svarbus, ekonomiškai 
pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo 
procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o 
šio proceso metu buvo pagamintas naujas 
produktas arba atliktas svarbus to 
produkto gamybos etapas.

Or. de

Pagrindimas

Daugelį metų kiekvienos prekės ar produkto kilmė buvo nustatoma pagal tai, kurioje šalyje 
buvo atliktas baigiamasis svarbus jų perdirbimo arba apdorojimo procesas. Šio sprendimo 
kriterijai yra arba tarifo pozicijos pakeitimas, arba pridėtinė vertė. Šis metodas visada buvo 
sėkmingai taikomas muitinių veiklos srityje; jį lengva taikyti praktiškai. Todėl jis turėtų išlikti.

Pakeitimas 82
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje arba teritorijoje, laikomos 
tos šalies arba teritorijos kilmės prekėmis,

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje, laikomos tos šalies arba 
teritorijos kilmės prekėmis, kurioje buvo 
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kurioje buvo atliktas jų paskutinis esminis 
pakeitimas.

atliktas baigiamasis, svarbus, ekonomiškai 
pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo 
procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o 
šio proceso metu buvo pagamintas naujas 
produktas arba atliktas svarbus to 
produkto gamybos etapas.

Or. en

Pagrindimas

PPO susitarimo dėl kilmės taisyklių 9 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunkčio pirma įtrauka 
iki šiol nėra įsigaliojusi. Todėl ji kol kas negali būti taikoma. Siūlomame Sąjungos muitinės 
kodekse nėra pakankamų nelengvatinės kilmės taisyklių. Tai atskira muitų teisės aktų 
reguliavimo sritis. Kadangi ji daro didelę fiskalinę ir ekonominę įtaką, ją reikėtų 
reglamentuoti.

Pakeitimas 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje arba teritorijoje, laikomos 
tos šalies arba teritorijos kilmės prekėmis,
kurioje buvo atliktas jų paskutinis esminis 
pakeitimas.

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje arba teritorijoje, laikomos 
tos šalies arba teritorijos kilmės prekėmis, 
kurioje buvo atliktas jų paskutinis esminis 
pakeitimas. Paskutinis esminis prekės 
pakeitimas yra nustatomas, vadovaujantis 
tarifų klasifikacijos pakeitimų kriterijais, 
nustatant esminius pakeitimus, taikant ad 
valorem procentinį kriterijų arba pagal 
gamybos ar perdirbimo procesą.

Or. en

Pagrindimas

Savo 2011 m. guodžio 1 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas laikėsi nuomonės, kad iki šiol 
galiojantys kilmės kriterijai, ypač paskutinio esminio prekės pakeitimo kriterijus, neturėtų 
būti keičiami. ES prekybos apsaugos priemonių įgyvendinimą ir vykdymą galima palengvinti 
taikant konkrečius kilmės kriterijus. Pakanka pagal 55 straipsnį suteikti Komisijai ribotus 
įgaliojimus spręsti tokius klausimus.
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Pakeitimas 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepaisant šio straipsnio 2 dalies, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 55 straipsnį 
siekiant nustatyti prekių sektorius, kurių 
kilmės vietos nuoroda atitinka vietą, 
kurioje buvo vykdoma didžioji gamybos 
proceso dalis.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas 85
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
papildančius kilmės įrodymo 
reikalavimus, nurodytus 54 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Nelengvatinės kilmės taisyklės svarbios vykdant muitinių veiklą ir dėl savo su prekyba 
susijusių politinių ir ekonominių aspektų. Todėl Sąjungos muitinės kodekse turėtų būti 
pateiktos aiškios gairės, pagal kokias taisykles nustatoma kilmė, kad jas taikant būtų gaunami 
tinkami rezultatai ir jomis būtų lengva naudotis. Įgaliojimas turėtų būti suteikiamas tik kilmės 
įrodymo atveju.
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Pakeitimas 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia Komisijai būtinus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
privalomas nuostatas, susijusias su neapibrėžta teisine paskutinio esminio prekės pakeitimo 
sąvoka, tačiau tik tais atvejais, kai teisinis netikrumas dėl interpretavimo galėtų daryti poveikį 
Sąjungos interesams, pvz., taikant prekybos apsaugos priemones ir kitais ginčytinais atvejais.

Pakeitimas 87
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taisyklės, kuriomis pagal 53 straipsnį 
nustatoma, ar prekės laikytinis tik vienoje 
šalyje arba teritorijoje gautomis prekėmis, 
ar prekėmis, kurių paskutinis esminis 
pakeitimas, atliktas tam tikroje šalyje arba 
teritorijoje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nelengvatinės kilmės taisyklės svarbios vykdant muitinių veiklą ir dėl savo su prekyba 
susijusių politinių ir ekonominių aspektų. Todėl Sąjungos muitinės kodekse turėtų būti 
pateiktos aiškios gairės, pagal kokias taisykles nustatoma kilmė, kad jas taikant būtų gaunami 
tinkami rezultatai ir jomis būtų lengva naudotis. Įgaliojimas turėtų būti suteikiamas tik kilmės 
įrodymo atveju.
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Pakeitimas 88
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taisyklės, kuriomis pagal 53 straipsnį 
nustatoma, ar prekės laikytinis tik vienoje 
šalyje arba teritorijoje gautomis prekėmis, 
ar prekėmis, kurių paskutinis esminis 
pakeitimas, atliktas tam tikroje šalyje arba 
teritorijoje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Daugelį metų kiekvienos prekės ar produkto kilmė buvo nustatoma pagal tai, kurioje šalyje 
buvo atliktas baigiamasis svarbus jų perdirbimo arba apdorojimo procesas. Šio sprendimo 
kriterijai yra arba tarifo pozicijos pakeitimas, arba pridėtinė vertė. Šis metodas visada buvo 
sėkmingai taikomas muitinių veiklos srityje; jį lengva taikyti praktiškai. Todėl jis turėtų išlikti.

Pakeitimas 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taisyklės, kuriomis pagal 53 straipsnį
nustatoma, ar prekės laikytinis tik vienoje 
šalyje arba teritorijoje gautomis prekėmis,
ar prekėmis, kurių paskutinis esminis 
pakeitimas, atliktas tam tikroje šalyje arba 
teritorijoje;

a) taisyklės, kuriomis nustatoma, ar prekės
laikytinos tik vienoje šalyje arba teritorijoje 
gautomis prekėmis; siekiant privaloma 
tvarka nustatyti prekės kilmę tais atvejais,
kai susijusios šalys negali bendru 
sutarimu nustatyti prekės kilmės pagal 
53 straipsnį. Šie deleguotieji aktai taikomi 
išimtinai ginčytinais atvejais ir 
neprieštarauja 53 straipsnyje nustatytiems 
principams;

Or. en
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Pagrindimas

Tai suteikia Komisijai būtinus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
privalomas nuostatas, susijusias su neapibrėžta teisine paskutinio esminio prekės pakeitimo 
sąvoka, tačiau tik tais atvejais, kai teisinis netikrumas dėl interpretavimo galėtų daryti poveikį 
Sąjungos interesams, pvz., taikant prekybos apsaugos priemones ir kitais ginčytinais atvejais.

Pakeitimas 90
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 54 straipsnyje nurodyto kilmės įrodymo 
reikalavimai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nelengvatinės kilmės taisyklės svarbios vykdant muitinių veiklą ir dėl savo su prekyba 
susijusių politinių ir ekonominių aspektų. Todėl Sąjungos muitinės kodekse turėtų būti 
pateiktos aiškios gairės, pagal kokias taisykles nustatoma kilmė, kad jas taikant būtų gaunami 
tinkami rezultatai ir jomis būtų lengva naudotis. Įgaliojimas turėtų būti suteikiamas tik kilmės 
įrodymo atveju.

Pakeitimas 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 54 straipsnyje nurodyto kilmės įrodymo 
reikalavimai.

b) konkretūs 54 straipsnyje nurodyto 
kilmės įrodymo reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia Komisijai būtinus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti 
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privalomas nuostatas, susijusias su neapibrėžta teisine paskutinio esminio prekės pakeitimo 
sąvoka, tačiau tik tais atvejais, kai teisinis netikrumas dėl interpretavimo galėtų daryti poveikį 
Sąjungos interesams, pvz., taikant prekybos apsaugos priemones ir kitais ginčytinais atvejais.

Pakeitimas 92
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekių muitinės vertės pagrindas visų 
pirma yra sandorio vertė, tai yra kaina, 
faktiškai sumokėta arba mokėtina už 
prekes, parduodamas eksportui į Sąjungos
muitų teritoriją, prireikus patikslinta.

1. Prekių muitinės vertės pagrindas visų 
pirma yra sandorio vertė, tai yra kaina, 
faktiškai sumokėta arba mokėtina už 
prekes, parduodamas eksportui į Sąjungos 
muitų teritoriją, prireikus patikslinta pagal 
4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straispnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 93
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jokia pajamų, gautų pirkėjui toliau 
perparduodant prekes, disponuojant jomis 
ar jas naudojant, dalis tiesiogiai ar 
netiesiogiai neatitenka pardavėjui, išskyrus 
atvejus, kai galima padaryti atitinkamus 
patikslinimus.

c) jokia pajamų, gautų pirkėjui toliau 
perparduodant prekes, disponuojant jomis 
ar jas naudojant, dalis tiesiogiai ar 
netiesiogiai neatitenka pardavėjui, išskyrus 
atvejus, kai galima padaryti atitinkamus 
patikslinimus pagal 4 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straispnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 94
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant nustatyti prekių muitinę vertę 
remiantis sandorio verte taikomos 
specialios taisyklės.

4. Nustatant sandorio vertę pagal 1 ir 
2 dalis, prie faktiškai sumokėtos arba 
mokėtinos importuojamų prekių kainos 
pridedama:
a) toliau nurodytos sumos, tiek, kiek jas 
moka pirkėjas, bet jos nėra įtrauktos į 
prekės faktiškai sumokėtą ar mokėtiną 
kainą:
i) komisiniai ir apmokėjimas 
tarpininkams, išskyrus pirkimo 
komisinius,
ii) išlaidos talpykloms su atitinkamomis 
prekėmis, jeigu tokias talpyklas muitinė 
laiko importuotų prekių neatskiriama 
dalimi;
iii) pakavimo išlaidos, susijusios ir su 
darbu, ir su medžiagomis;

iv) inžinerinių, projektavimo, meninio 
apipavidalinimo, dizaino darbų, įskaitant 
eskizų ir brėžinių parengimą, atliktų ne 
Sąjungoje ir būtinų importuojamų prekių 
gamybai, išlaidos;
b) mokesčiai už patentus ir licencijas, 
susiję su prekėmis, kurių muitinė vertė 
nustatoma, kuriuos pirkėjas tiesiogiai ar 
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netiesiogiai privalo sumokėti, vykdydamas 
šių prekių pardavimo sąlygas (tokiu 
mastu, kiek mokesčiai už patentus ir 
licencijas nėra įskaityti į faktiškai 
sumokėtą ar mokėtiną kainą);
c) tiesiogiai arba netiesiogiai pardavėjui 
tenkančios dalies pajamų, gautų toliau 
perparduodant, perleidžiant arba 
naudojant importuojamas prekes, vertė;
d) importuojamų prekių vežimo ir 
draudimo išlaidos, ir
e) su importuojamų prekių vežimu susiję 
krovimo ir tvarkymo privalomieji 
mokėjimai iki jų įvežimo į Sąjungos muitų 
teritoriją vietos.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straispnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 95
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant nustatyti prekių muitinę vertę 
remiantis sandorio verte taikomos 
specialios taisyklės.

4. Muitinės vertė nustatoma taikant 
sandorio vertės metodą, jei prekės buvo 
pardavimo objektas eksportui į Sąjungos 
muitų teritoriją prekių išleidimo į laisvą 
apyvartą muitinės deklaracijos priėmimo 
momentu.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi tai yra esminis muitų teisės aktų elementas, būtų tikslinga Modernizuoto muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatų 230-02 straipsnio 1 dalį įtraukti į Sąjungos muitinės kodeksą. 
Ši nuostata suderinama su Bendrijos muitinės kodekso 147 straipsniu. Daug ekonominės 
veiklos vykdytojų ir valstybių narių pageidautų išlaikyti vadinamąją pirmojo pardavimo 
taisyklę prekių muitinės vertės nustatymo tikslais.

Pakeitimas 96
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant nustatyti prekių muitinę vertę
remiantis sandorio verte taikomos 
specialios taisyklės.

