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Grozījums Nr. 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Atbilstīgiem un uzticamiem 
uzņēmējiem būtu kā "atzītajiem 
uzņēmējiem" jāspēj maksimāli plaši 
izmantot vienkāršojumus un, ņemot vērā 
drošības un drošuma aspektus, gūt
priekšrocības no samazinātas muitas 
kontroles. Tādējādi viņiem var būt atzītā 
uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem
vai atzītā uzņēmēja statuss drošībai un 
drošumam . Viņiem var piešķirt vienu vai 
otru statusu vai abus statusus kopā.

(19) Atbilstīgiem un uzticamiem 
uzņēmējiem, kuri palīdz nostiprināt 
muitošanas ķēdi un aizsargāt Savienības 
finanšu intereses, būtu kā "atzītajiem 
uzņēmējiem" jāspēj maksimāli plaši 
izmantot vienkāršojumus un, ņemot vērā 
drošības un drošuma aspektus, gūt labumu
no praktiskām priekšrocībām, tostarp
samazinātas muitas kontroles. Tādējādi 
viņiem var būt atzītā uzņēmēja statuss 
muitas vienkāršojumiem  vai atzītā 
uzņēmēja statuss drošībai un drošumam .
Viņiem var piešķirt vienu vai otru statusu 
vai abus statusus kopā.

Or. fr

Pamatojums

Savienības Muitas kodeksā ir skaidrāk jānorāda, ka pret atzītajiem uzņēmējiem būs 
labvēlīgāka attieksme.

Grozījums Nr. 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
5. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. "deklarācija par pagaidu uzglabāšanu" 
ir akts, ar kuru persona noteiktā veidā un 
kārtībā norāda, ka precēm ir piemērota vai 
paredzēts piemērot šo procedūru;

11. "deklarācija par pagaidu uzglabāšanu" 
ir akts, ar kuru persona noteiktā veidā un 
kārtībā norāda, ka precēm ir piemērota vai 
paredzēts piemērot pagaidu uzglabāšanas 
statusu;
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Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
5. pants – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a „pagaidu uzglabāšana” ir situācija, 
kad preces, kurām nav izcelsme 
Savienībā, uz laiku starp uzrādīšanu 
muitā un nodošanas muitas procedūru 
izpildei uzglabā muitas uzraudzībā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
5. pants – 31. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) persona, kas uzrāda preces, kuras
uzskata par tādām, kam tiek piemērota 
pagaidu uzglabāšanas procedūra līdz tiek 
iesniegta pagaidu uzglabāšanas 
deklarācija, vai persona, kuras vārdā tiek 
uzrādītas preces;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
5. pants – 31. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) persona, kas iesniedz deklarāciju par 
pagaidu uzglabāšanas procedūru vai 
kuras vārdā šī deklarācija ir iesniegta;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 44
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot 
datu apmaiņas un uzglabāšanas metodes, 
kas nav elektroniskie datu apstrādes 
metodes.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Regulas 6. panta 3. punkts ļauj atkāpties no bezierunu principa par elektronisko apmaiņu. 
Tas apdraud Eiropas muitas jomas tiesību aktu modernizācijas stūrakmeni. Šāda atkāpe dod 
interpretācijas iespējas, kas var mazināt juridisko noteiktību un paredzamību.

Grozījums Nr. 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes metodes.

3. Komisija pienācīgi pamatotos 
gadījumos var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes metodes.
Šīs atkāpes neskar 1. punktā minēto datu 
apmaiņai paredzēto elektronisko sistēmu 
izveidi, uzturēšanu un izmantošanu

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai Savienības muitas kodeksu visas 27 dalībvalstis ieviestu un piemērotu 
vienādi. Tomēr var būt gadījumi, kad izņēmuma kārtā vienai vai vairākām dalībvalstīm ļauj 
piemērot atkāpes.

Grozījums Nr. 46
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 

3. Pienācīgi pamatotos gadījumos un uz 
ierobežotu laiku Komisija var pieņemt 
lēmumus, kas, atkāpjoties no 1. punkta, 
vienai vai vairākām dalībvalstīm atļauj 
izmantot datu apmaiņas un uzglabāšanas 
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nav elektroniskie datu apstrādes metodes. metodes, kas nav elektroniskie datu 
apstrādes metodes.

Or. el

Pamatojums

Atkāpei ir jābūt uz ierobežotu laiku, un tai ir jābūt pamatotai ar patiesu nepieciešamību.

Grozījums Nr. 47
Louis Grech

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes metodes.

3. Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes metodes. 
Tomēr Komisija mudina tās dalībvalstis, 
kuras vēl nav izveidojušas pienācīgas 
elektroniskās datu apstrādes metodes, to 
izdarīt.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pilnvaru deleģēšana

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk precizēti 6. punkta 3. pantā minētie 
kritēriji atkāpju piešķiršanai.
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Or. el

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi izveidot patiesu muitas savienību, jebkādiem izņēmumiem un atkāpēm ir 
jābūt ierobežotām un tās, balstoties uz konkrētiem kritērijiem, pieļaujamas tikai patiesas 
nepieciešamības gadījumā vai tam ir pamatojums. Regulas 6. punkta 3. pantā minētie kritēriji 
atkāpju piešķiršanai ir jāprecizē deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 49
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku 
pārbaudīt muitas tiesību aktu piemērošanas 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskas 
datu apstrādes metodes.

2. Komisija var atļaut vienai vai vairākām
dalībvalstīm pēc viņu pieprasījuma 
ierobežotu laiku turpināt pārbaudīt muitas 
tiesību aktu piemērošanas vienkāršojumus. 
Šādām pārbaudēm ir jābūt pieejamām 
visām dalībvalstīm. Šajos vienkāršojumos 
var iekļaut nebūtiskus šīs regulas 
elementus, izmantojot elektroniskas datu 
apstrādes metodes, kas attiecas uz šādiem 
aspektiem:
a) pieteikumiem un atļaujām attiecībā uz 
muitas procedūru vai atzītā uzņēmēja 
statusu;
b) pieteikumiem un īpašiem lēmumiem, 
kas piešķirti saskaņā ar 32. pantu;
c) kopēju riska pārvaldību, kā minēts 39. 
pantā;
d) reģistrējamo datu standarta formu un 
saturu;
e) to, kā dalībvalstu muitas iestādes uztur 
šos datus;
f) noteikumus, saskaņā ar kuriem datiem 
piekļūst:
i) uzņēmumi,

ii) citas kompetentas iestādes.
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Tiklīdz pārbaudīšanai atvēlētais laiks ir 
pagājis, Komisija veic novērtējumu, lai 
noteiktu iegūtās priekšrocības.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, ka vienkāršojumu pārbaudēm (izmēģinājumiem) ir jābūt pieejamiem 
visām dalībvalstīm, kuras vēlas iesaistīties pārbaudīšanā.

Grozījums Nr. 50
Toine Manders

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku
pārbaudīt muitas tiesību aktu piemērošanas 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskas 
datu apstrādes metodes.

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma pārbaudīt muitas tiesību 
aktu piemērošanas pielāgojumus un
vienkāršojumus. Šāda veida 
izmēģinājumiem pēc valstu pieprasījuma 
ir jābūt pieejamiem visām dalībvalstīm,
un tie ir periodiski jānovērtē.

Or. en

Pamatojums

Varētu būt noderīgi pārbaudīt muitas uzraudzības pielāgojumus un vienkāršojumus, riska 
analīzi un muitas kontroles, un šim nolūkam var izmantot ne tikai IT, bet jebkādas tajā brīdī 
pieejamās labākās metodes.

Grozījums Nr. 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku 

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku 
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pārbaudīt muitas tiesību aktu piemērošanas 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskas 
datu apstrādes metodes.

pārbaudīt muitas tiesību aktu piemērošanas 
vienkāršojumus. Šāda veida 
izmēģinājumiem ir jābūt pieejamiem 
visām dalībvalstīm, un tie ir periodiski 
jānovērtē.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, ka vienkāršojumu pārbaudēm (izmēģinājumiem) ir jābūt pieejamiem 
visām dalībvalstīm, kuras vēlas iesaistīties pārbaudīšanā.

Grozījums Nr. 52
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku 
pārbaudīt muitas tiesību aktu piemērošanas 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskas 
datu apstrādes metodes.

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku 
pārbaudīt turpmākus muitas tiesību aktu 
piemērošanas vienkāršojumus, izmantojot 
elektroniskas datu apstrādes metodes.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu būt iespējai ļaut tām dalībvalstīm, kurām jau ir labi funkcionējošas 
elektroniskās datu apstrādes metodes, pārbaudīt turpmākus vienkāršojumus muitas jomas 
tiesību aktu piemērošanā.

Grozījums Nr. 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktos gadījumos šo pienākumu var Šo pienākumu var atcelt, ja:
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atcelt.
a) muitas pārstāvis darbojas tādu personu 
vārdā, uz kurām neattiecas prasība par 
uzņēmējdarbības veikšanu Savienības 
muitas teritorijā, ja vien nav noteikts 
citādāk; vai
b) pastāv ar trešām valstīm noslēgti 
nolīgumi, saskaņā ar kuriem personas, 
kas veic uzņēmējdarbību šajās valstīs, var 
rīkoties kā muitas pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Ir noteikti gadījumi, kad muitas pārstāvim nav jāveic uzņēmējdarbība ES.

Grozījums Nr. 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 2. punkts neliedz 
dalībvalstīm piemērot tādam muitas 
pārstāvim, kurš neveic uzņēmējdarbību 
Savienības muitas teritorijā, nosacījumus, 
kurus tās ir izveidojušas saskaņā ar 
3. punkta pirmo teikumu.

Or. en

Pamatojums

Ir noteikti gadījumi, kad muitas pārstāvim nav jāveic uzņēmējdarbība ES.

Grozījums Nr. 55
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
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20. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gadījumus, kad 18. panta 2. punkta 
pirmajā daļā minētais pienākums ir 
atcelts;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilst referentes grozījumam Nr. 7.

Grozījums Nr. 56
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzītajam uzņēmējam principā vajadzētu 
piešķirt šādus vienkāršojumus:
a) atbrīvojums no izvešanas kopsavilkuma 
deklarācijas un ieviešanas kopsavilkuma 
deklarācijas, tostarp aizliegumu 
gadījumā, kad ir iespējams izmantot 
vispārējo licenci vai izstrādājumi ir labi 
zināmi;
b) vietējā muitošana ievestām precēm bez 
iepriekšēja paziņojuma, tostarp 
aizliegumu gadījumā, kad ir iespējams 
izmantot vispārējo licenci vai izstrādājumi 
ir labi zināmi; vispārējas deklarācijas 
izmantošana noteiktā periodā, kas 
nepārsniedz vienu mēnesi;
c) centralizēta muitošana un 
pašnovērtējuma procedūras.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik pat atzītajiem uzņēmējiem Modernizētajā muitas kodeksā nav paredzēti nekādi 
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ievērojami vienkāršojumi. Mazāk intensīvas un mazāka mēroga kontroles pašas par sevi 
neveido efektīvus atvieglojumus. Saskaņā ar 11. apsvērumu (19. punktu) uzticamiem 
uzņēmējiem vajadzētu gūt maksimālu labumu no vienkāršojumiem. Tādēļ Modernizētā muitas 
kodeksa 21. pantā vajadzētu paredzēt tiešus vienkāršojumus.

Grozījums Nr. 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
21. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tiem uzņēmējiem, kuriem ir 2. punktā 
minētais atzītā uzņēmēja statuss, piemēro 
labvēlīgāku attieksmi, ņemot vērā iegūtā 
sertifikāta veidu, kā to paredz 2. punkta a) 
un b) apakšpunkts.

Or. fr

Pamatojums

Savienības Muitas kodeksā ir skaidrāk jānorāda, ka pret atzītajiem uzņēmējiem būs 
labvēlīgāka attieksme.

Grozījums Nr. 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
21. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Atzīto uzņēmēju iesniegtos 
pieteikumus izskata pirmos.

Or. fr

Pamatojums

Savienības Muitas kodeksā ir skaidri jānorāda, ka pret atzītajiem uzņēmējiem būs prioritāra 
attieksme.
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Grozījums Nr. 59
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants

Uzņēmēji, kuriem ir atzītā uzņēmēja 
statuss, var gūt labumu no šādiem 
procedurāliem vienkāršojumiem, ja tie to 
pieprasa un uzrāda uzņēmēja reģistrācijas 
un identifikācijas numurus (EORI 
numurus):

1. atzītā uzņēmēja atbrīvojums no 
pienākuma iesniegt izvešanas 
paziņojumu, tostarp aizliegumu vai 
ierobežojumu gadījumā, ja ir iespējams 
izmantot vispārējo atļauju vai preces ir 
muitas iestādei labi zināmas;
2. atzītā uzņēmēja atbrīvojums no 
pienākuma iesniegt ievešanas 
paziņojumu, tostarp aizliegumu vai 
ierobežojumu gadījumā, ja ir iespējams 
izmantot vispārējo atļauju vai preces ir 
muitas iestādei labi zināmas;
3. iespēja iesniegt muitas deklarāciju bez 
oficiālas deklarācijas;
4. pavaddokumentu deklarācijas atzīšana 
par pietiekamu muitas deklarācijai;
5. ievesto preču muitošana bez iepriekšēja 
paziņojuma, tostarp aizliegumu vai 
ierobežojumu gadījumā, ja ir iespējams 
izmantot vispārējo atļauju vai preces ir 
muitas iestādei labi zināmas;
apstiprinājumu piešķir ar nosacījumu, ka 
ir iesniegts vispārējs paziņojums par 
noteiktu laika periodu.

Or. de
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Pamatojums

Priekšlikumā par Savienības muitas kodeksu nav saistošu noteikumu attiecībā uz procedūras 
vienkāršošanu, kas sniegtu reālas atlaides tiem uzņēmējiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši 
apgrūtinošo procedūru atzītā uzņēmēja statusa iegūšanai. Tas mazina uzņēmēju vēlmi iegūt 
atzītā uzņēmēja statusu. Noteikumiem, ar kuriem vienkāršo muitas procedūras 
starptautiskajai tirdzniecībai, ir ekonomiska ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju. 

Grozījums Nr. 60
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
23. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 243. pantu, precizējot:

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 243. pantu, precizējot:

Or. de

Pamatojums

Skat. grozījumu Nr. 1 — 21.a pants (jauns).

Grozījums Nr. 61
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
23. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumus attiecībā uz  atzītā 
uzņēmēja statusa piešķiršanu , kas minēts 
21. pantā ;

(a) gadījumus, kad veic atzītā uzņēmēja 
statusa pārskatīšanu;

Or. de

Pamatojums

Skat. grozījumu Nr. 1 — 21.a pants (jauns).



AM\916428LV.doc PE498.017v01-0016/112 AM\

LV

Grozījums Nr. 62
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
23. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumus attiecībā uz  atzītā 
uzņēmēja statusa piešķiršanu , kas minēts 
21. pantā ;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kritēriji atzītā uzņēmēja statusa piešķiršanai ir pietiekami aprakstīti referentes iesniegto 
grozījumu ba) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 63
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
23. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gadījumus, kad atceļ prasību, ka 
deklarētājam jābūt reģistrētam Savienības 
muitas teritorijā saskaņā ar 21. panta 
1. punktu.

(b) tās muitas iestādes noteikšanu, kuras 
kompetencē ir piešķirt šādu statusu un 
sertifikātus;

Or. de

Pamatojums

Skat. grozījumu Nr. 1 — 21.a pants (jauns).

Grozījums Nr. 64
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
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23. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gadījumus, kādos atzīto uzņēmēju 
atbrīvo no pienākuma veikt 
uzņēmējdarbību Savienības muitas 
teritorijā saskaņā ar 21. panta 1. punkta 
otro daļu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilst referentes grozījumam Nr. 8.

Grozījums Nr. 65
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
23. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) apspriedes ar citām muitas iestādēm 
un informācijas sniegšanu tām;

Or. de

Pamatojums

Skat. grozījumu Nr. 1 — 21.a pants (jauns).

Grozījums Nr. 66
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
23. pants – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) nosacījumus atzītā uzņēmēja statusa 
apturēšanai vai atsaukšanai;
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Or. de

Pamatojums

Skat. grozījumu Nr. 1 — 21.a pants (jauns).

Grozījums Nr. 67
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
23. pants – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
dažām atzīto uzņēmēju kategorijām var 
atcelt prasību par to, ka jāveic 
uzņēmējdarbība ES muitas teritorijā;

Or. de

Pamatojums

Skat. grozījumu Nr. 1 — 21.a pants (jauns).

Grozījums Nr. 68
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts - 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieteikumu iesniedz uzņēmējs, kuram 
ir atzītā uzņēmēja statuss, lai vienkāršotu 
muitas procedūras, muitas iestādes 
neizskata atkārtoti kopējos kritērijus. 
Šādu pieteikumu gadījumā izskata tikai 
konkrētus kritērijus, kas attiecas uz 
uzņēmēja iesniegto pieteikumu atļaujas 
saņemšanai. 

Or. fr



AM\916428LV.doc PE498.017v01-0019/112 AM\

LV

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir palielināt atzītā uzņēmēja statusa pievilcību, vienkāršojot atzītajiem 
uzņēmējiem atļaujas pieteikumu iesniegšanu un procedurālās revīzijas, kas paātrinātu 
pieteikumu apstrādi. Šim statusam vajadzētu kalpot par atsauces punktu visām muitas 
atļaujām.

Grozījums Nr. 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja muitas dienesti nespēj ievērot 
minēto termiņu, tie pirms šā termiņa 
beigām par to paziņo pieteikuma
iesniedzējam, izklāstot iemeslus un 
norādot papildu termiņu, kuru tie uzskata 
par vajadzīgu lēmuma pieņemšanai.