4. Siekiant nustatyti prekių muitinę vertę
pagal Kodekso 62 straipsnio 1 dalį, faktas, 
kad prekės, kurios yra pardavimo 
objektas, yra deklaruotos išleidimui į 
laisvą apyvartą, laikomas tinkamu 
požymiu, kad jos buvo parduotos 
eksportui į Bendrijos muitų teritoriją.
Toks principas taikomas vėlesniems 
perpardavimams iki muitinio įvertinimo 
atsižvelgiant į paskutinį pardavimą, po 
kurio prekės buvo atvežtos į ES muitinės 
teritoriją, arba jei pardavimas įvyko ES 
muitinės teritorijoje, prieš jas išleidžiant į 
laisvą apyvartą. Registruojant prieš 
paskutinį pardavimą, po kurio prekės 
buvo atvežtos į ES muitinės teritoriją, 
įvykusio pardavimo kainą, muitinei turi 
būti pateikti įrodymai, kad pardavimas 
buvo įvykdytas konkrečiai toje teritorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Muitinės vertė yra labai svarbi sąnaudų aspektu atsižvelgiant į galimą tolesnį perdirbimą ar 
laikinąjį įvežimą perdirbti ES. Kadangi muitinės vertė turi tiesioginį poveikį mokėtinam 
mokesčiui, ji taip pat labai svarbi ES biudžetui. Todėl šiuos aspektus teisės aktus leidžiančios 
institucijos turėtų reglamentuoti Sąjungos muitinės kodekse. Išlieka abejonių dėl Komisijos 
pasiūlymo suderinamumo su Bendruoju susitarimu dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT).
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Pakeitimas 97
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant nustatyti prekių muitinę vertę 
remiantis sandorio verte taikomos 
specialios taisyklės.

4. Kai deklaruojama pardavimo, įvykusio 
prieš paskutinį pardavimą, po kurio 
prekės buvo įvežtos į Sąjungos muitų 
teritoriją, kaina, muitinei privalu įrodyti, 
kad šis prekių pardavimas įvyko dėl 
eksporto į atitinkamą muitų teritoriją. Šia 
kaina remiamasi nustatant muitinę vertę. 
Siekiant nustatyti prekių muitinę vertę 
remiantis sandorio verte taikomos kitos
specialios taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Muitinė vertė yra esminis elementas nustatant skolą muitinei arba saugumo aspektą, ji turi 
tiesioginį poveikį surenkamiems mokesčiams, vadinasi, ir ES biudžetui. Vien iš šio fakto 
matyti, kad muitinės vertės nustatymo taisyklės yra esminis Sąjungos muitinės kodekso 
aspektas. Vien pirmojo pardavimo taisyklės panaikinimas (galimybė naudoti pirmojo 
sandorio kainą pasaulinėje tiekimo grandinėje) turėtų didelį neigiamą poveikį ES ekonomikai. 
Būtina užtikrinti, kad šis pranašumas išliktų ir ateityje.

Pakeitimas 98
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šiame straipsnyje nurodyti priedai 
pridedami prie faktiškai sumokėtos ar 
mokėtinos kainos tiktai remiantis 
objektyviais ir kiekybiškai įvertinamais 
duomenimis.
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Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straispnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 99
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vėlesnių perpardavimų iki muitinio 
įvertinimo atveju tik paskutinis 
pardavimas, po kurio prekės įvežamos į 
Sąjungos muitų teritoriją, arba Sąjungos 
muitų teritorijoje įvykęs pardavimas prieš 
prekėms įforminant išleidimo į laisvą 
apyvartą procedūrą yra toks požymis.
Kai deklaruojama pardavimo, įvykusio 
prieš paskutinį pardavimą, po kurio 
prekės buvo įvežtos į Sąjungos muitų 
teritoriją, kaina, muitinei privalu įrodyti, 
kad šis prekių pardavimas įvyko dėl 
eksporto į atitinkamą muitų teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tai yra esminis muitinės teisės aktų elementas, būtų tikslinga Modernizuoto muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatų 230-02 straipsnio 1 dalį įtraukti į Sąjungos muitinės kodeksą. 
Ši nuostata suderinama su Bendrijos muitinės kodekso 147 straipsniu. Daug ekonominės 
veiklos vykdytojų ir valstybių narių pageidautų išlaikyti vadinamąją pirmojo pardavimo 
taisyklę prekių muitinės vertės nustatymo tikslais.

Pakeitimas 100
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
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62 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Taikant 1 dalį, būtina atsižvelgti į 
muitinio įvertinimo taisykles pagal 1994 
m. PPO susitarimą dėl Bendrojo 
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos 
VII straipsnio įgyvendinimo ir paskesnius 
susitarimus, kuriuos patvirtino PPO.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 5 pakeitimą, kuriuo iš dalies keičiama 62 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas 101
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Nustatant prekių muitinę vertę, prie 
faktiškai sumokėtos arba mokėtinos 
kainos nepridedami jokie kiti priedai, 
išskyrus nurodytus šiame straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straipsnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 102
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
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62 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Muitinės vertė taip pat gali būti 
nustatyta pagal sandorio vertės metodą, 
remiantis pardavimu, kuris įvyko tuo 
metu, kai prekėms buvo įforminama viena 
iš specialiųjų procedūrų, nurodytų 180 
straipsnio a, b ar c punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata, kuri yra nukopijuota iš Modernizuoto muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 
230-02 straipsnio 2 dalies, pakeičia SMK pasiūlymo 4 dalį.

Pakeitimas 103
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Šiame skyriuje sąvoka „pirkimo 
komisiniai” reiškia importuotojo atlygį 
savo agentui, mokamą už atstovavimo 
paslaugas, suteiktas perkant prekes, kurių 
vertė nustatinėjama.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straipsnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 104
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Nepaisant 4c dalies:
a) nustatant muitinę vertę apmokėjimas 
už teisę atgaminti importuojamas prekes 
Sąjungoje neturi būti pridedamas prie 
faktiškai sumokėtos arba mokėtinos 
importuojamų prekių kainos; ir
b) pirkėjo apmokėjimas už teisę platinti 
arba perparduoti importuojamas prekes, 
neturi būti pridedamas prie faktiškai 
sumokėtos arba mokėtinos importuojamų 
prekių kainos, jeigu toks apmokėjimas 
nėra prekių pardavimo eksportui į 
Sąjungą sąlyga.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos muitinės kodekso 32 straipsnis (Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92), kuris 
šiuo metu taikomas ir kuris užtikrina, be kita ko, kad importuojamų prekių pirkėjo trečiųjų 
šalių licencijų turėtojams sumokėti autoriniai atlyginimai ir licencijų mokesčiai gali būti 
įtraukiami į muitinės vertę tik tais atvejais, kai šie mokėjimai yra pardavimo sąlyga pagal 
PPO susitarimo dėl muitinio įvertinimo 8 straipsnį ir tarptautinę praktiką.

Pakeitimas 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
siekiant nustatyti išsamesnes importo ar 
eksporto muito, taikomo prekėms, dėl 
kurių atsirado skola muitinei taikant 
specialiąją procedūrą, sumos 
apskaičiavimo procedūrines taisykles,
kuriose nustatoma:
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a) prekėms, dėl kurių skola atsiranda 
taikant specialiąją procedūrą, taikomo 
importo ar eksporto muito sumos 
apskaičiavimo taisyklės, kuriomis 
papildomos 73 ir 74 straipsniuose 
nustatytos taisyklės;

a) prekėms, kurioms įforminama laikinojo
įvežimo perdirbti procedūra, importo ar 
eksporto muito sumos apskaičiavimo 
taisyklės;

b) 74 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje nurodyti atvejai;

b) prekėms, kurioms įforminama laikinojo 
įvežimo perdirbti procedūra, importo ar 
eksporto muito sumos apskaičiavimo 
taisyklės, taikytinos tokiais atvejais, kai 
reikalaujama galutinio vartojimo 
procedūros.

c) 75 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis.

Or. en

Pagrindimas

Šis įgaliojimų suteikimas suteikia teisinį pagrindą Modernizuoto muitinės kodekso 
įgyvendinimo nuostatų 313-1-01 ir 313-1-02straipsniams. Kadangi priemonės, skirtos 
laikotarpiams, yra įtrauktos į teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti vienodą muitų teisės 
aktų taikymą ir kurie iš esmės turėtų būti nurodyti įgyvendinimo aktuose, c punktas yra 
perkeliams į 76a straipsnį dėl įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo.

Pakeitimas 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
76 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76a straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas
Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones dėl 75 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto laikotarpio, kad būtų 
užtikrinamas vienodas muitų teisės aktų 
taikymas. Įgyvendinimo aktai priimami 
taikant, 244 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en



AM\916428LT.doc 45/112 PE498.017v01-00

LT

Pagrindimas

Kadangi priemonės, skirtos laikotarpiams, yra įtrauktos į teisės aktus, kuriais siekiama 
užtikrinti vienodą muitų teisės aktų taikymą ir kurie iš esmės turėtų būti nurodyti 
įgyvendinimo aktuose, 76 straipsnio c punktas yra perkeliams į naują 76a straipsnį dėl 
įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo.

Pakeitimas 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinka 22 straipsnio a punkte nurodytus 
kriterijus;

b) atitinka 22 straipsnio a punkte nurodytus 
kriterijus, atitinkamai svarbius leidimui;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuolat naudojasi atitinkamomis muitinės 
procedūromis arba atitinka 22 straipsnio d 
punkte nurodytus kriterijus.

c) jie nuolat naudojasi atitinkamomis 
muitinės procedūromis arba atitinka 22 
straipsnio d punkte nurodytus kriterijus, 
atitinkamai svarbius leidimui.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
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Andreas Schwab, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai bendroji garantija turi būti pateikta 
dėl galinčių atsirasti skolų muitinei ir kitų 
privalomųjų mokėjimų, ekonominių 
operacijų vykdytojui gali būti leista pateikti 
sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba 
naudotis atleidimu nuo prievolės pateikti 
garantiją, jeigu jis atitinka 22 straipsnio b ir 
c punktuose nustatytus kriterijus.

2. Ekonominių operacijų vykdytojui gali 
būti leista pateikti sumažinto dydžio 
bendrąją garantiją arba naudotis atleidimu 
nuo prievolės pateikti garantiją, jeigu jis 
atitinka 22 straipsnio b ir c punktuose 
nustatytus kriterijus

Or. en

Pagrindimas

Įmonės, turinčios įgalioto ekonominių operacijų vykdytojo statusą, turėtų galimybę turėti 
vieną bendrąją garantiją, kuriai galėtų būti taikomas 100% atleidimas nuo visų muitinės 
procedūrų.

Pakeitimas 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai bendroji garantija turi būti pateikta 
dėl galinčių atsirasti skolų muitinei ir kitų 
privalomųjų mokėjimų, ekonominių 
operacijų vykdytojui gali būti leista pateikti 
sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba 
naudotis atleidimu nuo prievolės pateikti 
garantiją, jeigu jis atitinka 22 straipsnio b ir 
c punktuose nustatytus kriterijus.

2. Kai bendroji garantija turi būti pateikta 
dėl galinčių atsirasti skolų muitinei ir kitų 
privalomųjų mokėjimų, ekonominių 
operacijų vykdytojui gali būti leista pateikti 
sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba 
naudotis atleidimu nuo prievolės pateikti 
garantiją, jeigu jis atitinka 22 straipsnio b ir 
c punktuose nustatytus kriterijus,
atitinkamai svarbius leidimui.

Or. en



AM\916428LT.doc 47/112 PE498.017v01-00

LT

Pagrindimas

Pakeitimas 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skolos muitinei atsiradimo 
priežastis buvo veiksmas, dėl kurio tada, 
kai jis buvo įvykdytas, galėjo būti iškelta 
baudžiamoji byla, 1 dalyje nustatytas trejų 
metų laikotarpis pratęsiamas iki dešimties
metų.

2. Jeigu skolos muitinei atsiradimo 
priežastis buvo veiksmas, dėl kurio tada, 
kai jis buvo įvykdytas, galėjo būti iškelta 
baudžiamoji byla, 1 dalyje nustatytas trejų 
metų laikotarpis pratęsiamas iki penkerių
metų.

Or. fr

Pagrindimas

10 metų ieškinio senaties terminas, nurodytas 91 straipsnio 2 dalyje, prieštarauja pasiūlymo 
45 straipsniui, kuriame laikotarpis, kurio metu operatoriai turi saugoti dokumentus, 
susijusius su muitinės veikla, yra žymiai trumpesnis (netrumpiau kaip trejus kalendorinius 
metus). Penkerių metų senaties terminas yra nustatytas 1995 m. priimtoje Konvencijoje dėl 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos.

Pakeitimas 112
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 37 straipsnį pateikiamas 
skundas, 1 ir 2 dalyse nustatytų laikotarpių 
trukmės skaičiavimas sustabdomas nuo 
skundo pateikimo dienos skundo 
nagrinėjimo proceso laikotarpiui.

3. Laikotarpių, nurodytų 1 ir 2 dalyse, 
trukmės skaičiavimas sustabdomas 
laikotarpiui, nurodytam 24 straipsnio 4 
dalyje. Jeigu pagal 37 straipsnį pateikiamas 
skundas, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatyti laikotarpiai sustabdomi nuo tos 
dienos, kurią pateikiamas skundas, ir vėl 
pradedami taikyti pasibaigus skundo 
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nagrinėjimo procesui.

Or. en

Pagrindimas

Teisės būti išklausytam procedūros įgyvendinimas per laikotarpį, prilygstantį laikotarpiui, 
būtinam teisės būti išklausytam procedūrai.  Būtinybė atlikti šį pakeitimą grindžiama tiek 
tradicinių nuosavų išteklių, tiek ir nacionalinių išteklių finansinių interesų apsauga, kai 
kalbame apie jų atstatymą. Tai galėtų įvykti tada, kai teisės būti išklausytam procedūra turi 
būti įgyvendinama panašiu laiku, kai turėtų pasibaigti laikotarpiai, per kuriuos pranešama 
apie skolą muitinei, vadovaujantis SMK 91 straipsnio 1 ir 2 dalimis.