Periods, kurā jāpieņem lēmums, kā 
noteikts muitas jomas tiesību aktos, sākas 
dienā, kad saņemts pieteikums.

Ja muitas iestādes nespēj ievērot muitas 
jomas tiesību aktos noteikto termiņu 
lēmumu pieņemšanai, tie pirms šā 
termiņa beigām par to paziņo pieteikuma 
iesniedzējam, izklāstot iemeslus un 
norādot papildu termiņu, kuru tie uzskata 
par vajadzīgu lēmuma pieņemšanai. Šāds 
papildu termiņš nepārsniedz 30 dienas.
Neskarot trešo apakšpunktu, lēmuma 
pieņēmēja muitas iestāde var pagarināt 
termiņu [kā noteikts muitas jomas tiesību 
aktos], ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa 
šādu pagarinājumu, lai veiktu 
pielāgojumus, kas nepieciešami 
nosacījumu un kritēriju izpildes 
nodrošināšanai. Šos pielāgojumus un 
papildu laiku, kas nepieciešams to 
veikšanai, paziņo lēmuma pieņēmējai 
muitas iestādei, un tā lemj par termiņa 
pagarināšanu.

Or. en
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Pamatojums

Lai iekļautu Savienības muitas kodeksā tik svarīgo pantu par lēmumu pieņemšanas termiņiem 
un nodrošinātu muitas jomas tiesību aktu juridisko konsekvenci, nesadalot tiesību aktus un 
nenosakot noteikumus katru savā aktā, noteikumi par lēmumu pieņemšanas termiņiem ir 
jāiekļauj šajā pantā. Šā iemesla dēļ ir apvienots Savienības muitas kodeksa 24. panta 
2. punkts un MCCIP (Modernizētā muitas kodeksa īstenošanas noteikumu) 124. panta 
2. punkta 8. apakšpunkts.

Grozījums Nr. 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteiktos gadījumos pirmo daļu 
nepiemēro.

Pirmā daļa nav piemērojama šādos
gadījumos:

a) ja pieprasījumu, tostarp pieprasījumu 
piešķirt uzņēmēja reģistrācijas un 
identifikācijas numuru (EORI numuru), 
nevar pieņemt;
b) ja tā skar 32. panta 1. punktā minēto 
lēmumu;
c) ja ir atteikta iespēja gūt labumu no 
tarifa kvotas, jo konkrētās tarifa kvotas 
apjoms ir sasniegts, kā minēts 49. panta 
4. punkta pirmajā apakšpunktā;
d) ja tas ir saistīts ar apdraudējumu 
Savienības un tās iedzīvotāju drošībai un 
drošumam, cilvēku, dzīvnieku vai augu 
veselībai, videi vai patērētājiem;
e) ja lēmuma mērķis ir nodrošināt cita 
lēmuma izpildi, uz kuru attiecas šis 
punkts, neskarot attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktus;
f) ja tiek veikta riska analīze, balstoties uz 
ievešanas kopsavilkuma deklarāciju vai 
muitas deklarāciju, kas to aizstāj;
g) ja tas apdraudētu izmeklēšanas 
procedūras, kas uzsāktas, lai apkarotu 
krāpšanu;
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h) attiecībā uz Komisijas lēmumiem par 
to, vai ir pamats atmaksāšanai vai 
atbrīvošanai.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumus attiecībā uz tiesībām tikt uzklausītam no MCCIP 124. panta 1. punkta 
3. apakšpunkta pārnes uz Savienības muitas kodeksu. Pēc iespējas aktualizētas atsauces uz 
pantiem Savienības muitas kodeksā un MCCIP. 4. panta h) apakšpunkts attiecas uz MCCIP 
333. panta 26. punkta 2. apakšpunktu.

Grozījums Nr. 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējs, uz kuru attiecas lēmums, 
ievēro pienākumus, kas izriet no šā 
lēmuma.

Or. en

Pamatojums

Tā kā MCCIP 124. panta 2. punkta 11. apakšpunktā ir iekļauti būtiski elementi, īpaši to 
uzņēmēju pienākumi, uz kuriem attiecas lēmums, šie noteikumi ir jāiekļauj Savienības muitas 
kodeksā.

Grozījums Nr. 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējs, uz kuru attiecas lēmums, 
nekavējoties informē lēmumu pieņēmēju 
muitas iestādi par visiem faktoriem, kas 
radušies pēc lēmuma pieņemšanas un kas 
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varētu ietekmēt lēmuma turpmāko 
darbību vai saturu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā MCCIP 124. panta 2. punkta 11. apakšpunktā ir iekļauti būtiski elementi, īpaši to 
uzņēmēju pienākumi, uz kuriem attiecas lēmums, šie noteikumi ir jāiekļauj Savienības muitas 
kodeksā.

Grozījums Nr. 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Noteiktos gadījumos muitas dienesti: 8. Muitas iestādes uzrauga to, kā tiek 
ievēroti pienākumi, kas izriet no lēmuma, 
un atkārtoti vērtē vai aptur lēmumu
gadījumos, kas precizēti muitas jomas 
tiesību aktos. 

(a) uzrauga atbilstību lēmumam;
(b) atkārtoti izvērtē lēmumu;
(c) aptur lēmumu, kuru nav jāanulē, 
jāatceļ vai jāgroza.

Or. en

Pamatojums

Svītrota frāze „noteiktos gadījumos”.

Grozījums Nr. 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
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24. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija var pieņemt lēmumus, 
izņemot tos, kas minēti 32. panta 
8. punktā, pieprasot dalībvalstīm veikt, 
apturēt, anulēt, grozīt vai atcelt lēmumu, 
kas minēts 24. pantā, lai nodrošinātu 
muitas tiesību aktu vienādu piemērošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk precizēti 24. punkta 8. pantā minētie 
noteikumi par lēmumu uzraudzību, 
atkārtotu vērtēšanu un izpildes 
apturēšanu atbilstīgi 24. panta 
8. punktam.

(a) noteikumus par kārtību, kādā pieņem 
lēmumus, kas minēti 24. pantā;
(b) gadījumus, kad pieteikuma 
iesniedzējam nav dota iespēja izteikt savu 
viedokli saskaņā ar 24. panta 4. punkta 
pirmo daļu;
(c) lēmumu uzraudzības, atkārtotas 
novērtēšanas un atcelšanas noteikumus 
saskaņā ar 24. panta 8. punktu.

Or. de

Pamatojums

Tiesības tikt uzklausītam ir konstitucionāls pamatprincips. Noteikumi, kas to ietekmē, īpaši 
noteikumi, kas ierobežo šīs tiesības, ir jāpieņem tikai un vienīgi tiesību aktu veidā.
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Grozījums Nr. 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. līdz 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Muitas dienesti pēc pieteikuma 
iesniegšanas  pieņem lēmumus, kas attiecas 
uz saistošu informāciju par tarifu (SIT 
lēmumi), vai lēmumus, kas attiecas uz 
saistošu informāciju par izcelsmi (SII 
lēmumi).

(1) Muitas dienesti pēc pieteikuma 
iesniegšanas  pieņem lēmumus, kas attiecas 
uz saistošu informāciju par tarifu (SIT 
lēmumi), lēmumus, kas attiecas uz saistošu 
informāciju par izcelsmi (SII lēmumi) un 
lēmumus attiecībā uz saistošu informāciju 
par preču muitas vērtību (BVI lēmumi).

Šādu pieteikumu  nepieņem  jebkurā no 
šiem gadījumiem:

Šādu pieteikumu  nepieņem  jebkurā no 
šiem gadījumiem:

(a) ja lēmuma turētājs vai cita persona šāda 
turētāja uzdevumā tajā pašā vai citā muitas 
iestādē iesniedz vai jau ir iesniegusi 
pieteikumu attiecībā uz tām pašām precēm 
un – attiecībā uz SII lēmumiem – tādos 
pašos apstākļos, kas nosaka izcelsmes 
iegūšanu;

a) ja lēmuma turētājs vai cita persona šāda 
turētāja uzdevumā tajā pašā vai citā muitas 
iestādē iesniedz vai jau ir iesniegusi 
pieteikumu attiecībā uz tām pašām precēm 
un – attiecībā uz SII lēmumiem – tādos 
pašos apstākļos, kas nosaka izcelsmes 
iegūšanu;

(b) ja pieteikums neattiecas ne uz kādu 
paredzētu SIT vai SII lēmuma 
izmantošanu, ne arī uz kādu paredzētu 
muitas procedūras izmantošanu.

b) ja pieteikums neattiecas ne uz kādu 
paredzētu SIT, SII vai „BVI” lēmuma 
izmantošanu, ne arī uz kādu paredzētu 
muitas procedūras izmantošanu.

(2) SIT vai SII lēmumi ir saistoši vienīgi 
attiecībā uz preču tarifa klasifikāciju vai 
preču izcelsmes noteikšanu.

(2) SIT, „BVI” vai SII lēmumi ir saistoši 
vienīgi attiecībā uz preču tarifa 
klasifikāciju vai preču izcelsmes vai 
muitas vērtības noteikšanu.

Šie lēmumi ir saistoši muitas dienestiem 
attiecībā uz lēmuma turētāju tikai attiecībā 
uz precēm, par kurām muitas formalitātes 
ir pabeigtas pēc dienas, kad lēmums stājies 
spēkā.

Šie lēmumi ir saistoši muitas dienestiem 
attiecībā uz lēmuma turētāju tikai attiecībā 
uz precēm, par kurām muitas formalitātes 
ir pabeigtas pēc dienas, kad lēmums stājies 
spēkā.

Lēmumi ir saistoši lēmuma turētājam 
attiecībā uz muitas dienestiem tikai no 
dienas, kad minētā persona saņem 
paziņojumu par lēmumu vai kad uzskata, 
ka tā to ir saņēmusi.

Lēmumi ir saistoši lēmuma turētājam 
attiecībā uz muitas dienestiem tikai no 
dienas, kad minētā persona saņem 
paziņojumu par lēmumu vai kad uzskata, 
ka tā to ir saņēmusi.

(3) SIT vai SII lēmums ir spēkā trīs gadus (3) SIT, SII vai „BVI” lēmums ir spēkā trīs 
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no dienas, kad tas stājas spēkā. gadus no dienas, kad tas stājas spēkā.
SIT vai SII lēmums atsevišķos gadījumos 
zaudē spēku pirms minētā perioda beigām.

SIT, SII vai „BVI” lēmums atsevišķos 
gadījumos zaudē spēku pirms minētā 
perioda beigām.

Šādos gadījumos SIT vai SII lēmumu var 
joprojām izmantot attiecībā uz saistošiem 
līgumiem, kas pamatojas uz šo lēmumu un 
kuri noslēgti pirms tas zaudēja spēku.

Šādos gadījumos SIT, SII vai „BVI”
lēmumu var joprojām izmantot attiecībā uz 
saistošiem līgumiem, kas pamatojas uz šo 
lēmumu un kuri noslēgti pirms tas zaudēja 
spēku.

(4) Lai piemērotu SIT vai SII lēmumu 
saistībā ar konkrētu muitas procedūru, 
lēmuma turētājs spēj  pierādīt:

(4) Lai piemērotu SIT, SII vai „BVI”
lēmumu saistībā ar konkrētu muitas 
procedūru, lēmuma turētājs spēj  pierādīt:

(a) SIT lēmuma gadījumā – ka deklarētās 
preces visādā ziņā atbilst lēmumā 
aprakstītajām precēm;

a) SIT lēmuma gadījumā – ka deklarētās 
preces visādā ziņā atbilst lēmumā 
aprakstītajām precēm;

(b) SII lēmuma gadījumā – ka attiecīgās 
preces un apstākļi, kas nosaka izcelsmes 
iegūšanu, visādā ziņā atbilst lēmumā 
aprakstītajām precēm un apstākļiem.

b) SII lēmuma gadījumā – ka attiecīgās 
preces un apstākļi, kas nosaka izcelsmes 
iegūšanu, visādā ziņā atbilst lēmumā 
aprakstītajām precēm un apstākļiem.

c) „BVI” lēmuma gadījumā – ka 
attiecīgās preces un apstākļi, kas nosaka 
muitas vērtības paziņošanu, visādā ziņā 
atbilst lēmumā aprakstītajām precēm un 
apstākļiem.

(5) Atkāpjoties no 24. panta 6. punkta un 
28. panta, SIT un SII lēmumus anulē, ja to 
pamatā ir nepatiesa vai nepilnīga 
informācija, ko sniedzis pieprasījuma 
iesniedzējs.

(5) Atkāpjoties no 24. panta 6. punkta un 
28. panta, SIT, SII un „BVI” lēmumus 
anulē, ja to pamatā ir nepatiesa vai 
nepilnīga informācija, ko sniedzis 
pieprasījuma iesniedzējs.

(6) SIT un SII lēmumus atceļ saskaņā ar 
24. panta 6. punktu un 29. pantu.

(6) SIT, SII un „BVI” lēmumus atceļ 
saskaņā ar 24. panta 6. punktu un 
29. pantu.

Tos nevar grozīt. Tos nevar grozīt.
(7) Komisija var informēt dalībvalstis par: (7) Komisija var informēt dalībvalstis par:

(a) SIT un SII lēmumu pieņemšanas 
apturēšanu attiecībā uz precēm, kam nav 
nodrošināta vienota tarifu klasifikācija vai 
izcelsmes noteikšana;

a) SIT, SII un „BVI” lēmumu pieņemšanas 
apturēšanu attiecībā uz precēm, kam nav 
nodrošināta vienota tarifu klasifikācija,
izcelsmes noteikšana vai nosacījumi 
muitas vērtības paziņošanai;

(b) apakšpunktā minētās apturēšanas 
atsaukšanu.

b) apakšpunktā minētās apturēšanas 
atsaukšanu.

(8) Komisija var pieņemt lēmumus, ar ko 
pieprasa dalībvalstīm atcelt SIT un SII 

(8) Komisija var pieņemt lēmumus, ar ko 
pieprasa vienai vai vairākām dalībvalstīm 
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lēmumus, lai nodrošinātu vienotu tarifu 
klasifikāciju vai preču izcelsmes 
noteikšanu.

atcelt SIT, SII vai „BVI” lēmumus, lai 
nodrošinātu vienotu tarifu klasifikāciju,
preču izcelsmes noteikšanu vai muitas 
vērtības piemērošanu.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
33. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gadījumus, kad SIT vai SII lēmums 
zaudē spēku saskaņā ar 32. panta 3. punkta 
otro daļu;

(a) gadījumus, kad SIT, SII vai „BVI”
lēmums zaudē spēku saskaņā ar 32. panta 
3. punkta otro daļu;

Or. de

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
33. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) SIT vai SII lēmuma izmantošanas 
noteikumus pēc tam, kad tas zaudē spēku 
saskaņā ar 32. panta 3. punkta otro daļu;

(b) SIT, SII vai „BVI” lēmuma 
izmantošanas noteikumus pēc tam, kad tas 
zaudē spēku saskaņā ar 32. panta 3. punkta 
otro daļu;

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 79
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43. pants svītrots
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Pilnvaru deleģēšana
Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
norādot vietu, kur ir jāveic formalitātes 
un rokas un nododamās bagāžas kontrole 
saskaņā ar 42. pantu.

Or. en

Pamatojums

Bagāžas kontroles vietas noteikšana nevis papildina pamatregulu, bet drīzāk ir saistīta ar tās 
īstenošanu. Nav nekādas vajadzības noteikt visiem vienādus nosacījumus attiecībā uz 
kontroles vietu. Jāsvītro 43. pants un jāpapildina 44. pants, lai iekļautu tajā īstenošanas 
pilnvaras arī attiecībā uz bagāžas kontroles vietu.

Grozījums Nr. 80
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija deleģēto aktu veidā pieņem 
pasākumus,  norādot vietu, kur ir jāveic 
formalitātes un rokas un nododamās 
bagāžas kontrole saskaņā ar 42. pantu.

Or. en

Pamatojums

Bagāžas kontroles vietas noteikšana nevis papildina pamatregulu, bet drīzāk ir saistīta ar tās 
īstenošanu. Nav nekādas vajadzības noteikt visiem vienādus nosacījumus attiecībā uz 
kontroles vietu. Jāsvītro 43. pants un jāpapildina 44. pants, lai iekļautu tajā īstenošanas 
pilnvaras arī attiecībā uz bagāžas kontroles vietu.

Grozījums Nr. 81
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
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53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk 
nekā viena valsts vai teritorija, par 
izcelsmes valsti uzskata valsti vai 
teritoriju, kurā ir notikusi to pēdējā 
nozīmīgā pārveidošana.

2. Izcelsmes valsts precēm, kuru ražošanā 
iesaistīta vairāk nekā viena valsts, ir tā, 
kurā šim nolūkam apgādātā ražotavā 
notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski 
pamatotā pārstrāde vai apstrāde, kas 
beidzas ar jauna produkta saražošanu vai
ir svarīga tā ražošanas stadija.

Or. de

Pamatojums

Gadiem ilgi lēmumu par preces izcelsmi pieņēma, balstoties uz to valsti, kurā prece bijusi 
pakļauta „pēdējai būtiskai pārstrādei vai apstrādei” Kritērijs šā lēmuma pieņemšanai ir 
izmaiņas tarifa pozīcijā vai pievienotajā vērtībā. Šī pieeja muitas jautājumos vienmēr ir bijusi 
sekmīga un praksē viegli īstenojama. Tāpēc tā būtu jāpatur spēkā.

Grozījums Nr. 82
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk 
nekā viena valsts vai teritorija, par 
izcelsmes valsti uzskata valsti vai teritoriju, 
kurā ir notikusi to pēdējā nozīmīgā 
pārveidošana.

2. Izcelsmes valsts precēm, kuru ražošanā 
iesaistīta vairāk nekā viena valsts, ir tā, 
kurā šim nolūkam apgādātā ražotavā 
notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski 
pamatotā pārstrāde vai apstrāde, kas 
beidzas ar jauna produkta saražošanu vai
ir svarīga tā ražošanas stadija.