Pakeitimas 113
Κωνσταντίνος Πουπάκης, 

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 37 straipsnį pateikiamas 
skundas, 1 ir 2 dalyse nustatytų laikotarpių 
trukmės skaičiavimas sustabdomas nuo 
skundo pateikimo dienos skundo 
nagrinėjimo proceso laikotarpiui.

3. Laikotarpių, nurodytų 1 ir 2 dalyse, 
trukmės skaičiavimas sustabdomas 
laikotarpiui, nurodytam 24 straipsnio 4 
dalyje. Jeigu pagal 37 straipsnį pateikiamas 
skundas, 1 ir 2 dalyse nustatytų laikotarpių 
trukmės skaičiavimas sustabdomas nuo 
skundo pateikimo dienos skundo 
nagrinėjimo proceso laikotarpiui.

Or. el

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pratęsti laikotarpį, skirtą sumokėti skolą muitinei, vadovaujantis 
pareiškėjų teise būti išklausytiems. Atsižvelgiant į tai, kad ne visada muitinei lengva nustatyti 
teises, teisės akte numatytas trejų metų laikotarpis daugeliu atvejų nėra laikomas pakankamu. 

Pakeitimas 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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103 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikrais atvejais, kai kompetentinga 
institucija mano, kad muitas turėtų būti 
grąžintas arba turėtų būti atsisakyta jį 
išieškoti, ji kreipiasi į Komisiją, kad ši 
priimtų sprendimą.

2. Kai muitinė mano, kad muitas turėtų 
būti grąžintas arba turėtų būti atsisakyta jį 
išieškoti, ji kreipiasi į Komisiją šiais 
atvejais:

a) kai muitinė mano, kad ypatinga padėtis 
susidarė vien tik dėl Komisijos 
nesugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus 
arba ypatinga padėtis susidarė dėl to, kad 
Komisija ir muitinė nesugebėjo vykdyti 
savo įsipareigojimų; 
b) kai muitinė mano, kad Komisija padarė 
klaidą, kaip apibrėžta 1 dalies c punkte; ir
c) kai atvejo aplinkybės yra susijusios su 
Sąjungos tyrimu, atliktu pagal 1997 m. 
kovo 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
515/97 dėl valstybių narių 
administracinių institucijų tarpusavio 
pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos 
bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti 
teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų 
taikymą1 arba pagal bet kurį kitą 
Sąjungos teisės aktą arba susitarimą, kurį 
Sąjunga sudarė su šalimi arba šalių 
grupe, kuriame numatoma tokių Sąjungos 
tyrimų atlikimo galimybė;
d) kai pinigų suma, dėl kurios 
suinteresuotas asmuo gali būti 
įsipareigojęs dėl vienos ar daugiau 
importo ar eksporto operacijų, bet dėl 
klaidos arba dėl ypatingų aplinkybių, yra 
500.000 EUR arba didesnė.
________
1 OL L 82, 1997 3 22, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Esminė muitų teisės aktų nuostata – nuspręsti, kuriais atvejais kreiptis į Komisiją. Todėl 
siūloma MMKĮN 332-23 straipsnį perkelti į šias dvi dalis.
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Pakeitimas 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytais atvejais 
nesikreipiama į Komisiją, kai:
a) Komisija jau yra priėmusi sprendimą 
pagal procedūrą, numatytą šiame skyriuje 
dėl atvejo, kai nustatomas faktų ir teisės 
normų atitikimas;
b) Komisija jau svarsto atvejį, kai 
nustatytas faktų ir teisės normų 
atitikimas.

Or. en

Pagrindimas

Esminė muitų teisės aktų nuostata – nuspręsti, kuriais atvejais kreiptis į Komisiją. Todėl 
siūloma MMKĮN 332-23 straipsnį perkelti į šias dvi dalis.

Pakeitimas 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentingai institucijai per klaidą 
priėmus sprendimą grąžinti muito sumą 
arba atsisakyti ją išieškoti, pirminė skola 
muitinei atsiranda iš naujo, jeigu nesuėjęs
91 straipsnyje nustatytas jos senaties 
terminas. 

6. Muitinei per klaidą priėmus sprendimą 
grąžinti muito sumą arba atsisakyti ją 
išieškoti, pirminė skola muitinei nustatoma 
pagal 91 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Apibrėžtis „kompetentinga institucija” keičiama į „muitinė”. Žr. 1 dalies c punktą.

Pakeitimas 117
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prekėms, kurias importuoja įgaliotasis 
ekonominių operacijų vykdytojas;

Or. de

Pagrindimas

Neplanuoja parengti taisykles dėl bendrosios deklaracijos išimčių, kurios ekonominių 
operacijų vykdytojams reikštų supaprastinamą. Taisykles būtina išdėstyti pasiūlyme.

Pakeitimas 118
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prekėms, kurias importuoja įgaliotasis 
ekonominių operacijų vykdytojas.

Or. en

Pagrindimas

Ateityje įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų statusas atliks lemiamą vaidmenį, todėl 
labai svarbu, kad būtų tikrų supaprastinimų. Reikalavimų besilaikantys ir patikimi 
ekonominės veiklos vykdytojai, kaip įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai, turėtų turėti 
galimybę gauti kuo daugiau naudos iš supaprastinimo. Dėl šios priežasties išimtys, daromos 
įgaliotiesiems ekonominių operacijų vykdytojams teikiant išvežimo bendrąsias deklaracijas, 
yra esminės; jos turėtų būti laikomos esminėmis ir būti aiškiai išdėstytos pagrindiniame akte.
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Pakeitimas 119
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsakingas asmuo pateikia įvežimo 
bendrąją deklaraciją kompetentingai 
muitinės įstaigai per konkretų laikotarpį
prieš įvežant prekes į Sąjungos muitų 
teritoriją.

3. Įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia 
asmuo, kuris įveža prekes į Sąjungos muitų 
teritoriją arba prisiima atsakomybę už tų 
prekių vežimą į tą teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Asmuo, kuris privalo pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, sudaro esminę muitų teisės aktų 
dalį. Tai turėtų būti įtrauktą į Sąjungos muitinės kodeksą tokia pačia tvarką, kaip tai įtraukta 
į MMK. Todėl čia siūlome įtraukti MMK 88 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Pakeitimas 120
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepriklausomai nuo 3 dalyje nurodyto 
asmens prievolių, vietoj jo įvežimo 
bendrąją deklaraciją gali pateikti vienas iš 
šių asmenų:
a) importuotojas arba gavėjas, arba kitas 
asmuo, kurio vardu arba kurio interesais 
veikia 3 dalyje nurodytas asmuo;
b) bet kuris asmuo, galintis pateikti 
atitinkamas prekes kompetentingai 
muitinės įstaigai arba užtikrinti, kad jos 
būtų pateiktos.

Or. en



AM\916428LT.doc 53/112 PE498.017v01-00

LT

Pagrindimas

Asmuo, kuris privalo pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, sudaro esminę muitų teisės aktų 
dalį. Tai turėtų būti įtrauktą į Sąjungos muitinės kodeksą tokia pačia tvarką, kaip tai įtraukta 
į MMK. Todėl čia siūlome įtraukti MMK 88 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Pakeitimas 121
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Bendroji deklaracija pateikiama 
pirmojo įvežimo muitinės įstaigai. Muitinė 
gali leisti pateikti bendrąją deklaraciją 
kitai muitinės įstaigai tuo atveju, jei 
pastaroji nedelsdama perduoda būtinus 
duomenis įvežimo muitinės įstaigai arba 
užtikrina, kad jie būtų prieinami 
elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata patikslinama kompetentinga įstaiga, kur pateikiama bendroji įvežimo 
deklaracija.

Pakeitimas 122
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jokių pakeitimų neleidžiama daryti 
po to, kai:
a) muitinė pranešė įvežimo bendrąją 
deklaraciją pateikusiam asmeniui, kad 
ketina patikrinti prekes;
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b) muitinė nustatė, kad atitinkami 
duomenys yra neteisingi; arba 
c) muitinė leido išvežti prekes iš jų 
pateikimo vietos.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma MMK 89 straipsnio 1 dalį palikti nepakeistą ir į SMK įtraukti atvejus, kai įvežimo 
bendrojoje deklaracijoje nebegalima atlikti jokių pataisymų.

Pakeitimas 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga muitinės įstaiga gali 
nereikalauti, kad būtų pateikta įvežimo 
bendroji deklaracija, jeigu nepasibaigus 
tos deklaracijos pateikimo terminui, 
atitinkamos prekės deklaruojamos 
pateikiant laikinojo saugojimo 
deklaraciją. Laikinojo saugojimo 
deklaracijoje nurodomi bent tie 
duomenys, kuriuos būtina pateikti įvežimo 
bendrojoje deklaracijoje. Kol deklaruotos 
prekės nepateikiamos muitinei pagal 124 
straipsnį, laikinojo saugojimo deklaracija 
laikoma turinčia įvežimo bendrosios 
deklaracijos statusą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laikotarpis, per kurį pagal 115 straipsnį 
turi būti atlikta rizikos analizė ir imtasi 
reikiamų priemonių;

b) laikotarpis, per kurį pateikiama įvežimo 
bendroji deklaracija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti taisykles dėl vienodo muitų teisės aktų taikymo, įgaliojimo nuostata yra 
padalinama į Komisijos įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus (118 straipsnis) ir į Komisijos 
įgaliojimą priimti įgyvendinimo aktus (118 a straipsnis). Pastarajame įtraukiami laikotarpiai, 
kuriuos turi taikyti muitinė;

Pakeitimas 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) laikotarpis, per kurį pateikiama 
įvežimo bendroji deklaracija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti taisykles dėl vienodo muitų teisės aktų taikymo, įgaliojimo nuostata yra 
padalinama į Komisijos įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus (118 straipsnis) ir į Komisijos 
įgaliojimą priimti įgyvendinimo aktus (118 a straipsnis). Pastarajame įtraukiami laikotarpiai, 
kuriuos turi taikyti muitinė;

Pakeitimas 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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118 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 116 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, kuriam pasibaigus įvežimo 
bendroji deklaracija laikoma nepateikta.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti taisykles dėl vienodo muitų teisės aktų taikymo, įgaliojimo nuostata yra 
padalinama į Komisijos įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus (118 straipsnis) ir į Komisijos 
įgaliojimą priimti įgyvendinimo aktus (118 a straipsnis). Pastarajame įtraukiami laikotarpiai, 
kuriuos turi taikyti muitinė;

Pakeitimas 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
118 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118a straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

Siekdama užtikrinti vienodas muitų teisės 
aktų įgyvendinimo sąlygas, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima priemones 
dėl:
a) laikotarpio, per kurį pagal 115 straipsnį 
turi būti atlikta rizikos analizė ir imtasi 
reikiamų priemonių;
b) 116 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
laikotarpio, kuriam pasibaigus įvežimo 
bendroji deklaracija laikoma nepateikta.
Įgyvendinimo aktai priimami taikant, 244 
straipsnio 4 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant taikyti taisykles dėl vienodo muitų teisės aktų taikymo, įgaliojimo nuostata yra 
padalinama į Komisijos įgaliojimą priimti deleguotuosius aktus (118 straipsnis) ir į Komisijos 
įgaliojimą priimti įgyvendinimo aktus (118 a straipsnis). Pastarajame įtraukiami laikotarpiai, 
kuriuos turi taikyti muitinė;

Pakeitimas 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekes muitinei pateikiantis asmuo 
nurodo dėl tų prekių pateiktą įvežimo 
bendrąją deklaraciją arba muitinės 
deklaraciją, išskyrus atvejus, kai tokios
deklaracijos pateikti nereikia.

3. Prekes muitinei pateikiantis asmuo 
nurodo dėl tų prekių pateiktą įvežimo 
bendrąją deklaraciją arba muitinės 
deklaraciją ar laikinojo prekių saugojimo 
deklaraciją, išskyrus atvejus, kai įvežimo 
bendrosios deklaracijos pateikti nereikia.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai muitinei pateikiamos ne Sąjungos 
prekės, kurios nėra nurodytos įvežimo 
bendrojoje deklaracijoje, prekių turėtojas
nedelsdamas pateikia minėtą deklaraciją 
arba ją pakeičiančią muitinės deklaraciją, 
išskyrus atvejus, kai tokios deklaracijos 
pateikti nereikia.