Or. en

Pamatojums

Līdz pat šai dienai nav stājušies spēkā PTO līguma par izcelsmes valsti 9. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta iii) daļas pirmā ievilkuma noteikumi. Līdz ar to šobrīd tos piemērot nevar. 
Ierosinātajā Savienības Muitas kodeksā nav pietiekamu norādījumu par nepreferenciālu 
izcelsmi – jomu, ko reglamentē ar muitas jomas tiesību aktiem. Tā kā šādiem norādījumiem ir 
ievērojama fiskālā un ekonomiskā ietekme, tie ir jāiekļauj noteikumos.
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Grozījums Nr. 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk 
nekā viena valsts vai teritorija, par 
izcelsmes valsti uzskata valsti vai teritoriju, 
kurā ir notikusi to pēdējā nozīmīgā 
pārveidošana.

2. Precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk 
nekā viena valsts vai teritorija, par 
izcelsmes valsti uzskata valsti vai teritoriju, 
kurā ir notikusi to pēdējā nozīmīgā 
pārveidošana. Pēdējo nozīmīgo preces 
pārveidošanu nosaka, balstoties uz tarifa 
klasifikācijas maiņas principu, nozīmīgu 
pārveidošanu, balstoties uz pievienotās 
vērtības procentu vai ražošanas vai 
apstrādes darbību.

Or. en

Pamatojums

2011. gada 1. decembra rezolūcijā Eiropas Parlaments pauda uzskatu, ka izcelsmes kritēriji, 
kurus piemēroja līdz šim, īpaši pēdējās būtiskās transformācijas kritērijs, būtu jāsaglabā 
nemainīti. ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu īstenošanu un piemērošanu var veicināt, 
izveidojot īpašus izcelsmes kritērijus. Pietiktu ar to, ka Komisijai saskaņā ar 55. pantu tiktu 
piešķirtas ierobežotas pilnvaras risināt šo jautājumu.

Grozījums Nr. 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Regulas priekšlikums
53. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot šā panta 2. punktu, 
Komisijai piešķir pilnvaras saskaņā ar 
55. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
apzinātu tās preču kategorijas, kurām 
izcelsmes norāde nozīmē vietu, kurā 
notikusi lielākā daļas preces ražošanas 
darbību.
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Or. it

Pamatojums

Grozījums Nr. 85
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
55. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 243. pantu.

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem papildina 54. punktā minētās 
prasības par izcelsmes pierādījumu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par nepreferenciālu izcelsmi ir ļoti svarīgi gan muitas jomā, gan saistībā ar 
tirdzniecības politikas un ekonomikas aspektiem. Tādēļ Savienības Muitas kodeksā vajadzētu 
iekļaut skaidrus norādījumus noteikumu veidā par to, kā definēt izcelsmi, ļaujot iegūt 
piemērotus rezultātus un viegli apstrādāt datus. Pilnvaras jāpiešķir tikai attiecībā uz 
izcelsmes pierādījumu.

Grozījums Nr. 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
55. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 243. pantu, precizējot:

Saskaņā ar 243. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

Or. en

Pamatojums

Tas dod Komisijai nepieciešamās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai ieviestu saistošus 
noteikumus attiecībā uz juridiski neskaidro pēdējās būtiskās pārveides jēdzienu, taču tas 
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attiecas tikai uz gadījumiem, kad neskaidrības ar jēdziena interpretāciju varētu skart 
Savienības intereses, piemēram, attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izmantošanu un citos strīdīgos gadījumos.

Grozījums Nr. 87
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
55. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumi, atbilstīgi kuriem preces tiek 
uzskatītas par tādām, kas pilnīgi iegūtas 
vienā valstī vai teritorijā, vai tām ir veikta 
to pēdējā būtiskā pārveide kādā valstī vai 
teritorijā, saskaņā ar 53. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par nepreferenciālu izcelsmi ir ļoti svarīgi gan muitas jomā, gan saistībā ar 
tirdzniecības politikas un ekonomikas aspektiem. Tādēļ Savienības Muitas kodeksā vajadzētu 
iekļaut skaidrus norādījumus noteikumu veidā par to, kā definēt izcelsmi, ļaujot iegūt 
piemērotus rezultātus un viegli apstrādāt datus. Pilnvaras jāpiešķir tikai attiecībā uz 
izcelsmes pierādījumu.

Grozījums Nr. 88
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
55. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumi, atbilstīgi kuriem preces tiek 
uzskatītas par tādām, kas pilnīgi iegūtas 
vienā valstī vai teritorijā, vai tām ir veikta 
to pēdējā būtiskā pārveide kādā valstī vai 
teritorijā, saskaņā ar 53. pantu;

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Gadiem ilgi lēmumu par preces izcelsmi pieņēma, balstoties uz to valsti, kurā prece bijusi
pakļauta „pēdējai būtiskai pārstrādei vai apstrādei” Kritērijs šā lēmuma pieņemšanai ir 
izmaiņas tarifa pozīcijā vai pievienotajā vērtībā. Šī pieeja muitas jautājumos vienmēr ir bijusi 
sekmīga un praksē viegli īstenojama. Tāpēc tā būtu jāpatur spēkā.

Grozījums Nr. 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
55. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noteikumi, atbilstīgi kuriem preces tiek 
uzskatītas par tādām, kas pilnīgi iegūtas 
vienā valstī vai teritorijā, vai tām ir veikta 
to pēdējā būtiskā pārveide kādā valstī vai 
teritorijā, saskaņā ar 53. pantu;

(a) noteikumi, atbilstīgi kuriem preces tiek 
uzskatītas par tādām, kas pilnīgi iegūtas 
vienā valstī vai teritorijā; lai saistošā veidā 
noteiktu preces izcelsmi gadījumos, kad 
iesaistītās puses nevar vienoties par preces 
izcelsmes noteikšanu atbilstīgi
53. pantam. Šos deleģētos aktus piemēro 
tikai un vienīgi strīda gadījumā, un to 
nedrīkst būt pretrunā 53. panta 
principiem.

Or. en

Pamatojums

Tas dod Komisijai nepieciešamās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai ieviestu saistošus 
noteikumus attiecībā uz juridiski neskaidro pēdējās būtiskās pārveides jēdzienu, taču tas 
attiecas tikai uz gadījumiem, kad neskaidrības ar jēdziena interpretāciju varētu skart 
Savienības intereses, piemēram, attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izmantošanu un citos strīdīgos gadījumos.

Grozījums Nr. 90
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
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55. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izcelsmes apliecinājuma prasības, kas 
minētas 54. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par nepreferenciālu izcelsmi ir ļoti svarīgi gan muitas jomā, gan saistībā ar 
tirdzniecības politikas un ekonomikas aspektiem. Tādēļ Savienības Muitas kodeksā vajadzētu 
iekļaut skaidrus norādījumus noteikumu veidā par to, kā definēt izcelsmi, ļaujot iegūt 
piemērotus rezultātus un viegli apstrādāt datus. Pilnvaras jāpiešķir tikai attiecībā uz 
izcelsmes pierādījumu.

Grozījums Nr. 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
55. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izcelsmes apliecinājuma prasības, kas 
minētas 54. pantā.

(b) precizētu izcelsmes apliecinājuma 
prasības, kas minētas 54. pantā.

Or. en

Pamatojums

Tas dod Komisijai nepieciešamās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai ieviestu saistošus 
noteikumus attiecībā uz juridiski neskaidro pēdējās būtiskās pārveides jēdzienu, taču tas 
attiecas tikai uz gadījumiem, kad neskaidrības ar jēdziena interpretāciju varētu skart 
Savienības intereses, piemēram, attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izmantošanu un citos strīdīgos gadījumos.

Grozījums Nr. 92
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
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62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preču muitas vērtības pamatbāze ir 
darījuma vērtība, kas ir cena, kura ir 
faktiski samaksāta, vai maksājamā cena par 
precēm, ko pārdod eksportam uz 
Savienības  muitas teritoriju; šī cena 
vajadzības gadījumā ir koriģēta .

1. Preču muitas vērtības pamatbāze ir 
darījuma vērtība, kas ir cena, kura ir 
faktiski samaksāta, vai maksājamā cena par 
precēm, ko pārdod eksportam uz 
Savienības  muitas teritoriju; šī cena 
vajadzības gadījumā ir koriģēta atbilstīgi 
4. punktam.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.

Grozījums Nr. 93
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pārdevējs ne tieši, ne netieši nesaņem 
nekādu ienākumu daļu no tā, ka pircējs 
preces pārdod tālāk, atsavina vai lieto, 
izņemot, ja var izdarīt attiecīgu korekciju ;

(c) pārdevējs ne tieši, ne netieši nesaņem 
nekādu ienākumu daļu no tā, ka pircējs 
preces pārdod tālāk, realizē vai lieto, 
izņemot gadījumus, kuros saskaņā ar 
4. pantu var izdarīt attiecīgus 
precizējumus;

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.
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Grozījums Nr. 94
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu preču muitas vērtību, 
pamatojoties uz darījuma vērtību, tiek 
piemēroti īpaši noteikumi.

4. Nosakot darījuma vērtību saskaņā ar 1. 
un 2. punktu, cenai, kas faktiski 
samaksāta vai maksājama par ievestajām 
precēm, ir jāpieskaita:
(a) sekojošais tik lielā apmērā, cik pircējs 
samaksā, bet tas netiek iekļauts cenā, kas 
faktiski samaksāta vai maksājama par 
precēm:
i) komisijas maksas un brokeru maksas, 
izņemot iepirkšanas komisijas maksas,
ii) iepakojuma vērtība, kas muitas 
vajadzībām kopā ar tajā esošajām precēm 
tiek uzskatīta par vienu veselu;
iii) iepakošanas izmaksas - darba vai 
materiālu;
iv) inženiertehniskas un zinātniskas 
izstrādnes, mākslinieciski darbi, dizains 
un uzmetumi un skices, kas izstrādāti 
ārpus Savienības un vajadzīgi ievesto 
preču ražošanai;
b) kompensācijas un licenču nodevas, 
kuras tieši vai netieši jāmaksā pircējam kā 
nepieciešamo priekšnosacījumu vērtējamo 
preču pārdošanai, ja vien šādas 
kompensācijas un licenču nodevas jau 
netiek iekļautas maksājamajā vai 
samaksātajā cenā;
c) jebkuras ienākumu daļas vērtība, ko 
tieši vai netieši saņem pārdevējs, ievestās 
preces atkal pārdodot, realizējot vai 
lietojot;
d) ievesto preču pārvadāšanas un 
apdrošināšanas izmaksas un
e) maksu par iekraušanu un apkopi, kas 
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saistīta ar importēto preču transportēšanu 
līdz vietai, kurā tās tiek ievestas 
Savienības muitas teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.

Grozījums Nr. 95
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
62. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu preču muitas vērtību, 
pamatojoties uz darījuma vērtību, tiek 
piemēroti īpaši noteikumi.

4. Muitas vērtību nosaka, izmantojot 
darījuma vērtības metodi, ja brīdī, kad 
saņemta muitas deklarācija laišanai brīvā 
apgrozībā, preces ir pārdošanas darījuma 
priekšmets ar mērķi eksportēt tās uz 
Savienības muitas teritoriju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tas ir būtisks muitas jomas tiesību aktu elements, MCCIP 230. panta 2. punkta 
1. apakšpunktu vajadzētu pievienot Savienības Muitas kodeksam. Šis noteikums ir apvienots 
ar Kopienas Muitas kodeksa 147. pantu. Daudzi uzņēmēji un dalībvalstis atbalsta to, lai tiktu 
saglabāts tā saucamais pirmās pārdošanas noteikums, balstoties uz kuru nosaka preču muitas 
vērtību.

Grozījums Nr. 96
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
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62. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu preču muitas vērtību,
pamatojoties uz darījuma vērtību, tiek 
piemēroti īpaši noteikumi.

4. Lai noteiktu muitas vērtību saskaņā ar 
Kodeksa 62. panta 1. punktu, faktu, ka 
preces, kuras ir pārdošanas darījuma 
priekšmets, deklarē laišanai brīvā 
apgrozībā, uzskata par adekvātu liecību, 
ka preces pārdotas izvešanai uz Kopienas 
muitas teritoriju. Tas attiecas uz 
iepriekšējiem pārdošanas darījumiem,
pirms tiek novērtēta pēdējā pārdošana, 
pēc kuras preces ir ievestas ES muitas 
teritorijā, vai gadījumiem, kad pārdošana 
ir notikusi ES muitas teritorijā pirms 
preču laišanas brīvā apritē. Reģistrējot 
preces cenu tirdzniecības darījumā, kas 
noticis pirms pēdējās pārdošanas, pēc 
kuras preces ir ievestas ES muitas 
teritorijā, muitas iestādēm ir jāiesniedz 
pierādījums par to, ka tirdzniecības 
darījums ir pabeigts konkrētajā teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Muitas vērtība ir ļoti svarīga izmaksu ziņā attiecībā uz iespējamu tālāku pārstrādi vai 
ievešanu pārstrādei ES teritorijā. Tā kā muitas vērtībai ir tieša ietekme uz iesniedzamo muitas 
deklarāciju, tai ir tieša ietekme arī uz ES budžetu. Tādēļ šos aspektus vajadzētu reglamentēt 
likumdevējām iestādēm, iekļaujot Savienības Muitas kodeksā. Aizvien vēl ir šaubas par 
Komisijas priekšlikuma atbilstību GATT Muitas vērtēšanas kodeksam.

Grozījums Nr. 97
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
62. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu preču muitas vērtību, 
pamatojoties uz darījuma vērtību, tiek 
piemēroti īpaši noteikumi.

4. Ja deklarē cenu, par kādu preces 
pārdotas tajā pārdošanas reizē, kura 
notikusi pirms pēdējās pārdošanas un uz 
kuru pamatojoties preces nonākušas 
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Savienības muitas teritorijā, tad muitas 
iestādei pieņemamā veidā ir jāapliecina, 
ka tāda preču pārdošana notikusi nolūkā 
preces izvest uz attiecīgo muitas teritoriju. 
Muitas vērtību nosaka, balstoties uz šo 
cenu. Lai noteiktu preču muitas vērtību, 
pamatojoties uz darījuma vērtību, tiek 
piemēroti citi īpaši noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Muitas vērtība ir būtiski svarīgs elements, nosakot muitas parādu vai drošības aspektu, tai ir 
tieša ietekme uz iekasējamajām nodevām un līdz ar — uz ES budžetu. Ar šo faktu pietiek, lai 
saprastu, ka noteikumi par muitas vērtību ir būtiski svarīga Savienības Muitas kodeksa daļa. 
„Pirmās pārdošanas noteikuma”(iespēja izmantot pirmā darījuma cenu globālajā piegādes 
ķēdē)  atcelšanai būs jo īpašo liela negatīva ietekme uz ES ekonomiku. Ir jānodrošina, ka šī 
priekšrocība būs pieejama arī turpmāk.

Grozījums Nr. 98
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar šī panta nosacījumiem 
tikai objektīvi un statistiski pamatoti dati 
var būt par pamatu faktiski samaksātās 
vai maksājamās cenas pielikumam.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.
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Grozījums Nr. 99
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Ja pirms vērtēšanas ir notikušas 
vairākas secīgas pārdošanas, tad par 
minēto pierādījumu pieņem tikai pēdējo 
pārdošanu, pēc kuras preces nonāk 
Savienības muitas teritorijā, vai to 
pārdošanu, kas notiek Savienības muitas 
teritorijā pirms preču laišanas brīvā 
apgrozībā.
Ja deklarē cenu, par kādu preces pārdotas 
tajā pārdošanas reizē, kura notikusi pirms 
pēdējās pārdošanas un uz kuru 
pamatojoties preces nonākušas Savienības 
muitas teritorijā, tad muitas iestādei 
pieņemamā veidā ir jāapliecina, ka tāda 
preču pārdošana notikusi nolūkā preces 
izvest uz attiecīgo muitas teritoriju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tas ir būtisks muitas jomas tiesību aktu elements, MCCIP 230. panta 2. punkta 
1. apakšpunktu vajadzētu pievienot Savienības Muitas kodeksam. Šis noteikums ir apvienots 
ar Kopienas Muitas kodeksa 147. pantu. Daudzi uzņēmēji un dalībvalstis atbalsta to, lai tiktu 
saglabāts tā saucamais pirmās pārdošanas noteikums, balstoties uz kuru nosaka preču muitas 
vērtību.

Grozījums Nr. 100
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. punkta īstenošanai ir 
jāņem vērā noteikumi par muitas vērtības 
noteikšanu, kas atbilst PTO nolīgumam 
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par 1994. gada Vispārējās vienošanās par 
tarifiem un tirdzniecību īstenošanu 
VII pantam, kā arī nolīgumiem, ko PTO 
šajā jomā pieņēmusi pēc tam. 

Or. de

Pamatojums

Skat. 5. grozījuma priekšlikumu 62. panta 4. punktam.

Grozījums Nr. 101
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Nosakot muitas vērtību faktiski 
samaksātai vai maksājamai cenai, netiek 
paredzēti citi pielikumi, izņemot šajā 
pantā paredzētos pielikumus.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.

Grozījums Nr. 102
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Muitas vērtību var noteikt arī, 
izmantojot darījuma vērtības metodi, kura 
pamatojas uz pārdošanu, kas notiek, 
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kamēr preces tiek pakļautas kādai no 
180. panta a), b), vai c) apakšpunktā 
minētajām speciālajām procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir pārkopēts no MCCIP 230. panta 2. punkta 2. daļas un aizstāj Savienības 
Muitas kodeksa 4. pantu.

Grozījums Nr. 103
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Šajā nodaļā jēdziens "pirkšanas 
starpniecības nauda" nozīmē ievedēja 
maksu savam pārstāvim par pakalpojumu, 
pārstāvot viņu novērtējamo preču 
iepirkšanā.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.

Grozījums Nr. 104
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
62. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4d. Neskarot 4. panta c) apakšpunktu:
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a) nosakot muitas vērtību, izmaksas par 
tiesībām pavairot ievestās preces 
Savienībā nav jāpieskaita cenai, kas ir 
faktiski samaksāta vai maksājama par 
ievestajām precēm, kā arī
b) pircēja izdarītie maksājumi par 
tiesībām ievestās preces izplatīt vai atkal 
pārdot nav jāpieskaita cenai, kas ir 
faktiski samaksāta vai maksājama par 
ievestajām precēm, ja šādi maksājumi nav 
iekļauti preču pārdošanas nosacījumos, 
tās izvedot uz Savienību.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj Kopienas Muitas kodeksa (Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92) 23. pantu, jo tas 
pašlaik tiek piemērots un ar to cita starpā nodrošina, ka kompensācijas un licenču maksas, ko 
importētu preču pircēji maksā trešās valsts licencētājiem, var iekļaut muitas vērtībā tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir priekšnosacījums tirdzniecībai, kā to paredz PTO Muitas vērtības 
noteikšanas nolīgums (8. pants) un starptautiskā prakse.

Grozījums Nr. 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
precizējot:

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
izveidotu detalizētākus noteikumus par 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
aprēķināšanu, kas piemērojams precēm, 
kurām muitas parāds ir radies saistībā ar 
īpašu procedūru, precizējot, 

(a) noteikumus par ievedmuitas vai 
izvedmuitas nodokļa aprēķināšanu, kas 
piemērojams precēm, kurām muitas 
parāds ir radies saistībā ar īpašu 
procedūru, kas papildina 73. un 74. pantā 
noteiktos;

(a) noteikumus par ievedmuitas vai 
izvedmuitas nodokļa aprēķināšanu, kas 
piemērojams precēm, kuras tiek ievestas 
pārstrādei;

(b) 74. panta 3. punkta otrajā daļā (b) noteikumus par ievedmuitas vai 
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minētos gadījumus; izvedmuitas nodokļa aprēķināšanu, kas 
piemērojams precēm, kuras tiek ievestas 
pārstrādei, gadījumos, kad tiek pieprasīta 
gala lietojuma procedūra;

(c) 75. panta 2. punktā minēto termiņu.

Or. en

Pamatojums

Šis pilnvarojums nodrošina juridisko pamatu MCCIP 313. panta 1. punkta 1. un 
2. apakšpunkta daļām. Tā kā pasākumi, kas attiecas uz termiņiem, ir iekļauti tiesību aktos, lai 
nodrošinātu muitas jomas tiesību aktu vienādu piemērošanu, kas principā būtu jāparedz 
īstenošanas noteikumos, c) apakšpunktu pārnes uz jauno 76.a pantu par īstenošanas pilnvaru 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
76.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76.a pants
Īstenošanas pilnvaru piešķiršana
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus attiecībā uz 75. panta 
2. punktā minēto termiņu, lai nodrošinātu 
muitas jomas tiesību aktu vienādu 
piemērošanu. Šādus īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 244. panta 4. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pasākumi, kas attiecas uz termiņiem, ir iekļauti tiesību aktos, lai nodrošinātu muitas 
jomas tiesību aktu vienādu piemērošanu, kas principā būtu jāparedz īstenošanas noteikumos, 
c) apakšpunktu pārnes uz jauno 76.a pantu par īstenošanas pilnvaru piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilst šīs direktīvas 22. panta a) punkta 
noteikumiem;

(b) atbilst šīs direktīvas 22. panta a) punkta 
noteikumiem tiktāl, ciktāl tas attiecas uz 
atļauju;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tās regulāri izmanto attiecīgās muitas 
procedūras vai atbilst 22. panta d) punktā 
noteiktajiem kritērijiem .

(c) tās regulāri izmanto attiecīgās muitas 
procedūras vai atbilst 22. panta d) punktā 
noteiktajiem kritērijiem tiktāl, ciktāl tie 
attiecas uz atļauju.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir jāsniedz vispārējs galvojums par 
muitas parādiem un citiem maksājumiem, 
kas var rasties, uzņēmējam var atļaut 
izmantot vispārēju galvojumu ar 
samazinātu summu vai piešķirt 
atbrīvojumu no galvojuma ar noteikumu, 

2. Uzņēmējam var atļaut izmantot 
vispārēju galvojumu ar samazinātu summu 
vai piešķirt atbrīvojumu no galvojuma ar 
noteikumu, ka viņš atbilst 22. panta b) un 
c) punktā noteiktajiem  kritērijiem.
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ka viņš atbilst 22. panta b) un c) punktā 
noteiktajiem  kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem, kuriem ir atzītā uzņēmēja statuss, vajadzētu būt iespējai iegūt vienotu 
visaptverošu garantiju, kura ļautu 100 % atcelt visas muitas procedūras.

Grozījums Nr. 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir jāsniedz vispārējs galvojums par 
muitas parādiem un citiem maksājumiem, 
kas var rasties, uzņēmējam var atļaut 
izmantot vispārēju galvojumu ar 
samazinātu summu vai piešķirt 
atbrīvojumu no galvojuma ar noteikumu, 
ka viņš atbilst 22. panta b) un c) punktā 
noteiktajiem  kritērijiem.

2. Ja ir jāsniedz vispārējs galvojums par 
muitas parādiem un citiem maksājumiem, 
kas var rasties, uzņēmējam var atļaut 
izmantot vispārēju galvojumu ar 
samazinātu summu vai piešķirt 
atbrīvojumu no galvojuma ar noteikumu, 
ka viņš atbilst 22. panta b) un c) punktā 
noteiktajiem  kritērijiem tiktāl, ciktāl tie 
attiecas uz atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja muitas parāds ir radies tādas darbības
rezultātā, par kuru laikā, kad tā veikta, 
varēja ierosināt krimināllietu, 1. punktā 
noteikto trīs gadu termiņu pagarina līdz
desmit gadiem.

2. Ja muitas parāds ir radies tādas darbības
rezultātā, par kuru laikā, kad tā veikta, 
varēja ierosināt krimināllietu, 1. punktā 
noteikto trīs gadu termiņu pagarina līdz
pieciem gadiem.
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Or. fr

Pamatojums

Regulas 91. panta 2. punktā minētais 10 gadus ilgais ierobežijumu periods neatbilst 
priekšlikuma 45. pantam, saskaņā ar kuru periods, kurā uzņēmējiem ir jāsaglabā dokumenti, 
kuri attiecas uz muitas darbībām, ir daudz īsāks par 10 gadiem („vismaz trīs kalendārie 
gadi”). Piecus gadus ilgs ierobežojumu periods ir paredzēts 1995. gadā pieņemtajā 
Konvencijā par Kopienas finanšu interešu aizsardzību.

Grozījums Nr. 112
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
91. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saskaņā ar 37. pantu ir iesniegta 
pārsūdzība, 1. un 2. punktā paredzētos 
termiņus aptur uz pārsūdzības izskatīšanas 
laiku, sākot no dienas, kad pārsūdzība 
iesniegta.

3. Periodus, kas minēti 1. un 2. punktā, 
aptur uz laika periodu, kas minēts 
24. panta 4. punktā. Ja saskaņā ar 37. 
pantu ir iesniegta pārsūdzība, šā panta 1. 
un 2. punktā paredzētos termiņus aptur uz 
pārsūdzības izskatīšanas laiku, sākot no 
dienas, kad pārsūdzība iesniegta.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai varētu īstenot uzklausīšanas tiesību (RBH) procedūru, paredzot tādu 
termiņu, kāds nepieciešams, lai īstenotu RBH procedūru. Šis pielāgojums ir nepieciešams, lai 
aizsargātu gan tradicionālos pašu resursus, gan valstu resursus, kad runa ir par līdzekļu 
atgūšanu. Tas var notikt gadījumos, kad uzklausīšanas tiesību procedūra ir jāīsteno (laika 
ziņā) ļoti tuvu to periodu beigām, kuros var paziņot par muitas parādu atbilstīgi Savienības 
Muitas kodeksa 91. panta 1. un 2. punktam. 

Grozījums Nr. 113
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
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91. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saskaņā ar 37. pantu ir iesniegta 
pārsūdzība, 1. un 2. punktā paredzētos 
termiņus aptur uz pārsūdzības izskatīšanas 
laiku, sākot no dienas, kad pārsūdzība 
iesniegta.

3. Laika ierobežojumus, kas minēti 1. un 
2. punktā, aptur uz laika periodu, kas 
minēts 24. panta 4. punktā. Ja saskaņā ar 
37. pantu ir iesniegta pārsūdzība, 1. un 2. 
punktā paredzētos termiņus aptur uz 
pārsūdzības izskatīšanas laiku, sākot no 
dienas, kad pārsūdzība iesniegta.

Or. el

Pamatojums

Papildinājuma mērķis ir pagarināt laika ierobežojumus muitas parāda nomaksai, lai tie 
atbilstu pieteikumu iesniedzēju tiesībām tikt uzklausītiem. Tā kā muitas iestādēm ne vienmēr ir 
vienkārši noteikt piešķīrumu, tiesību aktos noteiktais trīs gadu periods bieži tiek uzskatīts par 
nepietiekamu. 

Grozījums Nr. 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
103. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Noteiktos gadījumos, kad kompetentā 
iestāde uzskata, ka atmaksa vai atbrīvošana 
jāpiešķir, minētā iestāde nosūta lietu 
Komisijai lēmuma pieņemšanai.

2. Ja muitas iestādes uzskata, ka atmaksa 
vai atbrīvošana jāpiešķir, minētās iestādes 
nosūta lietu Komisijai šādos gadījumos: 

a) ja muitas iestādes uzskata, ka īpašā 
situācija radusies tikai tāpēc, ka Komisija 
nav izpildījusi savus pienākumus, vai 
īpašā situācija radusies tāpēc, ka nedz 
muitas iestādes, nedz Komisija nav 
izpildījusi savus pienākumus;
b) ja muitas iestādes uzskata, ka Komisija 
ir pieļāvusi kļūdu 1. punkta 
c) apakšpunkta izpratnē; kā arī
c) ja uz lietas apstākļiem attiecas 
secinājumi izmeklēšanā, ko Komisija 
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veikusi saskaņā ar Padomes 1997. gada 
13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par 
dalībvalstu administratīvo iestāžu 
savstarpēju palīdzību un minēto iestāžu 
un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu 
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu 
pareizu piemērošanu1, vai saskaņā ar 
jebkādiem citiem Savienības tiesību 
aktiem vai nolīgumiem, kurus Savienība 
ir noslēgusi ar valsti vai valstu grupu un 
kuros paredzēta šāda Savienības veikta 
izmeklēšana, vai
d) ja summas apmērs, par ko attiecīgā 
persona var būt atbildīga saistībā ar vienu 
vai vairākām ievešanas vai izvešanas 
darbībām, kas radies kļūdas vai īpašu 
apstākļu dēļ, ir EUR 500 000 vai vairāk.
________
1 OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Būtisks muitas jomas tiesību aktu elements ir noteikumi par to, kādas lietas ir jānodod 
Komisijai. Šā iemesla dēļ mēs ierosinām pārnest MCCIP 332. panta 23. punktu uz šiem 
diviem punktiem.

Grozījums Nr. 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
103. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktā minētos gadījumus 
nenodod kādā no šīm divām situācijām:
a) ja Komisija saskaņā ar šajā nodaļā 
izklāstīto procedūru jau ir pieņēmusi 
lēmumu lietā, kura skar līdzvērtīgus 
faktiskos un tiesiskos jautājumus,
b) ja Komisija jau izskata lietu, kura skar 
līdzvērtīgus faktiskos un tiesiskos 
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jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Būtisks muitas jomas tiesību aktu elements ir noteikumi par to, kādas lietas ir jānodod 
Komisijai. Šā iemesla dēļ mēs ierosinām pārnest MCCIP 332. panta 23. punktu uz šiem 
diviem punktiem.

Grozījums Nr. 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
103. pants – 6. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kompetentā iestāde atmaksāšanu vai 
atbrīvošanu ir veikusi kļūdas dēļ, sākotnējo 
muitas parādu atjauno, ciktāl tam nav 
iestājies noilgums saskaņā ar 91. pantu.

6. Ja muitas iestādes ir veikušas
atmaksāšanu vai atbrīvošanu kļūdas dēļ, 
sākotnējo muitas parādu nosaka saskaņā ar 
91. pantu.

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde aizstāta ar muitas iestādēm. Sk. 1. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 117
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
114. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) preces, ko ievedis atzītais uzņēmējs;

Or. de

Pamatojums

Nav paredzēts pieņemts noteikumus par atbrīvošanu no kopsavilkuma deklarāciju 
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iesniegšanas, kas būtu vienkāršojums atzītajiem uzņēmējiem. Priekšlikumā būtu jāiekļauj šādi 
noteikumi.

Grozījums Nr. 118
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
114. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) preces, ko ievedis atzītais uzņēmējs;

Or. en

Pamatojums

Nākotnē atzītā uzņēmēja statusam būs būtiski svarīga nozīme, tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi 
paredzēt patiesus vienkāršojumus. Atbilstīgiem un uzticamiem uzņēmējiem vajadzētu būt 
iespējai kā atzītiem uzņēmējiem maksimāli izmantot vienkāršojumu sniegtās priekšrocības. Šā 
iemesla dēļ ir būtiski svarīgi paredzēt, ka atzītie uzņēmēji tiks atbrīvoti no ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas; tam jākļūst par būtiski svarīgu elementu, un tas ir 
precīzi jānorāda pamataktā.

Grozījums Nr. 119
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
114. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju
atbildīgā persona  iesniedz kompetentajā 
muitas iestādē konkrētā termiņā  pirms 
preču ievešanas Savienības  muitas 
teritorijā.

3. Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju
iesniedz persona, kas ieved preces
Savienības muitas teritorijā vai kas 
uzņemas atbildību par šo preču ievešanu 
minētajā teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Persona, kurai ir pienākums iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ir būtiski svarīgs 
muitas jomas tiesību aktu elements. Tas tāpat kā Modernizētajā muitas kodeksā ir jāiekļauj 
arī Savienības Muitas kodeksā. Līdz ar to mēs ierosinām iekļaut šeit Modernizētā muitas 
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kodeksa 88. panta 2. un 3. punktu.

Grozījums Nr. 120
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
114. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neatkarīgi no 3. punktā minētās 
personas pienākumiem ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju tās vietā var 
iesniegt kāda no šīm personām:
a) importētājs, preču saņēmējs vai cita 
persona, kuras vārdā vai kuras uzdevumā 
darbojas 3. punktā minētā persona;
b) jebkura persona, kas var uzrādīt 
attiecīgās preces vai nodrošināt to 
uzrādīšanu kompetentajai muitas iestādei.

Or. en

Pamatojums

Persona, kurai ir pienākums iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ir būtiski svarīgs 
muitas jomas tiesību aktu elements. Tas tāpat kā Modernizētajā muitas kodeksā ir jāiekļauj 
arī Savienības Muitas kodeksā. Līdz ar to mēs ierosinām iekļaut šeit Modernizētā muitas 
kodeksa 88. panta 2. un 3. punktu.

Grozījums Nr. 121
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
114. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Kopsavilkuma deklarāciju iesniedz 
pirmās ievešanas muitas iestādē. Muitas 
iestādes var ļaut kopsavilkuma 
deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, ja 
tā ievešanas muitas iestādei uzreiz dara 
zināmus vai elektroniski pieejamus 



AM\916428LV.doc PE498.017v01-0053/112 AM\

LV

vajadzīgos datus.

Or. en

Pamatojums

Šajā noteikumā precizēts, kura ir kompetentā muitas iestāde, kam jāiesniedz ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija.

Grozījums Nr. 122
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
116. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šādi grozījumi nav iespējami pēc 
jebkura no šādiem gadījumiem:
a) muitas iestādes ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijas iesniedzējam ir 
paziņojuši par nodomu pārbaudīt preces;
b) muitas iestādes ir konstatējušas, ka 
attiecīgie dati nav patiesi; vai
c) muitas iestādes ir atļāvušas pārvietot 
preces no vietas, kur tās tika uzrādītas.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām saglabāt nemainītu Modernizētā muitas kodeksa 89. panta 1. punktu un iekļaut 
Savienības Muitas kodeksā gadījumus, kad nav iespējams veikt izmaiņas ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijā.

Grozījums Nr. 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums



AM\916428LV.doc PE498.017v01-0054/112 AM\

LV

117. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā muitas iestāde var piešķirt 
atbrīvojumu no ievešanas kopsavilkuma 
deklarācijas iesniegšanas attiecībā uz 
precēm, par kurām pirms deklarācijas 
iesniegšanas termiņa beigām ir iesniegta 
pagaidu uzglabāšanas deklarācija. Šajā 
pagaidu uzglabāšanas deklarācijā ir 
vismaz tie dati, kas vajadzīgi ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijai. Līdz brīdim, 
kad deklarētās preces tiek uzrādītas muitā 
atbilstīgi 124. pantam, pagaidu 
uzglabāšanas deklarācijai ir ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijas statuss.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
118. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) termiņu, kurā jāveic riska analīzes, un 
vajadzīgos pasākumus, kas jāveic saskaņā 
ar 115. pantu;

(b) termiņu ievešanas kopsavilkuma 
deklarācijas iesniegšanai;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošināty vienādu muitas jomas tiesību aktu piemērošanu, noteikums par pilnvarām ir 
sadalīts, atsevišķi nosakot Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus (118. pants) un 
Komisijas pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus (118.a pants). 118.a pantā ir paredzēti 
termiņi, kas muitas iestādēm jāpiemēro.
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Grozījums Nr. 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
118. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) termiņu ievešanas kopsavilkuma 
deklarācijas iesniegšanai;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošināty vienādu muitas jomas tiesību aktu piemērošanu, noteikums par pilnvarām ir 
sadalīts, atsevišķi nosakot Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus (118. pants) un 
Komisijas pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus (118.a pants). 118.a pantā ir paredzēti 
termiņi, kas muitas iestādēm jāpiemēro.