4. Kai muitinei pateikiamos ne Sąjungos 
prekės, kurios nėra nurodytos įvežimo 
bendrojoje deklaracijoje, prekių turėtojas 
nedelsdamas pateikia minėtą deklaraciją 
arba ją pakeičiančią muitinės deklaraciją, 
išskyrus atvejus, kai tokios deklaracijos 
pateikti nereikia, vienas iš asmenų, 
nurodytų 114 straipsnyje, nedelsdamas 
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pateikia įvežimo bendrąją deklaraciją arba 
muitinės deklaraciją ar laikinojo 
saugojimo deklaraciją, pakeičiančią
įvežimo bendrąją deklaraciją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125a straipsnis
Laikinasis prekių saugojimas

Išskyrus atvejus, kai ne Sąjungos prekėms 
įforminama muitinės procedūra, šios 
prekės laikinai saugomos nuo jų 
pateikimo muitinei momento toliau 
nurodytais atvejais:
a) kai į Sąjungos muitų teritoriją atvežtos 
prekės yra pateikiamos muitinei iš karto 
po jų atvežimo pagal 124 straipsnį;
b) kai prekės pateikiamos paskirties 
muitinės įstaigai Sąjungos muitų 
teritorijoje laikantis tranzito procedūros 
taikymo tvarkos taisyklių;
c) kai prekės iš laisvosios zonos įvežamos į 
kitą Sąjungos muitų teritorijos dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.
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Pakeitimas 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
125 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125b straipsnis
Prekių laikinojo saugojimo deklaracija
1. Ne Sąjungos prekės, pateikiamos 
muitinei yra nurodytos laikinojo 
saugojimo deklaracijoje, kurioje pateikti 
duomenys, būtini nuostatų, 
reglamentuojančių laikinąjį saugojimą, 
taikymui.
2. Laikinojo saugojimo deklaraciją 
pateikia vienas iš asmenų, nurodytų 124 
straipsnio 1 ar 2 dalyse, ne vėliau kaip 
pristatant prekes į muitinę. 
3. Laikinojo saugojimo deklaracijoje 
pateikiamos nuorodos į visas įvežimo 
bendrąsias deklaracijas, pateiktas dėl 
prekių, pateiktų muitinei, išskyrus atvejus, 
kai jos jau buvo laikinai saugojamos ar 
prekėms įforminta muitinės procedūra ir 
jos nebuvo išvežtos iš Sąjungos muitų 
teritorijos.
4. Laikinojo saugojimo deklaracija gali 
būti pateikiama vienu iš šių būdų:
a) nuoroda į bet kurią pateiktą atitinkamų 
prekių įvežimo bendrąją deklaraciją, 
papildyta deklaracijos laikinajam 
saugojimui duomenimis;
b) manifestas arba kitas transporto 
dokumentas, jeigu jame nurodyti 
deklaracijos laikinajam saugojimui, 
duomenys, įskaitant nuorodą į bet kurią 
atitinkamų prekių įvežimo bendrąją 
deklaraciją;
c) tranzito deklaracija, kai ne Sąjungos 
prekės judėjo pagal tranzito procedūrą ir 
pateikiamos Sąjungos muitų teritorijoje 
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esančiai paskirties muitinės įstaigai.
5. Muitinė gali sutikti, kad pateikiant 
laikinojo saugojimo deklaraciją gali būti 
naudojama verslo, uostų arba transporto 
informacija, jeigu ją sudaro duomenys, 
privalomi pateikti tokioje deklaracijoje, ir 
jeigu su šiais duomenimis galima 
susipažinti pagal 2 dalies nuostatas.
6. 158 –163 straipsniai taikomi laikinojo 
saugojimo deklaracijos tikrinimui.
7. Laikinojo saugojimo deklaracija gali 
būti naudojama dėl šių tikslų:
a) 119 straipsnyje nurodyto pranešimo 
apie atvykimą;
b) prekių pateikimo muitinei, nurodyto 
124 straipsnyje, jei tai atitinka sąlygas, 
išdėstytas šiose nuostatose.

8. Laikinojo saugojimo deklaracija nėra 
būtina ne vėliau kaip pristatant prekes į 
muitinę, kai jų Sąjungos prekių muitinis 
statusas nustatomas pagal 130 – 133 
straipsnius.
9. Muitinė saugo laikinojo saugojimo 
deklaraciją, siekiant patikrinti, ar 
prekėms, su kuriomis ji yra susijusi, 
vėliau buvo įforminta muitinė procedūra 
pagal 126 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
125 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125c straipsnis
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Laikinojo saugojimo deklaracijos dalinis 
pakeitimas ir paskelbimas negaliojančia

1. Deklarantui jo prašymu leidžiama iš 
dalies pakeisti vieną arba kelis jau 
pateiktos laikinojo saugojimo deklaracijos 
duomenų elementus.
Deklaracijos keisti nebegalima po to, kai:
a) muitinė pranešė deklaraciją 
pateikusiam asmeniui, kad ketina 
patikrinti prekes;
b) muitinė nustatė, kad deklaracijos 
duomenys yra neteisingi;
c) prekės buvo pateiktos muitinei.
2. Kai prekės, dėl kurių buvo pateikta 
laikinojo saugojimo deklaracija, nebuvo 
pristatytos muitinei, muitinė šią 
deklaraciją paskelbia negaliojančia: 
a) deklaranto prašymu; ir
b) per konkretų laikotarpį, po kurio buvo 
pateikta deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
125 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125d straipsnis
Sąlygos ir įsipareigojimai dėl prekių 

laikinojo saugojimo
1. Laikinai saugomos prekės laikomos tik 
laikinojo saugojimo patalpose pagal 125e 
straipsnį arba, kai tai pagrįsta, kitose 
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muitinės nurodytose ar paskirtose vietose.
2. Nepažeidžiant 120 straipsnio 2 dalies 
nuostatų, su laikinai saugomomis 
prekėmis galima atlikti tik tokias 
tvarkymo operacijas, kurių reikia 
nepakitusiai prekių būklei išsaugoti, 
nepakeičiančias prekių išvaizdos ir 
techninių charakteristikų.
3. Asmuo, pateikiantis prekes pagal 124 
straipsnio 1 ir 2 dalis, atsako už:
a) užtikrinimą, kad laikinai saugomos 
prekės nebūtų paimtos iš muitinės 
priežiūros;
b) įsipareigojimų, kylančių dėl laikinojo 
prekių saugojimo, laikymąsi.
Leidimo turėtojas, nurodytas 125e 
straipsnyje, atsako už prekes, laikomas 
laikinojo saugojimo patalpose, pagal 1 
dalies nuostatas.
4. Jeigu dėl kokių nors priežasčių prekių 
toliau negalima laikinai saugoti, muitinė 
nedelsdama imasi visų būtinų priemonių, 
kad sureguliuotų su prekėmis susijusią 
padėtį pagal 167, 168 ir 169 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
125 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125e straipsnis
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Leidimas naudotis prekių laikinojo 
saugojimo patalpomis

1. Norint naudotis prekių laikinojo 
saugojimo patalpomis būtinas muitinės 
institucijų leidimas. Šis leidimas nėra 
būtinas, kai prekių laikinojo saugojimo 
patalpų valdytojas yra pati muitinė.
Sąlygos, kuriomis leidžiama naudotis 
prekių laikino saugojimo patalpomis, 
nurodomos leidime.
2. Jeigu nenumatyta kitaip, 1 dalyje 
nurodytas leidimas suteikiamas tik 
asmenims, kurie:
a) yra įsisteigę Sąjungos muitų 
teritorijoje;
b) deramai užtikrina, kad operacijos bus 
tinkamai atliekamos;

c) suteikia garantiją pagal 77 straipsnį.

Laikoma, kad įgaliotasis ekonominių 
operacijų vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) atitinka pirmos 
pastraipos b punkte nustatytą sąlygą, 
jeigu suteikiant leidimą buvo atsižvelgta į 
laikinojo saugojimo patalpų veiklą.
3. Leidimas, nurodytas 1 dalyje 
suteikiamas tik, kai muitinė gali vykdyti 
muitinės priežiūrą nenaudodama 
administracinių priemonių, kurios yra 
neproporcingos susijusioms ekonominėms 
reikmėms.
4. Leidimo turėtojas tvarko atitinkamus 
apskaitos registrus, laikydamasis muitinės 
nustatytos tvarkos.
Apskaitos registrai tvarkomi taip, kad 
muitinė, remdamasi juose saugoma 
informacija ir duomenimis, galėtų 
prižiūrėti, kaip tvarkomos laikinojo 
saugojimo patalpos ir, visų pirma, 
identifikuoti saugomas prekes, jų muitinį 
statusą ir gabenimo operacijas.
Laikoma, kad įgaliotasis ekonominių 
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operacijų vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) įvykdė antroje 
pastraipoje nustatytą prievolę, jeigu jo 
apskaitos registrai yra tinkami laikinojo 
saugojimo tikslams.
5. Muitinė gali leisti leidimo turėtojui 
perkelti prekes iš vienos laikinojo 
saugojimo patalpos į kitą, bet tik su 
sąlyga, jei šis judėjimas nedidina 
sukčiavimo rizikos.
Kai laikinai saugomos prekės perkeliamos 
į laikinojo saugojimo patalpas pagal kitą 
leidimą, šio leidimo turėtojas pagal 125b 
straipsnį pateikia naują laikinojo 
saugojimo deklaraciją ir tampa atsakingu 
už atitinkamų prekių laikinąjį saugojimą 
pagal 125d straipsnio 3 dalies antrąją 
pastraipą.
Jeigu yra ekonominis poreikis ir jeigu tai 
neturės neigiamos įtakos muitinės 
priežiūrai, muitinė gali leisti, kad 
Sąjungos prekės būtų saugomos laikinojo 
saugojimo patalpose. Šios prekės nėra 
laikomos laikinai saugomomis prekėmis.
6. Leidimo turėtojas vykdo savo prievoles 
ir muitinė tikrina, kaip jos vykdomos.
7. Leidimo turėtojas praneša muitinei apie 
visus po leidimo gavimo atsiradusius 
veiksnius, kurie gali turėti įtakos 
tolesniam naudojimuisi leidimu arba jo 
turiniui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po prekių pateikimo atliekami 
formalumai

Laikinasis prekių saugojimas

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė ne Sąjungos prekėms įforminti 
muitinės procedūrą

Prievolė laikinai saugomoms prekėms 
įforminti muitinės procedūrą

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 167, 168 ir 169 
straipsnių, muitinei pateiktoms ne
Sąjungos prekėms įforminama muitinės 
procedūra.

1. Ne Sąjungos laikinai saugomoms
prekėms įforminama muitinės procedūra 
arba jos reeksportuojamos per konkretų 
laikotarpį.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nenustatyta kitaip, deklarantas 
gali, neatsižvelgdamas į prekių rūšį, kiekį 
ar jų kilmės, išsiuntimo arba paskirties šalį, 
savo nuožiūra ir atitinkamai procedūrai 
taikomomis sąlygomis pasirinkti muitinės 
procedūrą, kurią jis toms prekėms norėtų 
įforminti.

2. Kai nenustatyta kitaip, deklarantas gali, 
neatsižvelgdamas į prekių rūšį, kiekį ar jų 
kilmės, išsiuntimo arba paskirties šalį, savo 
nuožiūra ir atitinkamai procedūrai 
taikomomis sąlygomis pasirinkti muitinės 
procedūrą, kurią jis toms prekėms norėtų 
įforminti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) konkretus laikotarpis, skirtas 
reeksportuoti prekes, kaip nurodyta 126 
straipsnio 1 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos prekės, kurioms norima įforminti 
muitinės procedūrą, išskyrus laisvosios 
zonos ir laikinojo saugojimo procedūras, 
deklaruojamos atitinkamai procedūrai 
įforminti.

1. Visos prekės, kurioms norima įforminti 
muitinės procedūrą, išskyrus laisvosios 
zonos procedūrą, deklaruojamos 
atitinkamai procedūrai įforminti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 141
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
137 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

137 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas
Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
patvirtina priemones dėl 135 straipsnio 2 
dalyje nurodyto oficialaus darbo laiko. 
Įgyvendinimo aktai priimami taikant, 244 
straipsnio 4 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. el
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Pagrindimas

Siūloma išbraukti šią nuostatą, atsižvelgiant 135 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų dėl muitinės įstaigų veiklos (oficialių darbo valandų, atsižvelgiant 
į eismo ir prekybos srautų pobūdį) ir į proporcingumo principą, pagal kurį sprendimai 
(nuostatos) privalo būti priimti pagal patį tinkamiausią lygmenį (27 valstybės narės yra 
geriau susipažinę su vietos geografinėmis, transporto ir prekybos sąlygomis).

Pakeitimas 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Muitinė gali leisti asmeniui pateikti jo 
įsisteigimo vietą aptarnaujančiai muitinės 
įstaigai muitinės deklaraciją, kuria 
deklaruojamos prekės, pateiktos muitinei 
kitoje muitinės įstaigoje. Tokiais atvejais 
laikoma, kad skola muitinei atsiranda toje 
muitinės įstaigoje, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija.

1. Muitinė gali leisti įgaliotam ekonominių 
operacijų vykdytojui, galiotam pagal 21 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, pateikti 
jo įsisteigimo vietą aptarnaujančiai 
muitinės įstaigai muitinės deklaraciją, kuria 
deklaruojamos prekės, pateiktos muitinei 
kitoje muitinės įstaigoje. Tokiais atvejais 
laikoma, kad skola muitinei atsiranda toje 
muitinės įstaigoje, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 143
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Muitinė gali leisti asmeniui pateikti jo 
įsisteigimo vietą aptarnaujančiai muitinės 
įstaigai muitinės deklaraciją, kuria 
deklaruojamos prekės, pateiktos muitinei 
kitoje muitinės įstaigoje. Tokiais atvejais 
laikoma, kad skola muitinei atsiranda toje 

1. Muitinė gali leisti asmeniui pateikti jo 
įsisteigimo vietą aptarnaujančiai muitinės 
įstaigai muitinės deklaraciją, kuria 
deklaruojamos prekės, pateiktos muitinei 
kitoje muitinės įstaigoje, arba užtikrinti, 
kad ta deklaracija būtų prieinama 
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muitinės įstaigoje, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija.