Grozījums Nr. 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
118. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) termiņu, kas noteikts 116. panta 
2. punktā, kurā ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju neuzskata par iesniegtu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošināty vienādu muitas jomas tiesību aktu piemērošanu, noteikums par pilnvarām ir 
sadalīts, atsevišķi nosakot Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus (118. pants) un 
Komisijas pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus (118.a pants). 118.a pantā ir paredzēti 
termiņi, kas muitas iestādēm jāpiemēro.

Grozījums Nr. 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
118.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.a pants
Īstenošanas pilnvaru piešķiršana

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
muitas jomas tiesību aktu īstenošanai, 
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus attiecībā uz:
a) termiņu, kurā jāveic riska analīzes, un 
vajadzīgos pasākumus, kas jāveic saskaņā 
ar 115. pantu;
b) termiņu, kas noteikts 116. panta 
2. punktā, kurā ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju neuzskata par iesniegtu.
Šādus īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 244. panta 4. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošināty vienādu muitas jomas tiesību aktu piemērošanu, noteikums par pilnvarām ir 
sadalīts, atsevišķi nosakot Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus (118. pants) un 
Komisijas pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus (118.a pants). 118.a pantā ir paredzēti 
termiņi, kas muitas iestādēm jāpiemēro.

Grozījums Nr. 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
124. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Persona, kura uzrāda preces, izdara 
atsauci uz ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju vai muitas deklarāciju, kas 
bijusi iesniegta attiecībā uz šīm precēm , 
izņemot, ja šādas deklarācijas iesniegšana 

3. Persona, kura uzrāda preces, izdara 
atsauci uz ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju vai muitas deklarāciju, vai 
pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, kas 
bijusi iesniegta attiecībā uz šīm precēm , 
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nav vajadzīga. izņemot, ja šādas ievešanas kopsavilkuma
deklarācijas iesniegšana nav vajadzīga.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
124. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja muitai tiek uzrādītas ārpussavienības 
preces, kurām nav ievešanas kopsavilkuma
deklarācija, un izņemot gadījumus, kad 
šādas deklarācijas iesniegšana nav 
nepieciešama, preču valdītājs iesniedz
šādu deklarāciju vai muitas deklarāciju, 
kas to nekavējoties aizstāj.

4. Ja muitai tiek uzrādītas ārpussavienības 
preces, kurām nav ievešanas kopsavilkuma
deklarācijas, un izņemot gadījumus, kad 
šādas deklarācijas iesniegšana nav 
nepieciešama, viena no 114. pantā 
minētajām personām nekavējoties
iesniedz ievešanas kopsavilkuma
deklarāciju vai pagaidu uzglabāšanas
deklarāciju, kas aizstāj ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
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125.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.a pants
Preču pagaidu uzglabāšana

Izņemot, ja ārpussavienības precēm 
piemēro muitas procedūru, uzskata, ka 
brīdī, kad šīs preces uzrāda muitai, tām ir 
tikusi piemērota pagaidu uzglabāšanas 
procedūra šādos gadījumos :
a) ja  preces, kas ievestas Savienības
muitas teritorijā, tūlīt pēc to ievešanas tiek 
uzrādītas muitai saskaņā ar 124. pantu ;
b) ja preces ir uzrādītas galamērķa muitas 
iestādei Savienības muitas teritorijā 
saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē 
tranzīta procedūru;
c) ja preces no brīvās zonas ieved citā 
Savienības  muitas teritorijas daļā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
125.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.b pants
Pagaidu uzglabāšanas deklarācija
1. Par ārpussavienības precēm, kas 
uzrādītas muitas, iesniedz pagaidu 
uzglabāšanas deklarāciju, kurā ir visas 
ziņas, kas nepieciešamas, lai piemērotu 
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noteikumus, kuri attiecas uz pagaidu 
uzglabāšanu.
2. Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju 
iesniedz viena no 124. panta 1. vai 
2. punktā minētajām personām ne vēlāk 
kā tad, kas preces tiek uzrādītas muitā.
3. Pagaidu uzglabāšanas deklarācijā 
iekļauj atsauci uz ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju, kas iesniegta par precēm, 
kuras tiek uzrādītas muitā, izņemot 
gadījumus, kad tās jau ir bijušas pagaidu 
uzglabāšanā vai pakļautas muitas 
procedūrai un nav atstājušas Savienības 
muitas teritoriju.
4. Pagaidu uzglabāšanas deklarācija var 
būt arī kādā no šiem veidiem:
a) atsauce uz jebkādu ievešanas 
kopsavilkuma deklarāciju, kas iesniegta 
par attiecīgajām precēm, kas papildināta 
ar ziņām no pagaidu uzglabāšanas
deklarācijas;
b) paziņojums vai kāds cits pārredzams 
dokuments ar nosacījumu, ka tajā ir 
iekļautas ziņas no pagaidu uzglabāšanas 
deklarācijas, tostarp atsauce uz jebkādu 
ievešanas kopsavilkuma deklarāciju par 
attiecīgajām precēm;
c) tranzīta deklarācija, ka ārpussavienības 
preces ir pārvietotas, izmantojot tranzīta 
procedūru un tiek uzrādītas muitā 
galamērķa muitas iestādē, kas atrodas 
Savienības muitas teritorijā.
5. Muitas iestādes var pieļaut, ka tiek 
izmantotas komerciālas, ostu  un 
transporta informācijas sistēmas, lai 
iesniegtu pagaidu uzglabāšanas 
deklarāciju, ar nosacījumu, ka tajās ir 
šādai deklarācijai nepieciešamās ziņas un 
ka šīs ziņas ir pieejamas atbilstīgi 
2. punktam.
6. Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas 
pārbaudei piemēro regulas 158. līdz 
163. pantu.
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7. Pagaidu uzglabāšanas deklarācija var 
izmantot arī, lai:
a) iesniegtu ierašanās paziņojumu, kas 
minēts 119. pantā;
b) uzrādītu preces muitā, kā paredzēts 
124. pantā, tiktāl, ciktāl tās atbilst šajos 
noteikumos iekļautajiem nosacījumiem.
8. Pagaidu uzglabāšanas deklarācija nav 
vajadzīga, ja vismaz brīdī, kad preces tiek 
uzrādītas muitā, tām saskaņā ar 130. līdz 
133. pantu ir noteikts Savienības preču 
muitas statuss.
9. Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju 
patur muitas iestādes, lai būtu iespējams 
pārbaudīt, vai preces, uz kurām tā 
attiecas, pēc tam tiek pakļautas muitas 
procedūrai, kā to paredz 126. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
125.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.c pants
Pagaidu deklarācijas grozīšana un 

anulēšana
1. Ja deklarētājs iesniedz attiecīgu 
pieteikumu, tam pēc pagaidu 
uzglabāšanas deklarācijas iesniegšanas 
var atļaut grozīt vienu vai vairākus 
deklarācijas datus.
Labojumi nav iespējami pēc tam, kad:
a) muitas iestādes deklarācijas 
iesniedzējam ir paziņojušas par nodomu 
pārbaudīt preces;
b) muitas iestādes ir konstatējušas, ka 
deklarācijā sniegtie dati nav patiesi; ;
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c) preces ir uzrādītas muitā.
2. Ja preces, par kurām iesniegta pagaidu 
uzglabāšanas deklarācija, netiek uzrādītas 
muitā, muitas iestādes deklarāciju anulē:
a) pēc deklaranta pieprasījuma; kā arī
b) noteiktā periodā pēc deklarācijas 
iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
125.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.d pants
Nosacījumi un pienākumi, kas attiecas uz 

preču pagaidu uzglabāšanu
1. Preces, kas atrodas pagaidu 
uzglabāšanā, glabā tikai pagaidu 
uzglabāšanas vietās atbilstoši 
125.e pantam vai pamatotos gadījumos 
citās vietās, ko noteikušas un 
apstiprinājušas muitas iestādes.
2. Neskarot 120. panta2. punkta 
noteikumus, preces pagaidu glabāšanā 
var pakļaut vienīgi tādai apkopšanai, kas 
nodrošina to saglabāšanos nemainītā 
veidā, nepārveidojot to izskatu un 
īpašības.
3. Persona, kas uzrāda preces atbilstoši 
124. panta 1. un 2. punktam, ir atbildīga 
par:
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a) nodrošināšanu, ka pagaidu 
uzglabāšanai nodotas preces netiek 
izņemtas no muitas uzraudzības;
b) to pienākumu izpildi, kuri izriet no 
preču atrašanās pagaidu uzglabāšanā.
125.e pantā minētās atļaujas turētājs 
saskaņā ar 1. punktu ir atbildīgs par 
precēm, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā.
4. Muitas iestādes nekavējoties veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai atbilstīgi 
167., 168. un 169. pantam noregulētu 
tādu preču stāvokli, kurām, dažādu 
iemeslu dēļ nav iespējama pagaidu 
uzglabāšanas procedūra.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
125.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125.e pants
Pagaidu uzglabāšanas vietu darbības 

atļauja

1. Pagaidu uzglabāšanas vietu darbībai ir 
nepieciešama muitas iestāžu izsniegta 
atļauja. Šāda atļauja nav vajadzīga, ja 
uzglabāšanas vietas operators ir pati 
muitas iestāde.
Atļaujā izklāsta nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem atļauta pagaidu uzglabāšanas 
vietas darbība.
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2. Ja nav paredzēts citādi, 1. punktā 
minēto atļauju piešķir tikai personām , 
kas atbilst šādiem nosacījumiem :
a) tās  veic uzņēmējdarbību Savienības
muitas teritorijā;
b) tās  sniedz nepieciešamās garantijas 
attiecībā uz darbību pienācīgu veikšanu ,

c) tās sniedz garantiju saskaņā ar 
77. pantu.

Atzītajam uzņēmējam, uz kuru attiecas 
vienkāršojumi, ir pienākums izpildīt 
b) apakšpunkta pirmajā daļā paredzēto 
nosacījumu, ciktāl darbības, kas attiecas 
uz pagaidu uzglabāšanas vietām, tika 
ņemtas vērā, piešķirot minēto atļauju.
3. Šā panta 1. punktā minēto atļauju 
piešķir tikai tad, ja muitas iestādes var 
īstenot muitas uzraudzību, neveicot ar 
attiecīgajām saimnieciskajām vajadzībām 
nesamērīgus administratīvus pasākumus;
4. Atļaujas turētājs veic attiecīgu uzskaiti 
muitas iestāžu apstiprinātā veidā.
Uzskaitē ietilpst informācija un dati, kas 
ļauj muitas iestādēm uzraudzīt pagaidu 
uzglabāšanas vietu darbību, jo īpaši 
attiecībā uz uzglabāto preču 
identifikāciju, to muitas statusu un 
pārvietošanu.
Uzskata, ka uzņēmējs, kuram ir atzītais 
:muitas vienkāršojumu” statuss, ir 
izpildījis savu pienākumu, kas noteikts 
otrajā apakšpunktā, ciktāl viņa reģistri 
atbilst pagaidu uzglabāšanas procedūras 
vajadzībām.
5. Muitas iestādes var ļaut atļaujas 
turētājam pārvietot pagaidu uzglabāšanā 
nodotās preces no vienas pagaidu 
uzglabāšanas vietas uz citu, ja šāda 
pārvietošana nepalielina krāpšanas 
draudus.
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Ja pagaidu uzglabāšanā nodotas preces
pārvieto uz pagaidu uzglabāšanas vietu, 
kurai ir cita atļauja, atļaujas turētājs 
iesniedz jaunu pagaidu uzglabāšanas 
deklarāciju saskaņā ar 125.b pantu un 
kļūst atbildīgs par attiecīgo preču pagaidu 
uzglabāšanu atbilstīgi 125.d panta 
3. punkta otrajam apakšpunktam.
Ja ir ekonomiska vajadzība un ja netiks 
traucēta muitas uzraudzība, muitas 
iestādes var atļaut Savienības preču 
uzglabāšanu pagaidu uzglabāšanas vietā. 
Šādas preces neuzskata par pagaidu 
uzglabāšanā nodotām precēm.
6. Atļaujas turētājs ievēro savus 
pienākumus, un muitas iestādes uzrauga, 
vai šie pienākumi tiek pildīti. 
7. Atļaujas turētājs ziņo muitas iestādēm 
par visiem apstākļiem, kas radušies pēc 
atļaujas saņemšanas un kas var ietekmēt 
tās turpmāko derīgumu vai saturu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
4. nodaļa - 2. iedaļa - 3. sadaļa - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Formalitātes pēc uzrādīšanas Preču pagaidu uzglabāšana

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
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bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
126. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums ārpussavienības precēm 
piemērot muitas procedūru

Pienākums nodot preces pagaidu 
uzglabāšanā, piemērojot muitas procedūru

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
126. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 167.,168. un 169. pantu, 
muitai uzrādītām ārpussavienības  precēm 
piemēro muitas procedūru.

1. Ārpussavienības precēm, kas atrodas 
pagaidu uzglabāšanā, piemēro muitas 
procedūru vai tās reeksportē noteiktā 
termiņā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.
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Grozījums Nr. 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
126. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien nav noteikts citādi, deklarētājs 
var brīvi izvēlēties muitas procedūru, kuru 
tas vēlas piemērot precēm, saskaņā ar šīs 
procedūras nosacījumiem, neatkarīgi no 
preču veida vai daudzuma vai no to 
izcelsmes, nosūtīšanas vai galamērķa 
valsts.

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
129. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca. konkrētu termiņu, kurā jāveic 
126. panta 1. punktā minētais reeksports.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas preces, kurām paredzēts piemērot 
kādu muitas procedūru, izņemot brīvās 
zonas un pagaidu uzglabāšanas 
procedūras, iekļauj konkrētajai procedūrai 
atbilstīgā muitas deklarācijā.

1. Visas preces, kurām paredzēts piemērot 
kādu muitas procedūru, izņemot brīvās 
zonas procedūru, iekļauj konkrētajai 
procedūrai atbilstīgā muitas deklarācijā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 141
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
137. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

137. pants svītrots
Īstenošanas pilnvaru piešķiršana
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus attiecībā uz oficiālo 
darba laiku, kas minēts 135. panta 
2. punktā. Šādus īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 244. panta 4. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. el

Pamatojums

Tiek ierosināts svītrots šo noteikumu, ņemot vērā 135. panta 2. punkta noteikumus par 
Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz muitas dienestu darbību (darba laiki, 
ņemot vērā transporta un tirdzniecības plūsmas) un proporcionalitātes principu, saskaņā ar 
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kuru lēmumi vai noteikumi ir jāpieņem vispiemērotākajā līmenī (27 dalībvalstis ir labāk 
informētas par vietējiem ģeogrāfiskajiem, transporta un tirdzniecības apstākļiem).

Grozījums Nr. 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
138. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas dienesti var atļaut personai
muitas iestādē, kas atbild par vietu, kurā 
persona veic uzņēmējdarbību, iesniegt 
muitas deklarāciju par precēm, ko muitai 
uzrāda citā muitas iestādē. Šādos 
gadījumos uzskata, ka muitas parāds ir 
radies muitas iestādē, kurā ir iesniegta 
muitas deklarācija.

1. Muitas dienesti var atļaut atzītajam 
uzņēmējam, kuram ir 21. panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunktā minētā atļauja,
muitas iestādē, kas atbild par vietu, kurā 
persona veic uzņēmējdarbību, iesniegt 
muitas deklarāciju par precēm, ko muitai 
uzrāda citā muitas iestādē. Šādos 
gadījumos uzskata, ka muitas parāds ir 
radies muitas iestādē, kurā ir iesniegta 
muitas deklarācija.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
138. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas dienesti var atļaut personai 
muitas iestādē, kas atbild par vietu, kurā 
persona veic uzņēmējdarbību, iesniegt 
muitas deklarāciju par precēm, ko muitai 
uzrāda citā muitas iestādē. Šādos 
gadījumos uzskata, ka muitas parāds ir 
radies muitas iestādē, kurā ir iesniegta 
muitas deklarācija.

1. Muitas dienesti var atļaut personai 
muitas iestādē, kas atbild par vietu, kurā 
persona veic uzņēmējdarbību, iesniegt vai 
darīt pieejamu muitas deklarāciju par 
precēm, ko muitai uzrāda citā muitas 
iestādē. Šādos gadījumos uzskata, ka 
muitas parāds ir radies muitas iestādē, kurā 
ir iesniegta vai darīta pieejama muitas 
deklarācija.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā centralizētai muitošanai vajadzētu vienkāršot procedūras, skaidri jānorāda, ka ir jābūt 
iespējai gan fiziski iesniegt nepieciešamos dokumentus, gan piešķirt piekļuvi tiem (piemēram, 
elektroniskā veidā).

Grozījums Nr. 144
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
138. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas dienesti var atļaut personai 
muitas iestādē, kas atbild par vietu, kurā 
persona veic uzņēmējdarbību, iesniegt 
muitas deklarāciju par precēm, ko muitai 
uzrāda citā muitas iestādē. Šādos 
gadījumos uzskata, ka muitas parāds ir 
radies muitas iestādē, kurā ir iesniegta 
muitas deklarācija.

1. Muitas dienesti var atļaut personai 
muitas iestādē, kas atbild par vietu, kurā 
persona veic uzņēmējdarbību, iesniegt vai 
darīt pieejamu muitas deklarāciju par 
precēm, ko muitai uzrāda citā muitas 
iestādē. Šādos gadījumos uzskata, ka 
muitas parāds ir radies muitas iestādē, kurā 
ir iesniegta vai darīta pieejama muitas 
deklarācija.

Or. el

Pamatojums

Kas attiecas uz centralizēto muitošanu, ierosināts izmantot Modernizētā muitas kodeksa 
106. panta formulējumu, saskaņā ar kuru muitas iestāde, kurā tiek iesniegta deklarācija, var 
pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atļaut atbrīvot preces, bet muitas iestādes, kurā preces tiek 
uzrādītas, veic kontroles tikai drošuma un drošības pārbaudes nolūkos.

Grozījums Nr. 145
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta muitas 
deklarācija, veic formalitātes, lai 
pārbaudītu deklarāciju un  iekasētu muitas 
parādam – ja tāds ir – atbilstošo 

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta vai 
darīta pieejama muitas deklarācija, veic 
formalitātes, lai pārbaudītu deklarāciju,
iekasētu muitas parādam – ja tāds ir –
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ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
summu.

atbilstošo ievedmuitas vai izvedmuitas 
nodokļa summu un atļautu izlaist preces.
Informācija, kas saņemta no šīs iestādes.

Or. en

Pamatojums

Papildinot referentes priekšlikumu atgriezties pie Modernizētā muitas kodeksa 106. panta 
formulējuma, kas paredz, ka muitas iestāde, kurā preces tiek uzrādītas, veic tikai drošuma un 
drošības pārbaudes, jo centralizētai muitošanai vajadzētu vienkāršot procedūras, skaidri 
jānorāda, ka ir jābūt iespējai gan fiziski iesniegt nepieciešamos dokumentus, gan piešķirt 
piekļuvi tiem (piemēram, elektroniskā veidā). 

Grozījums Nr. 146
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta muitas 
deklarācija, veic formalitātes, lai 
pārbaudītu deklarāciju un  iekasētu muitas 
parādam – ja tāds ir – atbilstošo 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
summu .

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta vai 
darīta pieejama muitas deklarācija, veic 
formalitātes, lai pārbaudītu deklarāciju,
iekasētu muitas parādam – ja tāds ir –
atbilstošo ievedmuitas vai izvedmuitas 
nodokļa summu un atļautu izlaist preces.

Or. el

Pamatojums

Kas attiecas uz centralizēto muitošanu, ierosināts izmantot Modernizētā muitas kodeksa 
106. panta formulējumu, saskaņā ar kuru muitas iestāde, kurā tiek iesniegta deklarācija, var 
pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atļaut atbrīvot preces, bet muitas iestādes, kurā preces tiek 
uzrādītas, veic kontroles tikai drošuma un drošības pārbaudes nolūkos.

Grozījums Nr. 147
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
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138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta  muitas 
deklarācija, veic formalitātes, lai 
pārbaudītu deklarāciju un  iekasētu muitas 
parādam – ja tāds ir – atbilstošo 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
summu.

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta muitas 
deklarācija, veic formalitātes, lai 
pārbaudītu deklarāciju, iekasētu muitas 
parādam – ja tāds ir – atbilstošo 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
summu un atļautu izlaist preces.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas 138. panta 2. un 3. punktā atceķ ievērojamās tirdzniecības priekšrocības, kas 
paredzētas modernizētajās Eiropas muitas tiesībās; paredzēta iespēja vērsties tās dalībvalsts 
uzraugošajā muitas iestādē, kurā tirgotājs veic uzņēmējdarbību. Ar šīm izmaiņām tiek ieviesta 
divpakāpju muitošanas procedūra. Izmaiņas rada nevajadzīgu sarežģītību, izmaksas un 
iespējamus kavējumus.

Grozījums Nr. 148
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas pārbaudes – visas 
pārbaudes, ko pamatoti pieprasa muitas 
iestāde, kurā tikusi  iesniegta muitas 
deklarācija.

3. Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas drošības un drošuma
pārbaudes – visas pārbaudes, ko pamatoti 
pieprasa muitas iestāde, kurā ir iesniegta
vai darīta pieejama muitas deklarācija, un
atļauj izlaist preces, ņemot vērā no šīs 
muitas iestādes saņemto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Papildinot referentes priekšlikumu atgriezties pie Modernizētā muitas kodeksa 106. panta 
formulējuma, kas paredz, ka muitas iestāde, kurā preces tiek uzrādītas, veic tikai drošuma un 
drošības pārbaudes, jo centralizētai muitošanai vajadzētu vienkāršot procedūras, skaidri 
jānorāda, ka ir jābūt iespējai gan fiziski iesniegt nepieciešamos dokumentus, gan piešķirt 
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piekļuvi tiem (piemēram, elektroniskā veidā).

Grozījums Nr. 149
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas pārbaudes – visas 
pārbaudes, ko pamatoti pieprasa muitas 
iestāde, kurā tikusi  iesniegta muitas 
deklarācija.

3. Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas drošības un drošuma
pārbaudes – visas pārbaudes, ko pamatoti 
pieprasa muitas iestāde, kurā ir iesniegta
vai darīta pieejama muitas deklarācija, un 
atļauj izlaist preces, ņemot vērā no šīs 
muitas iestādes saņemto informāciju.

Or. el

Pamatojums

Kas attiecas uz centralizēto muitošanu, ierosināts izmantot Modernizētā muitas kodeksa 
106. panta formulējumu, saskaņā ar kuru muitas iestāde, kurā tiek iesniegta deklarācija, var 
pieņemt vai noraidīt pieprasījumu atļaut atbrīvot preces, bet muitas iestādes, kurā preces tiek 
uzrādītas, veic kontroles tikai drošuma un drošības pārbaudes nolūkos.

Grozījums Nr. 150
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas pārbaudes – visas 
pārbaudes, ko pamatoti pieprasa muitas 
iestāde, kurā tikusi  iesniegta muitas 
deklarācija.

Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas drošības un drošuma
pārbaudes – visas pārbaudes, ko pamatoti 
pieprasa muitas iestāde, kurā ir iesniegta
vai darīta pieejama muitas deklarācija, un 
atļauj izlaist preces, ņemot vērā no šīs 
muitas iestādes saņemto informāciju.

Šīs muitas iestādes apmainās ar 
informāciju, kas vajadzīga preču laišanai 

Šīs muitas iestādes apmainās ar 
informāciju, kas vajadzīga preču laišanai 
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apgrozībā. Muitas iestāde, kurā preces 
uzrāda, atļauj preču izlaišanu.

apgrozībā.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas 138. panta 2. un 3. punktā atceķ ievērojamās tirdzniecības priekšrocības, kas 
paredzētas modernizētajās Eiropas muitas tiesībās; paredzēta iespēja vērsties tās dalībvalsts 
uzraugošajā muitas iestādē, kurā tirgotājs veic uzņēmējdarbību. Ar šīm izmaiņām tiek ieviesta 
divpakāpju muitošanas procedūra. Izmaiņas rada nevajadzīgu sarežģītību, izmaksas un 
iespējamus kavējumus.

Grozījums Nr. 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
139.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

139.a pants
Vienota atļauja vienkāršotajām 

procedūrām
Muitas iestādes var ļaut iesniegt muitas 
deklarāciju muitas iestādē, kas nav tā 
muitas iestāde, kurā preces uzrādītas vai 
tiks uzrādītas vai darītas pieejamas 
kontrolei, ar nosacījumu, ka preces nodos 
muitas procedūrai vienotās vienkāršoto 
procedūru atļaujas turētājs.

Or. en

Pamatojums

Šis pants nodrošina juridisko pamatu SASP un Savienības Muitas kodeksam. Tā kā ir 
vajadzīgi papild noteikumi, lai nodrošinātu SASP muitas jomas tiesību aktu vienādu 
piemērošanu, ir piemēroti ietvert pilnvarojumu Komisijai pieņemt šos noteikumus ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar pārbaužu procedūru. Ierosinātie noteikumi ir atvasināti no 
Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumiem.

Grozījums Nr. 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
139.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

139.b pants
Īstenošanas pilnvaru piešķiršana

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus, kas skar:
a) noteikumus par atļaujas izsniegšanu, 
kas minēta 139. pantā;
b) informācijas apmaiņu starp muitas 
iestādēm, lai informētu Komisiju un 
uzņēmējus, tādējādi nodrošinot vienādu 
muitas jomas tiesību aktu piemērošanu.
Šādus īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 244. panta 4. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis pants nodrošina juridisko pamatu SASP un Savienības Muitas kodeksam. Tā kā ir 
vajadzīgi papild noteikumi, lai nodrošinātu SASP muitas jomas tiesību aktu vienādu 
piemērošanu, ir piemēroti ietvert pilnvarojumu Komisijai pieņemt šos noteikumus ar 
īstenošanas aktiem saskaņā ar pārbaužu procedūru. Ierosinātie noteikumi ir atvasināti no 
Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumiem.

Grozījums Nr. 153
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
143. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Muitas dienesti drīkst atļaut  personai
piemērot precēm muitas procedūru, 
pamatojoties uz vienkāršotu deklarāciju, 
kurā var nebūt dažu 140. pantā  minēto 
datu vai 141. pantā minēto 
pavaddokumentu.

Precēm var piemērot muitas procedūru, 
pamatojoties uz vienkāršotu deklarāciju, 
kurā var nebūt dažu 140. pantā  minēto 
datu vai 141. pantā minēto 
pavaddokumentu.
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Or. en

Pamatojums

Deklarācijai, kurā var neiekļaut noteiktus datus vai apliecinošos dokumentus, pagaidām nav 
nepieciešama atļauja. Nav skaidrs, kādēļ turpmāk būs obligāti jāiesniedz deklarācija. Tas 
radītu  ļoti lielu administratīvo slogu muitai un tirgotājiem.

Grozījums Nr. 154
Toine Manders

Regulas priekšlikums
143. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Muitas dienesti drīkst atļaut  personai
piemērot precēm muitas procedūru, 
pamatojoties uz vienkāršotu deklarāciju, 
kurā var nebūt dažu 140. pantā  minēto 
datu vai 141. pantā minēto 
pavaddokumentu.

Precēm var piemērot muitas procedūru, 
pamatojoties uz vienkāršotu deklarāciju, 
kurā var nebūt dažu 140. pantā  minēto 
datu vai 141. pantā minēto 
pavaddokumentu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir izvairīties no ļoti liela administratīvā sloga muitai un tirgotājiem.

Grozījums Nr. 155
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
144. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Noteiktos gadījumos atceļ pienākumu 
iesniegt papildu deklarāciju.

2. Papildu deklarācija nav nepieciešama 
šādos gadījumos:
a) precēm, kas atrodas muitas noliktavās;
b) precēm, uz kurām attiecas speciālās 
procedūras, ar nosacījumu, ka:

(i) divas vai vairāk atļaujas speciālajai 
procedūrai ir piešķirtas vienai un tai 
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pašai personai;
(ii) speciālo procedūru pārtrauc 

piemērot, kas preces tiek pakļautas 
turpmākai muitas procedūrai un 
deklaranta reģistrā tiek veikta attiecīga 
atzīme. 
.

Or. el

Pamatojums

Nepieciešams precizēt gadījumus, kad var atcelt prasību iesniegt papildu deklarāciju.

Grozījums Nr. 156
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
144. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Noteiktos gadījumos atceļ pienākumu 
iesniegt papildu deklarāciju.

2. Papildu deklarācija nav nepieciešama 
šādos gadījumos:
a) precēm piemēro uzglabāšanu muitas 
noliktavā;
b) precēm piemēro speciālu procedūru ar 
nosacījumu, ka: 
(i) divas vai vairāk atļaujas speciālajai 
procedūrai ir piešķirtas vienai un tai pašai 
personai;
(ii) speciālā procedūra ir pabeigta, un 
preces ir nodotas tālākai muitas 
procedūrai, veicot ierakstu deklaranta 
reģistrā.
c) vienkāršotā procedūra attiecas uz 
precēm, kuru vērtība un daudzums ir zem 
statistiskā sliekšņa;
d) ja vienkāršotajā deklarācijā jau ir visa 
informācija, kas nepieciešama muitas 
procedūrai;
e) vienkāršoto deklarāciju neiesniedz ar 
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atzīmi deklaranta reģistrā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz atbrīvojumu no papildu deklarācijas iesniegšanas vēlams nepārprotami izklāstīt 
šos gadījumus BA.

Grozījums Nr. 157
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
144. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.α Noteiktos gadījumos atceļ pienākumu 
iesniegt papildu deklarāciju.
α) ja vienkāršotā deklarācija attiecas uz 
precēm vai kapitālu, kas nepārsniedz 
statistisko slieksni;
b) ja vienkāršotajā deklarācijā jau ir visa 
informācija, kas nepieciešama muitas 
procedūrai;
c) ja vienkāršotā deklarācija netiek 
ievadīta deklaranta reģistrā.

Or. el

Pamatojums

Nepieciešams precizēt gadījumus, kad var atcelt prasību iesniegt papildu deklarāciju.

Grozījums Nr. 158
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
145. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) gadījumus, kad pienākums iesniegt 
papildu deklarāciju ir atcelts saskaņā ar 
144. panta 2. punktu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Tā kā izņēmumi attiecībā uz pienākumu iesniegt papildu deklarāciju ir skaidri izklāstīti BA, 
šis punkts par attiecīgo pilnvaru deleģējumu ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 159
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
146. pants – 3. punkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) personām, kas ir iesniegušas muitas 
deklarāciju tās valsts teritorijā, kura 
atrodas kaimiņos Savienības muitas 
teritorijai, robežpunkta muitas dienestā, 
kas ir blakus šai teritorijai, ar 
nosacījumu, ka šī valsts ļauj izmantot 
savstarpējas priekšrocības personām, kas 
veic uzņēmējdarbību Savienības muitas 
teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz deklarantiem, kas veic uzņēmējdarbību muitas teritorijā, vēlams nepārprotami 
izklāstīt šos gadījumus BA.

Grozījums Nr. 160
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
146. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Prasību būt reģistrētam Savienības 
muitas teritorijā var atcelt, izņemot 
gadījumos, kas noteikti 3. punktā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tā kā izņēmumi attiecībā uz deklarantiem, kas veic uzņēmējdarbību muitas teritorijā, ir 
skaidri izklāstīti BA, šis punkts par attiecīgo pilnvaru deleģējumu ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
148. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas deklarācijas , kas atbilst šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas 
dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, 
ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas 
uzrādītas muitai .

1. Muitas deklarācijas, kas atbilst šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas 
dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, 
ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas 
uzrādītas muitai vai muitas dienestiem 
pieņemamā veidā ir darītas pieejamas 
muitas kontrolei.

Ja deklarācija ir ieraksts deklarētāja 
reģistros ar iespēju muitas dienestiem 
piekļūt šiem datiem, deklarāciju uzskata 
par pieņemtu brīdī, kad preces tiek 
reģistrētas šajos reģistros. Muitas dienesti 
– neskarot deklarētāja juridiskās saistības 
vai drošības un drošuma pārbaužu 
piemērošanu – var atcelt pienākumu 
preces uzrādīt vai darīt pieejamas muitas 
kontrolei.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka preces var atbrīvot vai citādi atlasīt kontrolei tikai 
pēc tam, kad tās ir ievestas Savienības muitas teritorijā. Tas radītu ievērojamu kavēšanos 
punktā, kurā notiek ievešana ES. Tirgotājiem, kuriem ir atzītā uzņēmēja statuss, vajadzētu būt 
iespējai saņemt paziņojumu par atbrīvošanu vai preču kontroli, pirms preces tiek ievestas ES.

Grozījums Nr. 162
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
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148. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas deklarācijas , kas atbilst šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas 
dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, 
ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas 
uzrādītas muitai .

1. Muitas deklarācijas , kas atbilst šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas 
dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, 
ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas 
uzrādītas muitai . Atzītajiem uzņēmējiem ir 
jāpiešķir attiecīgi vienkāršojumi.

Or. de

Pamatojums

Atzītajiem uzņēmējiem, balstoties uz to statūtiem, ir jāpiešķir procedurāli vienkāršojumi, kad 
preces tiek atbrīvotas, veicot attiecīgu ierakstu uzņēmuma dokumentos, īpaši tas attiecas uz 
importētu produktu sūtījuma atbrīvošanu bez iepriekšēja attiecīgās muitas iestādes 
paziņojuma par saņemšanu.

Grozījums Nr. 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
149. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc pieprasījuma, noteiktā termiņā var 
atļaut grozīt muitas deklarāciju pēc preču 
izlaišanas.

3. Pēc pieprasījuma, trīs gadu laikā pēc 
pieņemšanas var atļaut grozīt muitas 
deklarāciju pēc preču izlaišanas.

Or. en

Pamatojums

Pievienojot 149. panta 3. punktam trīs gadu termiņu, mēs izvairāmies no jauna pilnvaru 
deleģējuma paredzēšanas 151. pantā.

Grozījums Nr. 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
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154. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas dienesti pēc pieteikuma var atļaut 
personai iesniegt muitas deklarāciju kā 
ierakstu deklarētāja reģistros, ar 
nosacījumu, ka muitas dienestiem ir 
piekļuve šiem datiem deklarētāja 
elektroniskajā datu sistēmā.

1. Muitas dienesti pēc pieteikuma var atļaut 
personai iesniegt muitas deklarāciju kā 
ierakstu deklarētāja reģistros, ar 
nosacījumu, ka muitas dienestiem ir 
piekļuve šiem datiem deklarētāja 
elektroniskajā datu sistēmā saistībā ar 
41. pantā minētajām pēcatbrīvošanas 
kontrolēm.

Or. de

Pamatojums

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 
will take place by means of post-release controls (audits). Customs authorities do not need to 
have access to companies’ operating systems.

Grozījums Nr. 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
154. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas dienesti pēc pieteikuma var atcelt 
pienākumu preces uzrādīt.

2. Muitas dienesti pēc pieteikuma var atcelt 
pienākumu preces uzrādīt atbilstīgi 
124. panta 1. punktam, kurus ievada 
saskaņā ar 154. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

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 do not need to 
have access to companies’ operating systems.