įsisteigimo vietą aptarnaujančiai muitinės 
įstaigai. Tokiais atvejais laikoma, kad skola 
muitinei atsiranda toje muitinės įstaigoje, 
kuriai pateikiama muitinės deklaracija arba 
kuriai užtikrinama, kad ji būtų prieinama.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi centralizuotas muitinis įforminimas turėtų prisidėti prie procedūrų supaprastinamo, 
privalu aiškiai nurodyti, kad įmanoma tiesiogiai pateikti reikalingą dokumentą ir taip pat 
suteikti galimybę su juo susipažinti (pavyzdžiui, elektroniniu būdu).

Pakeitimas 144
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Muitinė gali leisti asmeniui pateikti jo 
įsisteigimo vietą aptarnaujančiai muitinės 
įstaigai muitinės deklaraciją, kuria 
deklaruojamos prekės, pateiktos muitinei 
kitoje muitinės įstaigoje. Tokiais atvejais 
laikoma, kad skola muitinei atsiranda toje 
muitinės įstaigoje, kuriai pateikiama
muitinės deklaracija.

1. Muitinė gali leisti asmeniui pateikti jo 
įsisteigimo vietą aptarnaujančiai muitinės 
įstaigai muitinės deklaraciją, kuria 
deklaruojamos prekės, pateiktos muitinei 
kitoje muitinės įstaigoje arba užtikrinti, 
kad ji būtų prieinama. Tokiais atvejais 
laikoma, kad skola muitinei atsiranda toje 
muitinės įstaigoje, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija arba kuriai 
užtikrinama, kad ji būtų prieinama. 

Or. el

Pagrindimas

Dėl centralizuoto muitinio įforminimo rekomenduojama, kad būtų naudojama originali MMK 
106 straipsnio formuluotė, pagal kurią muitinės įstaiga, kuriai pateikiama muitinės 
deklaracija gali patvirtinti arba atmesti prašymą išleisti prekes, o muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiamos prekės, atlieka patikrinimą saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais.

Pakeitimas 145
Sylvana Rapti



PE498.017v01-00 70/112 AM\916428LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deklaracijos tikrinimo ir importo ar 
eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo 
formalumus atlieka muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiama muitinės deklaracija.

2. Deklaracijos tikrinimo, importo ar 
eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo ir prekių 
išleidimo leidimo suteikimo formalumus 
atlieka muitinės įstaiga, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija arba kuriai 
užtikrinama, kad ji būtų prieinama. 
Informacija gauta iš šios įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Be to, kad pranešėja dėl centralizuoto muitinio įforminimo siūlė pakeitimą, kuriame 
sugrįžtama prie MMK 106 straipsnio, kuriame teigiama, kad muitinės įstaiga užtikrina prekių 
išleidimo suteikimą ar atsisakymą tai leisti ir muitinės įstaiga, kuriai buvo pateiktos prekės, 
atlieka tik patikrinimą saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais, o kadangi centralizuotas 
muitinis įforminimas turėtų prisidėti prie procedūrų supaprastinamo, privalu aiškiai nurodyti, 
kad įmanoma tiesiogiai pateikti reikalingą dokumentą ir taip pat suteikti galimybę su juo 
susipažinti (pavyzdžiui, elektroniniu būdu). 

Pakeitimas 146
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deklaracijos tikrinimo ir importo ar 
eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo 
formalumus atlieka muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiama muitinės deklaracija.

2. Deklaracijos tikrinimo, importo ar 
eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo ir prekių 
išleidimo leidimo suteikimo formalumus
atlieka muitinės įstaiga, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija arba kuriai 
užtikrinama, kad ji būtų prieinama.

Or. el
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Pagrindimas

Dėl centralizuoto muitinio įforminimo rekomenduojama, kad būtų naudojama originali MMK 
106 straipsnio formuluotė, pagal kurią muitinės įstaiga, kuriai pateikiama muitinės 
deklaracija gali patvirtinti arba atmesti prašymą išleisti prekes, o muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiamos prekės, atlieka patikrinimą saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais.

Pakeitimas 147
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deklaracijos tikrinimo ir importo ar 
eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo 
formalumus atlieka muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiama muitinės deklaracija.

2. Deklaracijos tikrinimo, importo ar
eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo ir prekių 
išleidimo leidimo suteikimo formalumus 
atlieka muitinės įstaiga, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitus 138 straipsnio 2 ir 3 dalis panaikina žymią naudą, kuria galėtų naudotis prekyba ir 
kuri numatyta Europos muitų teisės modernizavime; galimybė bendradarbiauti su priežiūros 
muitinės įstaiga valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs prekiautojas. Pakeitimais sukuriama 
dviejų etapų procedūra. Pakeitimais sukuriama nereikalinga painiava, išlaidos ir galimas 
vilkinimas.

Pakeitimas 148
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti, atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos, 
kuriai buvo pateikta muitinės deklaracija.

3. Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos 
prekės, neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji 
pati gali atlikti saugumo ir saugos 
užtikrinimo tikslais, atlieka visus 
tikrinimus, pagrįstai prašomus atlikti tos 
muitinės įstaigos, kuriai pateikiama 
muitinės deklaracija arba kuriai 
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užtikrinama, kad ji būtų prieinama ir, 
atsižvelgdama į informaciją, gautą iš tos 
muitinės įstaigos, leidžia išleisti prekes.

Or. en

Pagrindimas

Be to, kad pranešėja dėl centralizuoto muitinio įforminimo siūlė pakeitimą, kuriame 
sugrįžtama prie MMK 106 straipsnio, kuriame teigiama, kad muitinės įstaiga užtikrina prekių 
išleidimo suteikimą ar atsisakymą tai leisti ir muitinės įstaiga, kuriai buvo pateiktos prekės, 
atlieka tik patikrinimą saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais, o kadangi centralizuotas 
muitinis įforminimas turėtų prisidėti prie procedūrų supaprastinamo, privalu aiškiai nurodyti, 
kad įmanoma tiesiogiai pateikti reikalingą dokumentą ir taip pat suteikti galimybę su juo 
susipažinti (pavyzdžiui, elektroniniu būdu).

Pakeitimas 149
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti, atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos, 
kuriai buvo pateikta muitinės deklaracija.

3. Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti saugumo ir saugos užtikrinimo 
tikslais, atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos, 
kuriai pateikiama muitinės deklaracija 
arba kuriai užtikrinama, kad ji būtų 
prieinama ir, atsižvelgdama į informaciją, 
gautą iš tos muitinės įstaigos, leidžia 
išleisti prekes.

Or. el

Pagrindimas

Dėl centralizuoto muitinio įforminimo rekomenduojama, kad būtų naudojama originali MMK 
106 straipsnio formuluotė, pagal kurią muitinės įstaiga, kuriai pateikiama muitinės 
deklaracija gali patvirtinti arba atmesti prašymą išleisti prekes, o muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiamos prekės, atlieka patikrinimą saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais.

Pakeitimas 150
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti, atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos, 
kuriai pateikiama muitinės deklaracija.

Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti saugumo ir saugos užtikrinimo 
tikslais, atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos,
kuriai pateikiama muitinės deklaracija arba 
kuriai užtikrinama, kad ji būtų prieinama 
ir, atsižvelgdama į informaciją, gautą iš 
tos muitinės įstaigos, leidžia išleisti 
prekes.

Šios muitinės įstaigos keičiasi prekėms 
išleisti būtina informacija. Muitinės 
įstaiga, kuriai pateikiamos prekės, leidžia 
jas išleisti.

Šios muitinės įstaigos keičiasi prekėms 
išleisti būtina informacija.

Or. en

Pagrindimas

138 straipsnio 2 ir 3 dalių pokyčiais pramonei panaikinama žymi nauda, numatyta Europoje 
modernizuojant muitų teisę. galimybė suteikiama bendradarbiauti su priežiūros muitinės 
įstaiga valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs prekiautojas.  Pokyčiais nustatoma dviejų 
etapų muitinio įforminimo procedūrą. Pakeitimais sukuriama nereikalinga painiava, išlaidos 
ir galimas vilkinimas.

Pakeitimas 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
139 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

139a straipsnis
Bendras leidimas taikyti supaprastintą 

procedūrą
Muitinė gali leisti pateikti muitinės 
deklaraciją kitai muitinės įstaigai, kuriai 
nėra pateiktos prekės ar jos nebus 
pateiktos, ar jų nebus galima ten 
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patikrinti, jei prekėms bendro leidimo 
taikyti supaprastintą procedūrą turėtojas 
įformina muitinės procedūrą. 

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis Sąjungos muitinės kodekse suteikia teisinį pagrindą bendram leidimui taikyti 
supaprastintą deklaravimo procedūrą. Kadangi siekiant užtikrinti vienodą muitų teisės aktų 
taikymą bendram leidimui taikyti supaprastintą deklaravimo procedūrą, svarbu įtraukti 
nuostatas dėl įgaliojimų Komisijai suteikimo įgyvendinimo aktais, taikant tikrinimo 
procedūrą, priimti šias taisykles.  Siūlomos nuostatos remiasi dabartinio Bendrijos muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatomis.

Pakeitimas 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
139 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

139b straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones dėl:
a) 139a straipsnyje nurodyto leidimo 
suteikimo taisyklių;
b) muitinės institucijų informacijos mainų 
ir ekonominių operacijų vykdytojų ir 
Komisijos informavimo, siekiant užtikrinti 
vienodą muitų teisės aktų taikymą. 
Įgyvendinimo aktai priimami taikant, 244 
straipsnio 4 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis Sąjungos muitinės kodekse suteikia teisinį pagrindą bendram leidimui taikyti 
supaprastintą deklaravimo procedūrą. Kadangi siekiant užtikrinti vienodą muitų teisės aktų 
taikymą bendram leidimui taikyti supaprastintą deklaravimo procedūrą, svarbu įtraukti 
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nuostatas dėl įgaliojimų Komisijai suteikimo įgyvendinimo aktais, taikant tikrinimo 
procedūrą, priimti šias taisykles. Siūlomos nuostatos remiasi dabartinio Bendrijos muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatomis.

Pakeitimas 153
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Muitinė gali leisti asmeniui prekėms 
taikytinos muitinės procedūros įforminimui 
naudoti supaprastintą deklaraciją, kurioje 
gali nebūti tam tikrų 140 straipsnyje 
nurodytų duomenų ir 141 straipsnyje 
nurodytų patvirtinamųjų dokumentų.

Prekėms taikytinos muitinės procedūros 
įforminimui gali būti naudojama 
supaprastinta deklaracija, kurioje gali 
nebūti tam tikrų 140 straipsnyje nurodytų 
duomenų ir 141 straipsnyje nurodytų 
patvirtinamųjų dokumentų.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas nėra būtinas deklaracijai, kurioje gali nebūti tam tikrų duomenų ar patvirtinamųjų 
dokumentų. Nėra jokių priežasčių, kodėl ateityje toks leidimas turėtų būti privalomas. Jis 
reikštų milžinišką administracinę naštą muitinei ir prekybai.

Pakeitimas 154
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Muitinė gali leisti asmeniui prekėms 
taikytinos muitinės procedūros įforminimui 
naudoti supaprastintą deklaraciją, kurioje 
gali nebūti tam tikrų 140 straipsnyje 
nurodytų duomenų ir 141 straipsnyje 
nurodytų patvirtinamųjų dokumentų.

Prekėms taikytinos muitinės procedūros 
įforminimui gali būti naudojama 
supaprastinta deklaracija, kurioje gali 
nebūti tam tikrų 140 straipsnyje nurodytų 
duomenų ir 141 straipsnyje nurodytų 
patvirtinamųjų dokumentų.

Or. en



PE498.017v01-00 76/112 AM\916428LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiama išvengti milžiniškos administracinės naštos muitinei ir prekybai.

Pakeitimas 155
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikrais atvejais nereikalaujama, 
kad būtų pateikta papildoma deklaracija.

2. Papildomos deklaracijos nereikia 
pateikti šiais atvejais:
a) prekėms, saugomoms muitinės 
sandėliuose;
b) prekėms, kurioms taikomos specialios 
procedūros, jei:
i) tam pačiam asmeniui suteikti du ar 
daugiau leidimų taikyti specialiąsias 
procedūras;
ii) specialioji procedūra nebetaikoma, kai 
prekėms įforminti taikoma kita muitinės 
procedūra ir atitinkami įrašai atliekami 
deklaranto apskaitos registruose. 

Or. el

Pagrindimas

Būtina nurodyti tuos atvejus, kai nereikalaujama pateikti papildomą deklaraciją. 

Pakeitimas 156
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikrais atvejais nereikalaujama, 
kad būtų pateikta papildoma deklaracija.