Grozījums Nr. 166
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
154. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. punktā minētās atļaujas 
turētājs atbilst 22. panta a) līdz 
d) apakšpunkta kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka atzītā uzņēmēja kritēriji tiek ņemti vērā kā minimālā 
prasība, lai sistēmu padarītu uzticamāku.

Grozījums Nr. 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
179. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk precizēti 178. punkta 2. pantā 
minētie noteikumi par pierādījumiem.

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

a) nosacījumus, ar kuriem pierāda 
Savienības statusu jūras zvejniecības 
produktiem un precēm, kas iegūtas no 
jūras zvejniecības produktiem;
b) situācijas, kurās muitas iestādes atceļ 
prasību iesniegt Savienības statusa 
pierādījumu;
c) nosacījumus pārsūtīšanai.

Or. en
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Pamatojums

Aprakstītas pilnvaras, nodrošinot skaidrāku juridisko pamatu MCCIP 513. panta 16. līdz 
18.c punktam.

Grozījums Nr. 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
180. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzglabāšana, kas ietver pagaidu 
uzglabāšanu, uzglabāšanu muitas 
noliktavā un uzglabāšanu brīvajās zonās;

(b) uzglabāšana, kas ietver uzglabāšanu 
muitas noliktavā un uzglabāšanu brīvajās 
zonās;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
181. pants – 1. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noliktavu darbībai preču pagaidu 
uzglabāšanai vai uzglabāšanai muitas 
noliktavā, izņemot, ja noliktavas operators 
ir pats muitas dienests.

(b) noliktavu darbībai preču uzglabāšanai 
muitas noliktavā, izņemot, ja noliktavas 
operators ir pats muitas dienests.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.
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Grozījums Nr. 170
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
181. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējam, kuram ir atzītais "muitas 
vienkāršojumu" statuss, ir pienākums 
izpildīt b) apakšpunktā paredzēto 
nosacījumu, ciktāl darbības, kas attiecas 
uz attiecīgu īpašo procedūru, tika ņemtas 
vērā, piešķirot minēto atļauju.

Uzskata, ka atzītais uzņēmējs ir izpildījis 
nosacījumus, kas iekļauti b) apakšpunktā, 
un tālākas kontroles nav vajadzīgas.

Or. de

Pamatojums

Globālajā tirgū speciālajām muitas procedūrām ir vērā ņemama ietekme uz ES 
konkurētspēju. Šo procedūru izmantošanas priekšnoteikumi un prasības, kā arī attiecīgie 
atbrīvojumi, ir ļoti nozīmīgi. Procedūras un nosacījumi piemērošanai ir jāiekļauj šajā regulā.

Grozījums Nr. 171
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
181. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējam, kuram ir atzītais "muitas 
vienkāršojumu" statuss, ir pienākums 
izpildīt b) apakšpunktā paredzēto 
nosacījumu, ciktāl darbības, kas attiecas 
uz attiecīgu īpašo procedūru, tika ņemtas 
vērā, piešķirot minēto atļauju.

Neskarot papildu nosacījumus, kas 
reglamentē šīs procedūras, uzņēmējam, 
kuram ir atzītais "muitas vienkāršojumu" 
statuss, ir pienākums izpildīt šā punkta
b) apakšpunktā paredzēto nosacījumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz atzītajiem komersantiem vienmēr ir jāpieņem, ka tie atbilst obligātajiem 
kritērijiem.
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Grozījums Nr. 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
186. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk precizēti 185. punkta 2. pantā minētie 
noteikumi par procedūras veikšanu.

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuru 
mērķis ir izveidot sīki izstrādātus 
noteikumus procedūrai, ar kuru tiek 
pabeigta procedūra, precizējot:

a) nosacījumi speciālās procedūras 
pabeigšanai;
b) procedūras pabeigšanas termiņš kā arī
c) procedūras pabeigšanas ziņojuma 
veids.

Or. en

Pamatojums

pilnvarojuma noteikums šajā pantā neatbilst LESD 290. pantam. Savienības Muitas kodeksā 
ir nepārprotami jāiekļauj pilnvaru deleģējuma mērķis, priekšmetus un darbības joma.

Grozījums Nr. 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
193. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Noteiktos gadījumos  Savienības
precēm piemēro  ārējā tranzīta procedūru.

2. Ja Savienības preces eksportē uz kopēju 
tranzīta valsti vai ja tās tiek eksportētas un 
atrodas tranzītā vienas vai vairāku kopēju 
tranzītvalstu teritorijā un tiek piemēroti 
Konvencijas par kopēju tranzīta 
procedūru noteikumi, tās pakļauj ārējai 
Savienības tranzīta procedūrai kādā no 
šiem gadījumiem:
a) ja tām ir veiktas izvedmuitas 
formalitātes attiecībā uz atmaksājumiem, 
ko piešķir par izvešanu uz trešām valstīm 
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saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku;
b) ja tās ir no intervences krājumiem, ir 
pakļautas kontroles pasākumiem attiecībā 
uz izmantošanu un/vai galamērķi un tām 
ir veiktas izvedmuitas formalitātes 
attiecībā uz izvešanu uz trešām valstīm 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības 
politiku;
c) ja tās var pretendēt uz ievedmuitas 
atmaksu vai atlīdzināšanu ar nosacījumu, 
ka tās tiek eksportētas no Savienības 
muitas teritorijas, vai ja uz tām attiecas 
Kodeksa 81. panta 3. punkts.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir būtiski svarīgs Savienības Muitas kodeksa elements, kas ir jāiekļauj 
Savienības Muitas kodeksa tekstā atbilstīgi LESD 290. pantam. Pašlaik šis noteikums ir 
ietverts MCCIO 722. panta 4. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr. 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
193. pants – 3. punkts - b apakšpunkts - iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) tiek īstenota starp diviem punktiem 
Savienības muitas teritorijā, kas atrodas 
vai nu vienā un tajā pašā dalībvalstīs, vai 
divās dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 175
Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
196. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var 
atļaut personai izmantot vienkāršojumus 
attiecībā uz Savienības tranzīta procedūras 
piemērošanu precēm un attiecībā uz šīs 
procedūras izbeigšanu.

4. Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var 
atļaut personai izmantot vienkāršojumus 
attiecībā uz Savienības tranzīta procedūras 
piemērošanu precēm un attiecībā uz šīs 
procedūras izbeigšanu, tostarp, ja no 
aviosabiedrības vai kuģniecības, kas veic 
ievērojamu skaitu lidojumu vai braucienu 
starp dalībvalstīm, kā tranzīta deklarācija 
ir saņemts datu apmaiņas sistēmu ceļā 
sūtīts paziņojums.

Or. en

Pamatojums

Elektronisko paziņojumu izmantošana pilnībā atbilst gan elektroniskās deklarācijas, gan 
iesniegšanas prasībām. Tas saskan ar deklarācijas koncepciju, kurā ir paredzēta datu ievade 
reģistrā un kas ir viena no Eiropas muitas jomas tiesību aktu modernizēšanas balstiem.

Grozījums Nr. 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
196. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var 
atļaut personai izmantot vienkāršojumus 
attiecībā uz Savienības tranzīta procedūras 
piemērošanu precēm un attiecībā uz šīs 
procedūras izbeigšanu.

4. Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var 
atļaut personai izmantot vienkāršojumus 
attiecībā uz Savienības tranzīta procedūras 
piemērošanu precēm un attiecībā uz šīs 
procedūras izbeigšanu, tostarp, ja no 
aviosabiedrības vai kuģniecības, kas veic 
ievērojamu skaitu lidojumu vai braucienu 
starp dalībvalstīm, kā tranzīta deklarācija
ir saņemts datu apmaiņas sistēmu ceļā 
sūtīts paziņojums.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
198. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumus par atļaujas izsniegšanu, 
kas minēta 196. panta 4. punktā;

(b) noteikumus par atļaujas izsniegšanu
atzītajam sūtītājam, atzītajam saņēmējam 
par atļauju izmantot speciālus zīmogus un 
noteikumus vienkāršotām tranzīta 
procedūrām, pārvadājot preces ar gaisa 
vai jūras transportu, kas minēta 196. panta 
4. punktā;

Or. en

Pamatojums

- Panta b) apakšpunkts : mēs uzskatām, ka Savienības Muitas kodeksā ir jāsaglabā 
vienkāršotas tranzīta procedūras preču pārvadāšanai ar gaisa vai jūras transportu;

- Panta c) apakšpunkts: 196. panta 5. punktu var svītrot, jo atļaujas pienākuma turētāja 
un muitas pienākumi nodrošināt atbilstību ir reglamentēti 1. nodaļas 1. iedaļas 5. panta 3. un 
24. punktā vai vismaz ir iespējams šos pienākumus no tiem atvasināt. Līdz ar to 
c) apakšpunkts ir liekas, un to var svītrot.

Grozījums Nr. 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
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198. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noteikumus par atļaujas izsniegšanu, 
kas minēta 196. panta 4. punktā;

(b) noteikumus par atļaujas izsniegšanu, 
kas minēta 196. panta 4. punktā, kuros 
jāiekļauj spēja izmantot ievešanu tikai 
deklaranta reģistros;

Or. en

Pamatojums

Sīki izstrādāti noteikumi par preču novietošanu ir izstrādājami, taču tie nav saistīti ar prasību 
iesniegt parasto deklarāciju.

Grozījums Nr. 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
199. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir ekonomiska vajadzība un ja netiks 
traucēta muitas uzraudzība, muitas dienesti 
var atļaut Savienības preču uzglabāšanu 
pagaidu uzglabāšanas vietā vai muitas 
noliktavā. Nav uzskatāms, ka šīm precēm 
piemērota pagaidu uzglabāšanas vai
muitas noliktavas procedūra.

3. Ja ir ekonomiska vajadzība un ja netiks 
traucēta muitas uzraudzība, muitas dienesti 
var atļaut Savienības preču uzglabāšanu 
muitas noliktavā. Nav uzskatāms, ka šīm 
precēm piemērota muitas noliktavas 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
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199. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Muitas dienesti nodrošina tādu preču 
muitas uzraudzību, kam piemērota 
uzglabāšanas procedūra.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atļaujas pienākuma turētāja un muitas pienākumi nodrošināt atbilstību ir reglamentēti 
1. nodaļas 1. iedaļas 5. panta 3. un 24. punktā vai vismaz ir iespējams šos pienākumus no 
tiem atvasināt. Tādēļ ierosināts 4. punktu svītrot.

Grozījums Nr. 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
200. pants – 1. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nodrošināt, lai preces, kamēr tās atrodas 
pagaidu uzglabāšanas vai muitas 
noliktavas procedūrā, paliek muitas 
uzraudzībā;

(a) nodrošināt, lai preces, kamēr tās atrodas 
muitas noliktavas procedūrā, paliek muitas 
uzraudzībā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
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200. pants – 1. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izpildīt pienākumus, kas izriet no preču 
glabāšanas saskaņā ar pagaidu 
uzglabāšanas vai muitas noliktavas 
procedūru;

(b) izpildīt pienākumus, kas izriet no preču 
glabāšanas saskaņā ar muitas noliktavas 
procedūru;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
200. pants – 1. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ievērot konkrētos nosacījumus, kas 
norādīti muitas noliktavas vai pagaidu 
uzglabāšanas vietas darbības atļaujā.

(c) ievērot konkrētos nosacījumus, kas 
norādīti muitas noliktavas vietas darbības 
atļaujā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
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200. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Procedūras izmantotājs ir atbildīgs par to 
pienākumu izpildi, kas izriet no pagaidu 
uzglabāšanas vai muitas noliktavas 
procedūras piemērošanas precēm.

3. Procedūras izmantotājs ir atbildīgs par to 
pienākumu izpildi, kas izriet muitas 
noliktavas procedūras piemērošanas 
precēm.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
217. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
precizējot:

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuru 
mērķis ir izveidot sīki izstrādātus 
noteikumus procedūrai attiecībā uz īpašu 
izmantošanu pagaidu pieņemšanas laikā,
precizējot:

Or. en

Pamatojums

Panta a) apakšpunkts : pilnvarojuma noteikums šajā pantā neatbilst LESD 290. pantam. 
Savienības Muitas kodeksā ir nepārprotami jāiekļauj pilnvaru deleģējuma mērķis, 
priekšmetus un darbības joma.

Panta c) apakšpunkts: lieks teksts. Tas jau ir aplūkots 5. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong



AM\916428LV.doc PE498.017v01-0093/112 AM\

LV

Regulas priekšlikums
217. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īpašu izmantošanu, kas minēta 
214. panta 1. punktā;

(a) īpašu izmantošanu, kas minēta 
214. panta 1. punktā, šādās situācijās;

(i) transporta līdzekļi, platformas un 
konteineri;
(ii) ceļotāju vestie priekšmeti personiskai 
lietošanai un sporta piederumi;
(iii) jūrnieku iedzīve;
(iv) materiāli katastrofu seku novēršanai;
(v) medicīniskas, ķirurģiskas un 
laboratoriju iekārtas;
(vi) dzīvnieki;
(v) priekšmeti lietošanai pierobežā;
(vi) skaņas, attēla vai datu nesēji, 
reklāmas materiāli;
(vii) profesionālais aprīkojums;
(viii) mācību materiāli un zinātniskās 
iekārtas;
(ix) tara;
(x) veidnes, formas, sagataves, rasējumi,  
mērinstrumenti, kontroles un testēšanas 
rīki un tamlīdzīgi priekšmeti;
(xi) īpaši rīki un instrumenti;
(xii) preces pārbaudēm un pārbaudāmās 
preces;
(xiii) paraugi;
(xiv) aizstājoši ražošanas līdzekļi;
(xv) preces sarīkojumiem vai pārdošanai;
(xvi) rezerves detaļas, piederumi un 
iekārtas;
(xvii) citas preces;

Or. en
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Pamatojums

Panta a) apakšpunkts : pilnvarojuma noteikums šajā pantā neatbilst LESD 290. pantam. 
Savienības Muitas kodeksā ir nepārprotami jāiekļauj pilnvaru deleģējuma mērķis, 
priekšmetus un darbības joma.

Panta c) apakšpunkts: lieks teksts. Tas jau ir aplūkots 5. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
217.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

217.a pants
Komiteju procedūra

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus attiecībā uz 215. panta 
2. punktā minēto termiņu, lai nodrošinātu 
muitas jomas tiesību aktu vienādu 
piemērošanu. Šādus īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 244. panta 4. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis īstenošanas pilnvaru deleģējums paredz juridisko pamatu tādu termiņu noteikšanai 
īstenošanas aktā, kuros preces var atrasties pagaidu uzglabāšanā, kamēr tās paliek pagaidu 
ievešanas procedūrā.

Grozījums Nr. 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
218. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkritumus un lūžņus, kas radušies no 
tādu preču iznīcināšanas, kam piemērota 

5. Atkritumus un lūžņus, kas radušies no 
tādu preču iznīcināšanas, kam piemērota 
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gala patēriņa procedūra, uzskata, ka tiem 
piemērota pagaidu uzglabāšanas 
procedūra.

gala patēriņa procedūra, uzskata, ka tie 
atrodas pagaidu uzglabāšanā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
219. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

219. pants svītrots
Pilnvaru deleģēšana

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk precizēti 218. punkta 1. pantā 
minētie noteikumi par kārtību, kādā 
nodrošina muitas uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Lieks teksts. Tas jau ir aplūkots 5. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
224. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Ja vienādu nosacījumu izveidei ir 
vajadzīgi juridiski saistoši Savienības 
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tiesību akti, Komisijai līdz 2014. gada 
31. decembrim piešķir īstenošanas 
pilnvaras.
Īstenošanas pilnvaru piešķīrums, kas 
minēts pirmajā apakšpunktā, automātiski 
tiek pagarināts uz nenoteikti laiku.

Or. en

Pamatojums

Kā minēts arī 243. pantā, tā kā Komisija ir norādījusi, ka tā pieņems deleģētos aktus un 
īstenošanas aktus 18 mēnešu laikā pēc Savienības Muitas kodeksa stāšanās spēkā, ir 
piemēroti iekļaut Savienības Muitas kodeksā skaidru noteikumu, kas paredz termiņu gan 
pilnvaru deleģējumam, gan īstenošanas pilnvaru deleģējumam (244.pants). Šis termiņš ir 
norādīts 1. punktā.

Grozījums Nr. 191
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
228. pants – 2. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) citos gadījumos, ja to pienācīgi pamato 
satiksmes veids vai nosaka starptautiskie 
līgumi.

(c) citos gadījumos, ja to pienācīgi pamato 
satiksmes veids, preču veids vai nosaka 
starptautiskie līgumi.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums attiecas ne tikai uz satiksme veidu, bet arī dažādiem preču veidiem. Kā piemēru 
var minēt elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 192
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
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228. pants – 2. punkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) preces, ko izved atzītais uzņēmējs;

Or. en

Pamatojums

Nākotnē atzītā uzņēmēja statusam būs būtiski svarīga nozīme, tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi 
paredzēt patiesus vienkāršojumus. Atbilstīgiem un uzticamiem uzņēmējiem vajadzētu būt 
iespējai kā atzītiem uzņēmējiem maksimāli izmantot vienkāršojumu sniegtās priekšrocības. Šā 
iemesla dēļ ir būtiski svarīgi paredzēt, ka atzītie uzņēmēji tiks atbrīvoti no pirmsizvešanas 
deklarāciju iesniegšanas; tam jākļūst par būtiski svarīgu elementu, un tas ir precīzi jānorāda 
pamataktā.