2. Papildomos deklaracijos nereikia 
pateikti šiais atvejais:
a) prekėms įforminta muitinio 
sandėliavimo procedūra;
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b) prekėms įforminta specialioji 
procedūra, jeigu: 
i) tam pačiam asmeniui suteikiami du ar 
daugiau leidimų taikyti specialiąją 
procedūrą;
ii) ta specialioji procedūra įvykdoma 
įforminant prekėms kitą muitinės 
procedūrą įrašu deklaranto apskaitos 
registruose;
c) supaprastinta deklaracija taikoma 
prekėms, kurių vertė ir kiekybė yra 
mažesnė už statistinę ribą;
d) supaprastintoje deklaracijoje jau yra 
visa informacija, kurios reikia atitinkamai 
muitinės procedūrai įforminti;
e) supaprastinta deklaracija pateikiama 
nepadarius įrašo deklaranto apskaitos 
registruose.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įpareigojimo pateikti papildomą deklaraciją išimtis, atitinkamus atvejus 
pageidautina aiškiai nurodyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tam tikrais atvejais nereikalaujama, 
kad būtų pateikta papildoma deklaracija:
a) kai supaprastinta deklaracija susijusi 
su prekėmis ar turtu, kurie neviršija 
statistinės ribos;
b) kai supaprastintoje deklaracijoje jau 
yra visa informacija, kurios reikia 
atitinkamai muitinės procedūrai 
įforminti;
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c) kai supaprastinta deklaracija 
neįrašoma deklaranto apskaitos 
registruose.

Or. el

Pagrindimas

Būtina nurodyti tuos atvejus, kai nereikalaujama pateikti papildomos deklaracijos. 

Pakeitimas 158
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
145 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) atvejai, kai pagal 144 straipsnio 2 dalį 
nereikalaujama, kad būtų pateikta 
papildoma deklaracija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi atvejai, kai taikomos įpareigojimo pateikti papildomą deklaraciją išimtis, aiškiai 
nurodyti pagrindiniame teisės akte, ši pastraipa apie atitinkamą įgaliojimų delegavimą turėtų 
būti išbraukta.

Pakeitimas 159
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
146 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) asmenys, kurie pateikia muitinės 
deklaraciją šalies, kurios teritorija yra 
greta Sąjungos muitų teritorijos, pasienio 
muitinės įstaigai, esančiai greta tos 
teritorijos, su sąlyga, kad ta šalis taiko 
tarpusavio didžiausio palankumo režimą 
asmenims, įsisteigusiems Sąjungos muitų 
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teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie išimtis, taikomas deklarantams, kurie įsisteigs muitų teritorijoje, atitinkamus 
atvejus pageidautina aiškiai nurodyti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 160
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
146 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įsisteigimo Sąjungos muitų teritorijoje 
reikalavimas gali būti netaikomas ir kitais 
atvejais, nei nustatytieji 3 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi išimtys, taikomos deklarantams, kurie įsisteigs muitų teritorijoje, aiškiai nurodytos 
pagrindiniame teisės akte, ši pastraipa apie atitinkamą įgaliojimų delegavimą turėtų būti 
išbraukta.

Pakeitimas 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
148 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei muitinės deklaracijos atitinka šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas ir jose 
nurodytos prekės buvo pateiktos muitinei, 
deklaracijas muitinė priima iš karto.

1. Jei muitinės deklaracijos atitinka šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas ir jose 
nurodytos prekės buvo pateiktos muitinei
arba muitinei pakanka įrodymų, kad ji 
galės atlikti tose deklaracijose nurodytų 
prekių muitinį tikrinimą, deklaracijas 
muitinė priima iš karto.
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Jeigu deklaracija laikomas įrašas 
deklaranto apskaitos registruose ir 
prieigos prie šių duomenų suteikimas 
muitinei, deklaracija laikoma priimta tuo 
momentu, kai prekės įtraukiamos į 
apskaitą. Nepažeidžiant deklaranto 
teisinių prievolių arba saugumo ir saugos 
tikrinimų taikymo, muitinė gali atleisti 
deklarantą nuo prievolės pateikti prekes 
arba užtikrinti, kad jos būtų prieinamos 
muitiniam patikrinimui.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme teigiama, kad prekės gali būti išleistos į apyvartą ar kitaip atrinktos, kad 
būtų atliktas jų patikrinimas, tik po to, kai patenka į Sąjungos teritoriją. Dėl to įvežimo į ES 
punkte būtų gerokai vėluojama. Prekiautojai, turintys įgaliotųjų ekonominių operacijų 
vykdytojų statusą, turėtų turėti galimybę gauti pranešimą apie prekių išleidimą į apyvartą ar 
tikrinimą prieš įvežant prekes į ES.

Pakeitimas 162
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
148 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei muitinės deklaracijos atitinka šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas ir jose 
nurodytos prekės buvo pateiktos muitinei, 
deklaracijas muitinė priima iš karto.

1. Jei muitinės deklaracijos atitinka šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas ir jose 
nurodytos prekės buvo pateiktos muitinei, 
deklaracijas muitinė priima iš karto. 
Atitinkamas supaprastinimas turėtų būti 
taikomos įgaliotiems ekonominių 
operacijų vykdytojams.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų statutu, jiems turėtų būti taikomi 
procedūriniai supaprastinimai išleidžiant prekes į apyvartą įrašius jas į įmonės dokumentus, 
ypač išleidžiant importuotų produktų siuntą prieš tai nepranešus atitinkamai muitinės 
įstaigai, jeigu paprašoma.
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Pakeitimas 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
149 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu per nustatytą laikotarpį
pateikiamas prašymas, muitinės deklaraciją 
gali būti leista taisyti po prekių išleidimo.

3. Jeigu per trejus metus nuo deklaracijos 
priėmimo dienos pateikiamas prašymas, 
muitinės deklaraciją gali būti leista taisyti 
po prekių išleidimo.

Or. en

Pagrindimas

Įterpus trejų metų laikotarpį į 149 straipsnio 3 dalį nereikia įterpti naujo įgaliojimų suteikimo 
į 151 straipsnį.

Pakeitimas 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui kaip muitinės deklaraciją pateikti 
įrašą deklaranto apskaitos registruose, jeigu 
muitinė turi prieigą prie šių deklaranto 
elektroninės sistemos duomenų.

1. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui kaip muitinės deklaraciją pateikti 
įrašą deklaranto apskaitos registruose, jeigu 
muitinė turi prieigą prie šių deklaranto 
elektroninės sistemos duomenų atliekant 
tikrinimus po prekių išleidimo pagal 41 
straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Specific rules for authorising the release of goods by means of an entry in company 
documents and for implementation should be set down in the Regulation. This also includes 
access on the part of customs authorities to companies’ electronic data processing systems. 
As part of the special procedures, the customs authorities will be kept informed of import 
procedures by the holder of the authorisation (general information). Verification of the data 
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will take place by means of post-release controls (audits). Customs authorities should not 
have access to companies’ operating systems.

Pakeitimas 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi prašymą, muitinė gali atleisti nuo 
prievolės pateikti prekes.

2. Gavusi prašymą, muitinė gali atleisti nuo 
prievolės pateikti prekes pagal 124 
straipsnio 1 dalį, šis atleidimas įrašomas 
laikantis 154 straipsnio 1 dalies.

Or. de

Pagrindimas

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Pakeitimas 166
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
154 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1 dalyje nurodytas leidimo turėtojas 
atitinka 22 straipsnio a–d punktuose 
nustatytus kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad į įgaliotiesiems ekonominių opercijų vykdytojams taikomus 
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kriterijus būtų atsižvelgiama kaip į būtiniausius kriterijus, kad sistema būtų patikimesnė.

Pakeitimas 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
179 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos taisyklės dėl 
178 straipsnio 2 dalyje nurodytų įrodymų.

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

a) sąlygos, kurios taikomos siekiant 
patvirtinti jūrų žvejybos produktų ir 
prekių, gautų iš jūrų žvejybos produktų, 
Sąjungos statusui patvirtinti;
b) atvejai, kai muitinė gali nereikalauti, 
kad būtų pateiktas Sąjungos statuso 
įrodymas;
c) perkrovimo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimų suteikimas buvo parengtas siekiant suteikti aiškesnį teisinį pagrindą Modernizuoto 
muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų straipsniams nuo 513-16 iki 513-18c.

Pakeitimas 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
180 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugojimo, kuriai priskiriamos laikinojo 
saugojimo, muitinio sandėliavimo ir 
laisvųjų zonų procedūros;

b) saugojimo, kuriai priskiriamos muitinio 
sandėliavimo ir laisvųjų zonų procedūros;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
181 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) norint naudoti saugyklą prekių
laikinajam saugojimui arba muitiniam 
sandėliavimui, išskyrus atvejus, kai 
saugyklos valdytojas yra pati muitinė.

b) norint naudoti saugyklą prekių 
muitiniam sandėliavimui, išskyrus atvejus, 
kai saugyklos valdytojas yra pati muitinė.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 170
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
181 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad įgaliotasis ekonominių
operacijų vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) atitinka b punkte
nustatytą sąlygą, jeigu suteikiant leidimą 
buvo atsižvelgta į jo veiklą, susijusią su 
atitinkama specialiąja procedūra.

Laikoma, kad įgaliotieji ekonominiai
operacijų vykdytojai atitinka b punkte
nustatytas sąlygas, ir nereikalaujama 
atlikti papildomų tikrinimų.

Or. de

Pagrindimas

Globalioje rinkoje specialiosios muitinių procedūros gerokai veikia ES ekonomikos 
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konkurencingumą. Todėl išankstinės sąlygos ir reikalavimai, taikomi šioms procedūroms, taip 
pat atitinkamos išimtys yra itin svarbu. Šiame reglamente turėtų būti nustatytos procedūros ir 
sąlygų nustatymo sąlygos.

Pakeitimas 171
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
181 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad įgaliotasis ekonominių 
operacijų vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) atitinka b punkte 
nustatytą sąlygą, jeigu suteikiant leidimą 
buvo atsižvelgta į jo veiklą, susijusią su 
atitinkama specialiąja procedūra.

Nepažeidžiant papildomų atitinkamų 
procedūrų atlikimo tvarkos reikalavimų
laikoma, kad įgaliotasis ekonominių 
operacijų vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) atitinka šios dalies b 
punkte nustatytą sąlygą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal apibrėžtį įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų atveju visada reikėtų laikyti, kad 
jie atitinka nustatytus kriterijus.

Pakeitimas 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
186 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos procedūros 
pripažinimo įvykdyta pagal 185 straipsnį 
taisyklės.

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
siekiant nustatyti išsamesnes procedūros 
pripažinimo įvykdyta procedūrines 
taisykles, kuriose nustatoma;
a) sąlygas, kuriomis specialioji procedūra 
pripažįstama įvykdyta;
b) procedūros pripažinimo įvykdyta 
laikotarpis taip pat
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c) atsiskaitymo už procedūros pripažinimą 
įvykdyta forma.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje įgaliojimo nuostata neatitinka SESV 290 straipsnio. Įgaliojimų suteikimo 
tikslas, turinys ir taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžti Sąjungos muitinės kodekse.

Pakeitimas 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikrais atvejais Sąjungos prekėms 
įforminama išorinio tranzito procedūra.

2. Jeigu Sąjungos prekės eksportuojamos 
į bendrojo tranzito šalį arba 
eksportuojamos ir gabenamos tranzitu per 
vieną arba daugiau bendrojo tranzito 
šalių pagal Bendrojo tranzito konvencijos 
nuostatas, tokioms prekėms taikoma 
išorinio Sąjungos tranzito procedūra 
toliau nustatytomis sąlygomis:
a) prekėms buvo atlikti muitinės eksporto 
formalumai dėl eksporto į trečiąsias šalis 
grąžinamųjų išmokų pagal bendrąją 
žemės ūkio politiką;
b) jeigu prekės gabenamos iš 
intervencinių atsargų, taikant kontrolės 
priemones dėl jų naudojimo ir (arba) 
paskirties, ir jei buvo atlikti muitinės 
formalumai, taikomi eksportui į trečiąsias 
šalis pagal bendrąją žemės ūkio politiką;
c) jos atitinka importo muito sumos 
grąžinimo arba atsisakymo ją išieškoti 
reikalavimus, jei jos eksportuojamos iš 
Sąjungos muitų teritorijos arba tais 
atvejais, kai taikoma Kodekso 81 
straipsnio 3 dalis.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata yra esminė SMK dalis ir turėtų būti nustatyta jame pačiame pagal SESV 290 
straipsnį. Dabar ši nuostata įtraukta į MMKĮN straipsnio 722-04 3 dalį.

Pakeitimas 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
193 straipsnio 3 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) jis vykdomas tarp dviejų Sąjungos 
muitų teritorijos punktų, esančių toje 
pačioje valstybėje narėje ar dviejose 
skirtingose valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 175
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
196 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal Sąjungos 
tranzito procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui.

4. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal Sąjungos 
tranzito procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui, įskaitant bet kurios oro linijų 
bendrovės ar laivybos linijos, kurios vykdo 
daug skrydžių ar reisų tarp valstybių 
narių, naudojimąsi manifestu, 
perduodamu per keitimosi duomenimis 
sistemas kaip tranzito deklaracija.

Or. en
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Pagrindimas

Naudojimasis elektroniniais manifestais visiškai atitinka elektroninės deklaracijos ir 
pateikimo reikalavimus. Tai atitinka deklaracijos darant įrašą apskaitos registre koncepciją, 
kuri buvo vienas iš pagrindinių dalykų modernizuojant muitų teisę Europoje.

Pakeitimas 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
196 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal Sąjungos 
tranzito procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui.

4. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal Sąjungos 
tranzito procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui, įskaitant bet kurios oro linijų 
bendrovės ar laivybos linijos, kurios vykdo 
daug skrydžių ar reisų tarp valstybių 
narių, naudojimąsi manifestu, 
perduodamu per keitimosi duomenimis 
sistemas kaip tranzito deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the ‘next day delivery’ 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Pakeitimas 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
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198 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 196 straipsnio 4 dalyje nurodyto leidimo 
suteikimo taisyklės;

b) 196 straipsnio 4 dalyje nurodyto leidimo 
suteikimo leidimą turinčiam siuntėjui, 
leidimą turinčiam gavėjui taisyklės, 
specialių plombų naudojimo ir 
supaprastintų tranzito procedūrų, 
taikomų gabenant oru ir jūra, taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

- b punktas: manome, kad supaprastintos tranzito procedūros, taikomos gabenant oru ir 
jūra, turėtų būti įrašytos į SMK;

- c punktas: 196 straipsnio 5 dalis gali būti išbraukta, nes leidimo turėtojo 
įpareigojimai, taip pat muitinės įpareigojimas užtikrinti nuostatų laikymąsi, reglamentuojami 
I antraštinės dalies 1 skyriuje, pvz., 5 straipsnio 3 ir 24 dalyse, arba gali būti pagal juos 
nustatyti. Taigi c punktas nereikalingas ir gali būti išbrauktas.

Pakeitimas 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
198 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 196 straipsnio 4 dalyje nurodyto leidimo 
suteikimo taisyklės.

b) 196 straipsnio 4 dalyje nurodyto leidimo 
suteikimo taisyklės, kuriose turi būti 
numatyta galimybė naudoti tik įrašą 
deklaranto apskaitos registruose;

Or. en

Pagrindimas

Gali būti nustatytos išsamios prekių gabenimo supaprastinimo taisyklės, tačiau pagal jas 
manifestas negali būti susiejamas su reikalavimu pateikti įprastą deklaraciją.

Pakeitimas 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Pasiūlymas dėl reglamento
199 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu yra ekonominis poreikis ir jeigu tai 
neturės neigiamos įtakos muitinės 
priežiūrai, muitinė gali leisti, kad Sąjungos 
prekės būtų saugomos saugyklose, skirtose
laikinajam prekių saugojimui arba
muitiniam sandėliavimui. Nelaikoma, kad 
šioms prekėms įforminta laikinojo 
saugojimo arba muitinio sandėliavimo 
procedūra.

3. Jeigu yra ekonominis poreikis ir jeigu tai 
neturės neigiamos įtakos muitinės 
priežiūrai, muitinė gali leisti, kad Sąjungos 
prekės būtų saugomos saugyklose, skirtose 
muitiniam sandėliavimui. Nelaikoma, kad 
šioms prekėms įforminta muitinio 
sandėliavimo procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
199 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Muitinė užtikrina, kad būtų vykdoma 
prekių, kurioms įforminta saugojimo 
procedūra, muitinės priežiūra.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Leidimo turėtojo įpareigojimai, taip pat muitinės įpareigojimas užtikrinti nuostatų laikymąsi, 
reglamentuojami I antraštinės dalies 1 skyriuje, pvz., 5 straipsnio 3 ir 24 dalyse, arba gali 
būti pagal juos nustatyti. Taigi siūloma išbraukti 4 dalį.

Pakeitimas 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Pasiūlymas dėl reglamento
200 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinimą, kad prekės, kurioms 
įformintos laikinojo saugojimo arba
muitinio sandėliavimo procedūros, nebūtų 
paimtos iš muitinės priežiūros;

a) užtikrinimą, kad prekės, kurioms 
įformintos muitinio sandėliavimo 
procedūros, nebūtų paimtos iš muitinės 
priežiūros;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
200 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolių, susijusių su prekių, kurioms 
taikomos laikinojo saugojimo arba
muitinio sandėliavimo procedūros, 
saugojimu, vykdymą;

b) prievolių, susijusių su prekių, kurioms 
taikomos muitinio sandėliavimo 
procedūros, saugojimu, vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
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200 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) specialių sąlygų, nurodytų leidime 
naudotis muitinės sandėliu arba prekių 
laikinojo saugojimo patalpomis, 
laikymąsi.

c) specialių sąlygų, nurodytų leidime 
naudotis muitinės sandėliu, laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
200 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Procedūros vykdytojas atsako už 
prievolių, susijusių su laikinojo saugojimo 
arba muitinio sandėliavimo procedūrų 
įforminimu prekėms, vykdymą.

3. Procedūros vykdytojas atsako už 
prievolių, susijusių su muitinio 
sandėliavimo procedūrų įforminimu 
prekėms, vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
217 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
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įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose nustatoma:

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
siekiant nustatyti išsamesnes procedūros,
susijusios su tiksliniu naudojimu pagal 
laikinojo įvežimo tvarką, taisykles, kuriose
nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

A punktas: šiame straipsnyje įgaliojimo nuostata neatitinka SESV 290 straipsnio. Įgaliojimų 
suteikimo tikslas, turinys ir taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžti Sąjungos muitinės 
kodekse.

c punktas: šios nuostatos nereikalingos. Tai jau numatyta 5 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
217 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 214 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
tikslinis naudojimas;

a) 214 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
tikslinis naudojimas, jei tai:
i) transporto priemonės, padėklai ir 
konteineriai;
ii) sportui skirti asmeninio naudojimo 
daiktai, įvežami keleivių;
iii) jūreivių gerovei skirtos medžiagos;
iv) medžiagos, skirtos nelaimių 
pasekmėms sušvelninti;
v) medicinos, chirurginė ir laboratorinė 
įranga;
vi) gyvūnai;
v) prekės, skirtos naudoti pasienio zonose;
vi) garso, vaizdo arba duomenų 
laikmenos, visuomenės informavimo 
medžiaga;
vii) profesinė įranga;
viii) pedagoginė medžiaga ir mokslinė 
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įranga;
ix) pakuotės;
x) liejimo formos, štampai, spausdinimo 
formos, brėžiniai, matavimo, tikrinimo bei 
bandymo instrumentai ir kiti panašūs 
dirbiniai;
xi) specialūs įrankiai ir instrumentai;
xii) prekės, skirtos bandymams atlikti 
arba bandomos prekės;
xiii) pavyzdžiai;
xiv) gamybos pakaitos priemonės;
xv) prekės, skirtos renginiams ar 
pardavimui;
xvi) atsarginės dalys, pagalbiniai įtaisai ir 
įranga;
xvii) kitos prekės;

Or. en

Pagrindimas

A punktas: šiame straipsnyje įgaliojimo nuostata neatitinka SESV 290 straipsnio. Įgaliojimų 
suteikimo tikslas, turinys ir taikymo sritis turėtų būti aiškiai apibrėžti Sąjungos muitinės 
kodekse.

c punktas: šios nuostatos nereikalingos. Tai jau numatyta 5 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
217 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

217a straipsnis
Komiteto procedūra

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones dėl 215 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų laikotarpių, kad būtų 
užtikrinamas vienodas muitų teisės aktų 
taikymas. Tie įgyvendinimo aktai 
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priimami laikantis 244 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šis įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas sudaro teisinį pagrindą įgyvendinimo akte nustatyti 
laikotarpius, per kuriuos prekėms gali būti ir toliau taikoma laikinojo įvežimo procedūra.

Pakeitimas 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
218 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atliekos ir laužas, susidarę dėl prekių, 
kurioms įforminta galutinio vartojimo 
procedūra, sunaikinimo, laikomi pateiktais 
laikinojo saugojimo procedūrai.

5. Atliekos ir laužas, susidarę dėl prekių, 
kurioms įforminta galutinio vartojimo 
procedūra, sunaikinimo, laikomi laikinai 
saugomais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.

Pakeitimas 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
219 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

219 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų suteikimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos muitinės priežiūros 
užtikrinimo pagal 218 straipsnio 1 dalį 
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tvarkos taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nereikalinga. Tai jau numatyta 5 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
224 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Jeigu reikia užtikrinti vienodas 
teisiškai privalomų Sąjungos aktų 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai iki 
2014 m. gruodžio 31 d. turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai.
Pirmoje pastraipoje nurodytas 
įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas neribotam 
laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

243 straipsnyje jau minėta, kad dėl to, jog Komisija nurodė, kad per 18 mėnesių po SMK 
įsigaliojimo dienos ketina priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, į SMK reikėtų įtraukti 
aiškią nuostatą, kurioje būtų nurodytas ir įgaliojimų suteikimo, ir įgyvendinimo įgaliojimų 
suteikimo terminas (244 straipsnis). Šis terminas nurodytas 1 dalyje.

Pakeitimas 191
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
228 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitais atvejais, kuriuos galima pateisinti c) kitais atvejais, kuriuos galima pateisinti 
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vežimo rūšimi arba tarptautinių susitarimų 
reikalavimais;

vežimo rūšimi, prekių tipu arba 
tarptautinių susitarimų reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Išimtį galima taikyti ne tik vežimo rūšiai, bet ir skirtingų tipų prekėms; pvz., elektrai.

Pakeitimas 192
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
228 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prekėms, kurias eksportuoja 
įgaliotasis ekonominių operacijų 
vykdytojas.

Or. en

Pagrindimas

Ateityje įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų statusas atliks lemiamą vaidmenį, todėl 
labai svarbu, kad būtų tikrų supaprastinimų. Reikalavimų besilaikantys ir patikimi 
ekonominės veiklos vykdytojai, kaip įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai, turėtų turėti 
galimybę gauti kuo daugiau naudos iš supaprastinimo. Dėl šios priežasties išimtys, daromos 
įgaliotiesiems ekonominių operacijų vykdytojams teikiant išankstines išvežimo deklaracijas, 
yra esminės; jos turėtų būti laikomos esminėmis ir būti aiškiai pateiktos pagrindiniame teisės 
akte.

Pakeitimas 193
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
228 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinė išvežimo deklaracija 
pateikiama kuriuo nors iš šių būdų:

Išbraukta.

a) jei prekėms, išvežamoms iš Sąjungos 
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muitų teritorijos, įforminama muitinės 
procedūra, kuriai reikia muitinės 
deklaracijos, – kaip atitinkama muitinės 
deklaracija;
b) kaip pranešimas apie reeksportą pagal 
235 straipsnį;
c) kaip 236 straipsnyje nurodyta išvežimo 
bendroji deklaracija;
d) kaip 239 straipsnyje nurodyta 
reeksporto žinutė.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal 228 straipsnio 5 dalį reeksporto žinutėje nebūtina nurodyti duomenų, kuriuos 
reikia pateikti išvežimo bendrojoje deklaracijoje, reeksporto žinutė neturėtų būti laikoma 
išankstine išvežimo deklaracija. Dėl šios priežasties manome, kad reeksporto žinutė neturėtų 
būti įtraukti į 4 dalį.

Pakeitimas 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
230 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti atitinkamai atsižvelgiama į 
ekonominių operacijų vykdytojų naštą 
siekiant įvykdyti įpareigojimus.

Or. de

Pagrindimas

2011 m. gruodžio 1 d. sprendime buvo pasiūlyta mažoms siuntoms teikti lengvatas, kurios 
būtų vienodai reguliuojamos ES mastu, t. y. leisti teikti vadinamąsias žodines muitinės 
deklaracijas. Šis papildomas tekstas siūlomas siekiant suteikti Komisijai galimybę priimti 
tokias nuostatas kaip deleguotųjų aktų dalį.

Pakeitimas 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip
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Pasiūlymas dėl reglamento
233 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Muitinė, gavusi prašymą, gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal eksporto 
procedūrą ir tos procedūros tikslais. Taip 
darant atsižvelgiama į ekonominių 
operacijų vykdytojo ekonominius 
interesus.

Or. de

Pagrindimas

2011 m. gruodžio 1 d. sprendime buvo pasiūlyta mažoms siuntoms teikti lengvatas, kurios 
būtų vienodai reguliuojamos ES mastu, t. y. leisti teikti vadinamąsias žodines muitinės 
deklaracijas. Šis papildomas tekstas siūlomas siekiant suteikti Komisijai galimybę priimti 
tokias nuostatas kaip deleguotųjų aktų dalį.

Pakeitimas 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
235 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prekėms, kurioms įforminta laikinojo 
saugojimo procedūra ir kurios tiesiogiai 
reeksportuojamos iš prekių laikinojo 
saugojimo patalpų.

c) prekėms, kurioms laikinai saugomos ir 
kurios tiesiogiai reeksportuojamos iš 
prekių laikinojo saugojimo patalpų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad laikinasis saugojimas būtų laikomas ne specialia muitinės 
procedūra, o statusu. Taip atkuriama prieš priimant MMK buvusi padėtis.
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Pakeitimas 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
236 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Išvežimo bendrąją deklaraciją pateikia 
vienas iš šių asmenų:
a) prekes iš Sąjungos muitų teritorijos 
išvežantis arba atsakomybę už prekių 
išvežimą prisiėmęs asmuo;
b) eksportuotojas arba siuntėjas, arba 
kitas asmuo, kurio vardu arba kurio 
interesais veikia a punkte nurodytas 
asmuo;
c) bet kuris asmuo, galintis pateikti 
atitinkamas prekes kompetentingai 
muitinės įstaigai arba užtikrinti, kad jos 
būtų pateiktos.