Grozījums Nr. 193
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
228. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirmsizvešanas deklarācija ir viens no 
šādiem dokumentiem:

svītrots

(a) ja precēm, ko izved no Savienības
muitas teritorijas, piemēro muitas 
procedūru, kuras īstenošanai ir obligāti 
vajadzīga muitas deklarācija, – attiecīgā 
muitas deklarācija;
(b) reeksportēšanas paziņojums saskaņā 
ar 235. pantu;
(c) izvešanas kopsavilkuma deklarācija, 
kas minēta 236. pantā;
(d) reeksportēšanas paziņojums, kas 
minēts 239. pantā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā saskaņā ar 228. panta 5. punktu reeksporta paziņojumā nav jāiekļauj dati, kas 
nepieciešami izvešanas kopsavilkuma deklarācijai, reeksporta paziņojumu nevajadzētu 
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uzskatīt par pirmsizvešanas deklarāciju. Šā iemesla dēļ mēs uzskatām, ka reeksporta 
paziņojums nav jāiekļauj 4. punktā.

Grozījums Nr. 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
230. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi jāņem vērā slogs, kādu 
uzņēmējiem rada šā noteikuma izpilde.

Or. de

Pamatojums

2011. gada 1. decembra lēmumā tika ierosināts dot atlaides nelieliem sūtījumiem, uz kuriem 
visā ES attieksies "mutiskā muitas deklarācija". Šis papildinājums ir ierosināts tādēļ, lai dotu 
Komisijai iespēju nodrošināt šādu regulējumu ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
233. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saņemot pieteikumu, muitas iestādes 
var atļaut personai izmantot 
vienkāršojumus attiecībā uz Savienības 
tranzīta procedūras piemērošanu precēm 
un attiecībā uz šīs procedūras izbeigšanu. 
Tā tiks ņemtas vērā uzņēmēja 
ekonomiskās intereses.

Or. de

Pamatojums

2011. gada 1. decembra lēmumā tika ierosināts dot atlaides nelieliem sūtījumiem, uz kuriem 
visā ES attieksies "mutiskā muitas deklarācija". Šis papildinājums ir ierosināts tādēļ, lai dotu 
Komisijai iespēju nodrošināt šādu regulējumu ar deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
235. pants – 3. punkts - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) precēm, kurām piemērota pagaidu
uzglabāšanas procedūra un kuras 
reeksportē tieši no pagaidu uzglabāšanas 
vietas.

(c) precēm, kuras atrodas pagaidu
uzglabāšanā un kuras reeksportē tieši no 
pagaidu uzglabāšanas vietas.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, ka pagaidu uzglabāšana ir nevis „īpaša muitas procedūra”, 
bet gan statuss. Ar to tiks atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms Modernizētā muitas 
kodeksa.

Grozījums Nr. 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
236. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju 
iesniedz kāda no šīm personām:
a) persona, kas izved preces vai kas 
uzņemas atbildību par šo preču izvešanu 
no Savienības muitas teritorijas;
b) eksportētājs vai preču nosūtītājs, vai 
cita persona, kuras vārdā vai kuras 
uzdevumā darbojas a) apakšpunktā 
minētās personas;
c) jebkura persona, kas var uzrādīt 
attiecīgās preces vai nodrošināt to 
uzrādīšanu kompetentajam muitas 
dienestam.

Or. en
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Pamatojums

Persona, kura iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, ir būtiski svarīgs Savienības 
Muitas kodeksa elements, kas ir jāiekļauj Savienības Muitas kodeksa tekstā atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

Grozījums Nr. 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
236. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Muitas iestādes var atcelt pienākumu 
iesniegt izvešanas kopsavilkuma 
deklarāciju gadījumos, kad minēti 
228. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Nav juridiska pamata atcelt pienākumu iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tādēļ 
iekļauta atsauce uz 228. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
236. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju 
iesniedz ievešanas muitas iestādē. Muitas 
iestādes var ļaut izvešanas kopsavilkuma 
deklarāciju iesniegt citā muitas iestādē, ja 
šī iestāde izvešanas muitas iestādei uzreiz 
dara zināmus vai elektroniski pieejamus 
vajadzīgos datus.

Or. en
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Pamatojums

Šajā noteikumā precizēts, kura ir kompetentā muitas iestāde, kurai jāiesniedz izvešanas 
kopsavilkuma deklarācija.

Grozījums Nr. 200
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
237. pants – 1. punkts - 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šādi grozījumi nav iespējami pēc 
jebkura no šādiem gadījumiem:
a) muitas iestādes kopsavilkuma 
deklarācijas iesniedzējam ir paziņojušas 
par nodomu pārbaudīt preces;
b) muitas iestādes ir konstatējušas, ka 
attiecīgie dati nav patiesi;
c) muitas iestādes jau ir atļāvušas preces 
pārvietot.

Or. en

Pamatojums

Mēs ierosinām saglabāt nemainītu Modernizētā muitas kodeksa 181. panta 1. punktu un 
iekļaut Savienības Muitas kodeksā gadījumus, kad nav iespējams veikt izmaiņas izvešanas 
kopsavilkuma deklarācijā.

Grozījums Nr. 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
237. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju 
neuzskata par iesniegtu, ja deklarētās 
preces nav izvestas no Savienības muitas 
teritorijas noteiktā termiņā pēc tam, kad

2. Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju 
neuzskata par iesniegtu, ja deklarētās 
preces nav izvestas no Savienības muitas 
teritorijas pēc tam, kad ir pagājis 
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deklarācija ir iesniegta. 150 dienu termiņš pēc deklarācijas 
iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā termiņš, pēc kura uzskata, ka izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta, ir 
būtiski svarīgs muitas jomas tiesību aktu elements, turklāt šāds noteikums ir iekļauts 
pašreizējā MCCIP 820. panta 18. punkta 2. apakšpunktā, mēs ierosinām iekļaut šo termiņu 
arī Savienības Muitas kodeksā.

Grozījums Nr. 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
238. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem papildina 236. punktā minētos 
noteikumus par izvešanas kopsavilkuma 
deklarācijas iesniegšanu. 

(a) noteikumus par kārtību, kādā iesniedz 
izvešanas kopsavilkuma deklarāciju; 
(b) gadījumus, kad ir atļauti grozījumi 
izvešanas kopsavilkuma deklarācijā, kā 
minēts 237. panta 1. punktā; 
(c) termiņu, kas noteikts 237. panta 
2. punktā, kurā izvešanas kopsavilkuma 
deklarāciju neuzskata par iesniegtu.

Or. en

Pamatojums

Panta b) apakšpunkts : noteikumi par izvešanas kopsavilkuma deklarācijas grozīšanu ir 
iekļauti237. panta 1. punktā, tādēļ šo pilnvarojumu var svītrot.

Panta c) apakšpunkts: periods, pēc kura uzskata, ka izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav 
iesniegta, ir noteikts 237. panta 2. punktā, tādēļ šo pilnvarojumu var svītrot.
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Grozījums Nr. 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
238.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

238.a pants
Īstenošanas pilnvaru piešķiršana

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
muitas jomas tiesību aktu īstenošanai, 
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
pasākumus attiecībā uz: 
a) izvešanas vietas muitas iestādes 
pienākumiem attiecībā uz izvešanas 
kopsavilkuma deklarāciju;
b) iespēju, ka muitas iestādes, savstarpēji 
vienojoties, var ļaut iesniegt izvešanas 
kopsavilkuma deklarāciju citā muitas 
iestādē.
. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
244. panta 4. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Panta a) apakšpunkts : tādēļ, ka ir iespējams apsvērt vēl citus izvešanas vietas muitas 
iestādes pienākumus, kuru mērķis ir nodrošināt vienādu muitas jomas tiesību aktu 
piemērošanu (tie ir iekļauti MCCIP 16. panta 4. punktā), ir piemēroti piešķirt Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas pasākumus šajā jomā.

Panta b) apakšpunkts : MCCIP paredz iespēju, ka muitas iestādes, savstarpēji vienojoties, 
var ļaut iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju citā muitas iestādē. Paredzēts 
pilnvarojums Komisijai, lai tā varētu pieņemt īstenošanas aktus šajā jomā, kas skar vienādu 
muitas jomas tiesību aktu piemērošanu, kā ierosināts arī MCCIP 820. panta 16. punkta 
7. apakšpunktā.

Grozījums Nr. 204
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
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239. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ārpussavienības preces tiek izvestas 
no Savienības muitas teritorijas tieši no 
pagaidu uzglabāšanas vietas vai brīvās 
zonas un nav vajadzīgs ne reeksporta 
paziņojums, ne izvešanas kopsavilkuma 
deklarācija, tad atbildīgā persona
kompetentajai muitas iestādei iesniedz
reeksporta paziņojumu.

1. Ja ārpussavienības preces tiek izvestas 
no Savienības muitas teritorijas tieši no 
pagaidu uzglabāšanas vietas vai brīvās 
zonas un nav vajadzīgs ne reeksporta 
paziņojums, ne izvešanas kopsavilkuma 
deklarācija, tad kompetentajai muitas 
iestādei tiek iesniegts reeksporta
paziņojums.

Or. en

Pamatojums

Tā kā persona, kas iesniedz reeksporta paziņojumu, ir minēta 4. punktā, svītra atsauce uz šo 
personu 1. punktā.

Grozījums Nr. 205
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
239. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Reeksporta paziņojumu iesniedz kāda 
no šīm personām:
a) persona, kas izved preces vai kas 
uzņemas atbildību par šo preču izvešanu 
no Savienības muitas teritorijas;
b) eksportētājs vai preču nosūtītājs, vai 
cita persona, kuras vārdā vai kuras 
uzdevumā darbojas a) apakšpunktā 
minētās personas;
c) jebkura persona, kas var uzrādīt 
attiecīgās preces vai nodrošināt to 
uzrādīšanu kompetentajam muitas 
dienestam.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā persona, kas iesniedz reeksporta paziņojumu ir būtiski svarīgs muitas jomas tiesību 
aktu elements, pievienoti noteikumi par to, kas var būt šādas personas.

Grozījums Nr. 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
243. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaru deleģēšana, kas minēta 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. pantā, 
jāuztic Komisijai uz nenoteiktu laika 
periodu no dienas, kad stājas spēkā šī 
regula.

2. Pilnvaru deleģēšana, kas minēta 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. pantā, līdz 
2014. gada 31. decembrim jāuztic 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
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243. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaru deleģēšana, kas minēta 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. pantā, 
jāuztic Komisijai uz nenoteiktu laika 
periodu no dienas, kad stājas spēkā šī 
regula.

2. Pilnvaru deleģēšana, kas minēta 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. pantā, 
jāuztic Komisijai uz pieciem gadiem no 
dienas, kad stājas spēkā šī regula. Komisija 
sagatavo ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en

Pamatojums

Jauna pārskatīšanas perioda ieviešana ļautu izveidot oficiālus ziņojumus par Komisijas 
deleģējuma pilnvaru izmantošanu,

Grozījums Nr. 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
243. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minētais pilnvaru 
deleģējums tiek automātiski pagarināts 
par pieciem gadiem. Komisija sagatavo 
ziņojumu par katru no deleģētajām 
pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām un 
iesniedz to Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Šajā ziņojumā jo īpaši novērtē 
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deleģēto aktu Savienības un dalībvalstu 
līmeņa ietekmi uz ekonomikas politiku, 
uzņēmējdarbību, administratīvo slogu, 
darbinieku skaitu, budžetu, resursiem un 
iespēju sniegt rezultātus, un norāda, kā 
būtu iespējams modernizēt un uzlabot 
muitas procedūru un muitas jomas tiesību 
aktu piemērošanu.  Vajadzības gadījumā 
ziņojumam pievieno priekšlikumu, ar 
kuru groza Kodeksu un tā deleģētos aktus. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, atsaukta saskaņā ar 
3. punktu vai pagarināta par laikposmu, 
kādu ir noteicis Eiropas Parlaments un 
Padome, ņemot vērā šo iestāžu izvirzītos 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

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);
- 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).

Grozījums Nr. 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
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243. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tā kā daži vai 
visi noteikumi deleģētā akta projektā 
varētu pamatīgi mainīt veidu, kādā tiek 
piemēroti šīs regulas noteikumi, pirms tā 
ir stājusies spēkā, Komisija nodrošina, ka 
savlaicīgi tiek rīkotas pienācīgas 
apspriedes ar Padomi, Eiropas 
Parlamentu un uzņēmējiem un to, ka viņu 
viedoklis tiek ņemts vērā, pirms tiek 
pieņemts deleģētais akts, lai tādējādi 
izvairītos no potenciāli negatīvas ietekmes 
uz Savienības konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Lai būtu iespējams pienācīgi apmainīties viedokļiem par piemērotu pārejas periodu tiem 
deleģētajiem aktiem, kuriem ir potenciāla ietekme uz ES konkurētspēju, ir svarīgi nodrošināt 
pienācīgas apspriedes ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām un to, ka viņu viedoklis 
tiek pienācīgi ņemts vērā.

Grozījums Nr. 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
243.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

243.a pants 
Komisija var atļaut vienai vai vairākām 
dalībvalstīm pēc viņu pieprasījuma 
ierobežotu laiku pārbaudīt muitas tiesību 
aktu piemērošanas vienkāršojumus. Šāda 
veida izmēģinājumiem ir jābūt 
pieejamiem visām dalībvalstīm, un tie ir 
periodiski jānovērtē.

Or. en
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Pamatojums

Gala noteikumi ir piemērota vieta, kurā iekļaut vispārīgus noteikumus, kas ļauj veikt 
inovatīvus izmēģinājumus.

Grozījums Nr. 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
243.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

243.b pants
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumus, kas minēti 243.a pantā. 
Šos īstenošanas lēmumus pieņem saskaņā 
ar 244. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. en

Pamatojums

Gala noteikumi ir piemērota vieta, kurā iekļaut vispārīgus noteikumus, kas ļauj veikt 
inovatīvus izmēģinājumus.

Grozījums Nr. 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
244. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja vajadzīgs rakstisks komitejas 
atzinums un ir atsauce uz šo punktu, šī
procedūra tiek izbeigta bez rezultāta, tikai 
tad, ja, ievērojot atzinuma sniegšanas 
termiņu, komitejas priekšsēdētājs tā 
nolemj.

6. Rakstiskā procedūra tiek izbeigta bez 
rezultāta, ja priekšsēdētājs tā nolemj vai to 
pieprasa komitejas loceklis. Šādā 
gadījumā priekšsēdētājs savlaicīgi sasauc 
komitejas sanāksmi.

Or. en
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Pamatojums

Kādēļ tikai priekšsēdētājam ir iespēja lemt par rakstiskās procedūras izbeigšanu? Kādas tam 
var būt sekas? Tas ir pretrunā Regulas Nr. 192/2011 3. panta 5. punktam.
Šis noteikums ir šāds:
„Ja vien pamataktā nav noteikts citādi, rakstisko procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja 
pirmajā daļā minētajā termiņā tā nolemj priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas loceklis. 
Šādā gadījumā priekšsēdētājs savlaicīgi sasauc komitejas sanāksmi.”
Vēlams Savienības Muitas kodeksā iekļaut šo noteikumu vai vismaz atsaukties uz to.

Grozījums Nr. 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
244.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

244.a pants
Citi jautājumi

Muitas kodeksa komiteja var izskatīt 
jebkuru ar tiesību aktiem muitas jomā 
saistītu jautājumu, ko ierosina tās 
priekšsēdētājs vai nu pēc Komisijas 
iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts pārstāvja 
lūguma un kas jo īpaši ir saistīts ar:
a) pasākumiem inovācijas stimulēšanai;
b) jebkādiem gadījumiem, kad Kodeksam 
un tā deleģētajiem un īstenošanas aktiem 
ir nesamērīgi liela negatīva ietekme uz 
ekonomikas politiku, uzņēmējdarbību, tie 
rada administratīvu slogu, tiem ir 
negatīva ietekme uz darbinieku skaitu, 
budžetu, resursiem vai spēju sniegt 
rezultātus;
c) jebkurām problēmām, kas radušās, 
piemērojot tiesību aktus muitas jomā;
d) jebkuru nostāju, kāda Savienībai 
jāpieņem komitejās, darba grupās un 
speciālistu grupās, kas izveidotas ar 
starptautiskiem nolīgumiem, kuri saistīti 
ar tiesību aktiem muitas jomā, vai 
saskaņā ar šādiem nolīgumiem.
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Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts saglabāt Modernizētā muitas kodeksa 185. pantu un iekļaut Savienības Muitas  
kodeksā iespēju Muitas kodeksa komitejai izskatīt gadījumus, kas ir piemēroti veicināt 
inovāciju, vai gadījumus, kad Savienības Muitas kodeksam vai ar to saistītajiem deleģētajiem 
vai īstenošanas aktiem ir nesamērīgi liela negatīva ietekme.

Grozījums Nr. 214
Toine Manders

Regulas priekšlikums
247. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pantus, izņemot tos, kas minēti 
1. punktā, piemēro no tā pirmā mēneša 
pirmās dienas, kas seko 18 mēnešus pēc 
minētajā punktā norādītā datuma.

2. Pantus, izņemot tos, kas minēti 
1. punktā, piemēro 2017. gada 1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

Paredzētais 18 mēnešu periods pēc stāšanās spēkā ir pārāk īss, lai pilnībā piemērotu 
Savienības Muitas kodeksu dalībvalstu līmenī ne tikai muitas, bet arī tirdzniecības jomā. 
Savienības Muitas kodeksa ieviešanas termiņam ir jābūt saistītam ar deleģēto aktu un 
īstenošanas aktu publicēšanu un stāšanos spēkā. Jāparedz, ka šis termiņš ir 24 mēneši.

Grozījums Nr. 215
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
247. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pantus,  izņemot tos, kas minēti 1. 
punktā, piemēro no  tā pirmā mēneša 
pirmās dienas, kas seko 18 mēnešus pēc 
minētajā punktā norādītā datuma.

2. Pantus, izņemot tos, kas minēti 
1. punktā, piemēro 2017. gada 1. janvārī.

Or. en
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Pamatojums

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).