Or. en

Pagrindimas

Išvežimo bendrąją deklaraciją pateikiančio asmens apibrėžtis yra esminės SMK dalis ir 
turėtų būti nustatyta jame pačiame pagal SESV 290 straipsnį.

Pakeitimas 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
236 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Muitinė gali atleisti nuo prievolės 
pateikti išvežimo bendrąją deklaraciją 228 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytais 
atvejais.

Or. en
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Pagrindimas

Nėra jokios teisinės problemos daryti išimtis, kai teikiama išvežimo bendroji deklaracija. 
Todėl įtraukiama nuoroda į 228 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pakeitimas 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
236 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Išvežimo bendroji deklaracija 
pateikiama išvežimo muitinės įstaigai. 
Muitinė gali leisti išvežimo bendrąją 
deklaraciją pateikti kitai muitinės įstaigai 
tuo atveju, jei pastaroji nedelsdama 
perduoda būtinus duomenis išvežimo 
muitinės įstaigai arba užtikrina, kad jie 
būtų prieinami elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata patikslinama kompetentinga muitinės įstaiga, kuriai pateikiama išvežimo 
bendroji deklaracija.

Pakeitimas 200
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
237 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau deklaracijos taisyti nebegalima po 
to, kai:
a) muitinė pranešė bendrąją deklaraciją 
pateikusiam asmeniui, kad ketina 
patikrinti prekes; arba
b) muitinė nustatė, kad atitinkami 
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duomenys yra neteisingi; arba
c) muitinė jau leido išvežti prekes.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma MMK 181 straipsnio 1 dalį palikti nepakeistą ir į SMK įtraukti atvejus, kai išvežimo 
bendrojoje deklaracijoje nebegalima atlikti jokių pataisymų.

Pakeitimas 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
237 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išvežimo bendroji deklaracija laikoma 
nepateikta, jeigu per nustatytą laikotarpį 
po jos pateikimo deklaruotos prekės 
neišvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos.

2. Išvežimo bendroji deklaracija laikoma 
nepateikta, jeigu per 150 dienų laikotarpį 
po jos pateikimo deklaruotos prekės 
neišvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi laikotarpis, kuriam praėjus išvežimo bendroji deklaracija laikoma nepateikta, gali 
būti laikomas esminiu muitų teisės aktų elementu ir tai yra neidelė nuostata, šiuo metu 
nustatyta MMKĮN 820-18 straipsnio 2 dalyje, siūlome įtraukti šį terminą į patį SMK.

Pakeitimas 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
238 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
papildančius išvežimo bendrosios 
deklaracijos teikimo procedūros, 
nurodytos 236 straipsnyje, taisykles.
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a) išvežimo bendrosios deklaracijos 
pateikimo tvarkos taisyklės; 
b) atvejai, kai leidžiama taisyti išvežimo 
bendrąją deklaraciją, kaip nurodyta 237 
straipsnio 1 dalyje; 
c) 237 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
laikotarpis, kuriam pasibaigus išvežimo 
bendroji deklaracija laikoma nepateikta.

Or. en

Pagrindimas

B punktas: kadangi išvežimo bendrosios deklaracijos taisymo taisyklės nustatytos 237 
straipsnio 1 dalyje, šis įgaliojimas gali būti išbrauktas;

c punktas: kadangi laikotarpis, kuriam pasibaigus išvežimo bendroji deklaracija laikoma 
nepateikta, nustatytas 237 straipsnio 2 dalyje, šis įgaliojimas gali būti išbrauktas.

Pakeitimas 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
238 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

238a straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

Siekdama užtikrinti vienodas muitų teisės 
aktų įgyvendinimo sąlygas, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima priemones 
dėl: 
a) išvežimo muitinės įstaigos atsakomybės, 
susijusios su išvežimo bendrąja 
deklaracija;
b) galimybės muitinėms, jei reikia, 
susitarus tarpusavyje, leisti pateikti 
išvežimo bendrąją deklaraciją kitai 
muitinės įstaigai;
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
244 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Pakeitimas 204
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
239 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu ne Sąjungos prekės iš 
Sąjungos muitų teritorijos išvežamos 
tiesiogiai iš prekių laikinojo saugojimo 
patalpų ar laisvosios zonos ir 
nereikalaujama pateikti nei pranešimo apie 
reeksportą, nei išvežimo bendrosios 
deklaracijos, atsakingas asmuo
kompetentingai muitinės įstaigai pateikia
reeksporto žinutę.

1. Jeigu ne Sąjungos prekės iš 
Sąjungos muitų teritorijos išvežamos 
tiesiogiai iš prekių laikinojo saugojimo 
patalpų ar laisvosios zonos ir 
nereikalaujama pateikti nei pranešimo apie 
reeksportą, nei išvežimo bendrosios 
deklaracijos, kompetentingai muitinės 
įstaigai pateikiama reeksporto žinutė.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi reeksporto žinutę pateikiantis asmuo įtrauktas į 4 dalį, nuoroda į šį asmenį 1 dalyje 
išbraukiama.

Pakeitimas 205
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
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239 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Reeksporto žinutę pateikia vienas iš 
šių asmenų:
a) prekes iš Sąjungos muitų teritorijos 
išvežantis arba atsakomybę už prekių 
išvežimą prisiėmęs asmuo;
b) eksportuotojas arba siuntėjas, arba 
kitas asmuo, kurio vardu arba kurio 
interesais veikia a punkte nurodytas 
asmuo;
c) bet kuris asmuo, galintis pateikti 
atitinkamas prekes kompetentingai 
muitinės įstaigai arba užtikrinti, kad jos 
būtų pateiktos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi reeksporto žinutę pateikiantis asmuo yra esminis muitų teisės aktų elementas, su šiuo 
asmeniu susijusios taisyklės įterpiamos čia.

Pakeitimas 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
243 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 
57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 
133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 
166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 
190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 
232, 234, 238, 241 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

Or. en
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Pagrindimas

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Pakeitimas 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
243 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 
57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 
133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 
166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 
190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 
232, 234, 238, 241 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui.

2. Įgaliojimai priimti 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami 5 metų
laikotarpiui. Komisija parengia ataskaitą 
dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau 
kaip devyniems mėnesiams iki 5 metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius persvarstymo laikotarpį būtų galima teikti oficialias Komisijos naudojimosi 
suteiktais įgaliojimais ataskaitas.
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Pakeitimas 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
243 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nurodytas įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
penkerių metų laikotarpiui. Komisija 
parengia ataskaitą dėl kiekvieno 
įgaliojimų suteikimo ir pateikia ją 
Europos Parlamentui ir Tarybai likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. Šioje 
ataskaitoje visų pirma įvertinamas 
deleguotųjų aktų poveikis ekonominei 
politikai, verslui, administracinei naštai, 
personalui, biudžetui, išteklių skyrimui ir 
našumui nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis ir nurodomi būdai, kaip būtų 
galima atnaujinti ir patobulinti muitinės 
procedūras ir muitų teisės aktų taikymą. 
Prireikus ši ataskaita papildoma 
pasiūlymais dėl Kodekso ir su juo 
susijusių deleguotųjų aktų dalinio 
keitimo. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, atšaukiamas 
laikantis 3 dalies arba pratęsiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
nustatytam laikotarpiui ir jų apibrėžtomis 
sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts. The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
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- revocation of the delegation of powers;
-  extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Pakeitimas 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
243 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie 
jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, 
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Kadangi kai 
kurios ar visos deleguotojo akto projekto 
nuostatos galėtų iš esmės pakeisti 
pagrindinių šiame reglamente nustatytų 
taisyklių taikymo būdą dar prieš jam 
įsigaliojant, Komisija užtikrina, kad likus 
pakankamai laiko iki priėmimo vyktų 
tinkamos konsultacijos su Taryba, 
Europos Parlamentu ir verslo 
bendruomene ir kad į jų nuomonę būtų 
atsižvelgta prieš priimant deleguotąjį aktą, 
siekiant išvengti galimo neigiamo 
poveikio Sąjungos konkurencingumui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų tinkamai keičiamasi nuomonėmis ir būtų nustatytas tinkamas pereinamasis 
laikotarpis prieš priimant deleguotuosius aktus, kurie galėtų paveikti ES konkurencingumą, 
svarbu, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamais 
suintersuotaisiais subjektais ir kad būtų deramai atsižvelgiama į jų nuomones.
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Pakeitimas 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
243 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

243a straipsnis 
Komisija vienos ar daugiau valstybių 
narių prašymu gali joms leisti išbandyti 
muitų teisės aktų taikymo 
supaprastinimus. Tokio pobūdžio 
bandymuose gali dalyvauti visos valstybės 
narės ir jie periodiškai įvertinami.

Or. en

Pagrindimas

Galutinės nuostatos yra tinkama proga įtraukti bendrą nuostatą dėl galimybės vykdyti 
inovacinius bandomuosius projektus.

Pakeitimas 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
243 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

243b straipsnis
Komisija patvirtina 243a straipsnyje 
nurodytus sprendimus priimdama 
įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 244 straipsnio 
2 dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Galutinės nuostatos yra tinkama proga įtraukti bendrą nuostatą dėl galimybės vykdyti 
inovacinius bandomuosius projektus.
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Pakeitimas 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
244 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei reikia komiteto nuomonės, kuri 
turėtų būti pateikta pagal rašytinę 
procedūrą, ir daroma nuoroda į šią dalį, 
ta procedūra nutraukiama nepasiekus 
rezultatų tik tuomet, kai per nuomonei 
pateikti skirtą laiką taip nusprendžia 
komiteto pirmininkas.

6. Rašytinė procedūra nutraukiama 
nepasiekus rezultatų, jei taip nusprendžia 
komiteto pirmininkas arba to prašo 
komiteto narys. Tokiu atveju pirmininkas 
per pagrįstą laikotarpį surengia komiteto 
posėdį.

Or. en

Pagrindimas

Kodėl tik pirmininkas gali nutraukti rašytinę procedūrą? Kokios to pasekmės? Tai neatitinka 
Reglamento Nr. 192/2011 3 straipsnio 5 dalies.
Ši nuostata yra tokia:
„Išskyrus atvejus, kai pagrindiniame teisės akte numatyta kitaip, per pagal pirmą pastraipą 
nustatytą terminą, pirmininkui priėmus tokį sprendimą arba komiteto nariui to paprašius, 
rašytinė procedūra užbaigiama be rezultatų. Tokiu atveju pirmininkas per pagrįstą laikotarpį 
surengia komiteto posėdį.“
Pageidautina įtraukti šią nuostatą į SMK arba pateikti nuorodą į ją.

Pakeitimas 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
244 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

244a straipsnis
Kiti klausimai

Muitinės kodekso komitetas gali nagrinėti 
bet kokį Komisijos iniciatyva arba 
valstybės narės atstovo prašymu 
pirmininko iškeltą klausimą dėl muitų 
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teisės aktų, visų pirma dėl:
a) inovacijų skatinimo priemonių;
b) visų atvejų, kuriais Kodeksas ir su juo 
susiję deleguotieji ir įgyvendinimo aktai 
turi neproporcingų neigiamų pasekmių 
ekonominei politikai, verslui, 
administracinei naštai, personalui, 
biudžetui, išteklių skyrimui ar našumui;
c) visų problemų, kylančių dėl muitų 
teisės aktų taikymo;
d) pozicijos, kurios Sąjunga turi laikytis 
su muitų teisės aktais susijusiais 
tarptautiniais susitarimais arba pagal tuos 
susitarimus įsteigtuose komitetuose, darbo 
grupėse ir kolegijose.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išlaikyti MMK 185 straipsnį SMK ir įtraukti į SMK galimybę Muitinės kodekso 
komitetui išnagrinėti atvejus, kai tinkama skatinti inovacijas, arba atvejus, kai SMK ar su juo 
susiję deleguotieji ar įgyvendinimo aktai turi neproporcingų neigiamų pasekmių.

Pakeitimas 214
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
247 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nenurodyti straipsniai taikomi 
nuo pirmos mėnesio dienos praėjus 18-ai 
mėnesių nuo toje dalyje nurodytos datos.

2. 1 dalyje nenurodyti straipsniai taikomi 
nuo 2017 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant ne tik apie muitus, bet ir apie prekybą, 18 mėnesių laikotarpis nuo įsigaliojimo 
dienos per trumpas, kad būtų galima visiškai įgyvendinti SMK nacionaliniu lygmeniu. SMK 
taikymo terminas turėtų būti susietas su deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų paskelbimu ir 
įsigaliojimu. Turi būti nustatytas 24 mėnesių laikotarpis.
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Pakeitimas 215
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
247 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nenurodyti straipsniai taikomi 
nuo pirmos mėnesio dienos praėjus 18-ai 
mėnesių nuo toje dalyje nurodytos datos.

2. 1 dalyje nenurodyti straipsniai taikomi 
nuo 2017 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


