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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības 
programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
(„Muita 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 624/2007/EK
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0706) un 
grozīto priekšlikumu (COM(2012)0464),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0241/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Muitas daudzgadu rīcības programma, 
kura ir spēkā līdz 2014. gadam, ir devusi 
ievērojamu ieguldījumu muitas iestāžu 
sadarbības veicināšanā un uzlabošanā
Savienībā. Daudzas darbības muitas jomā 
ir ar pārrobežu raksturu, tajās iesaistītas 
un tās skar visas 27 dalībvalstis, tādēļ 
dalībvalstis katra atsevišķi tās nespēj 
efektīvi un lietderīgi realizēt. Programma 

(1) Muitas iestādes ikdienā saskaras ar 
daudzpusīgām problēmām: no vienas 
puses, tām ir jāstrādā pastāvīgi pieaugoša 
tirdzniecības apjoma apstākļos un 
jānodrošina likumīgu preču netraucēta 
un atvieglota plūsma, taču, no otras 
puses, tās vienlaikus ir atbildīgas par 
drošības un drošuma nodrošināšanu.
Tādēļ aizvien svarīgāka ir Savienības 
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„Muita 2020”, ko īsteno Komisija, 
dalībvalstīm sadarbības pasākumu 
veidošanai nodrošina Savienības 
pamatregulējumu, kas ir rentablāk nekā 
katrai dalībvalstij veidot savu individuālu 
sadarbības satvaru uz divpusējiem vai 
daudzpusējiem pamatiem. Tāpēc ir 
lietderīgi nodrošināt šīs programmas 
turpināšanu, izveidojot jaunu programmu 
šajā pašā jomā.

muitas iestāžu efektīva sadarbība. Muitas 
daudzgadu rīcības programma, kura ir 
spēkā līdz 2014. gadam („Muita 2013”), ir 
sekmējusi un stiprinājusi Savienības
muitas iestāžu sadarbību, un tas ir būtiski 
veicinājis muitas savienības un iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību. Daudzas 
darbības muitas jomā ir pārrobežu 
darbības, kurās iesaistītas un kuras 
ietekmē visas 27 dalībvalstis, un tādēļ 
atsevišķas dalībvalstis tās nevar efektīvi 
veikt. Programma „Muita 2020”, ko īsteno 
Komisija, dalībvalstīm sadarbības 
pasākumu veidošanai nodrošina Savienības 
pamatregulējumu, kas ir rentablāk nekā 
katrai dalībvalstij veidot savu individuālu 
sadarbības satvaru uz divpusējiem vai 
daudzpusējiem pamatiem. Tāpēc ir 
lietderīgi nodrošināt šīs programmas 
turpināšanu, izveidojot jaunu programmu 
šajā pašā jomā.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir izklāstīti pašreizējie muitas darbības apstākļi, kuri apliecina programmas 
turpināšanas nepieciešamību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Paredzams, ka programmas darbības, 
t. i., Eiropas informācijas sistēmas, kopīgas 
darbības muitas jomas ierēdņiem un 
kopīgas apmācību iniciatīvas, veicinās 
stratēģijas „Eiropa 2020” — stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei īstenošanu. Nodrošinot 
regulējumu darbībām, kuru mērķis ir 
padarīt efektīvākas muitas iestādes, 
stiprināt uzņēmumu konkurētspēju, sekmēt 

(2) Paredzams, ka programmas darbības, 
t. i., Eiropas informācijas sistēmas, kopīgas 
darbības muitas jomas ierēdņiem un 
kopīgas apmācību iniciatīvas, veicinās 
stratēģijas „Eiropa 2020” — stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei īstenošanu. Nodrošinot 
regulējumu darbībām, kuru mērķis ir 
padarīt efektīvākas muitas un nodokļu 
iestādes, stiprināt uzņēmumu 
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nodarbinātību un veicināt Savienības 
finanšu un ekonomisko interešu 
aizsardzību, programma aktīvi stiprinās 
muitas savienības darbību.

konkurētspēju, sekmēt nodarbinātību un 
veicināt Savienības finanšu un ekonomisko 
interešu aizsardzību, programma aktīvi 
stiprinās muitas savienības un iekšējā 
tirgus darbību, lai uzņēmumi un 
iedzīvotāji varētu gūt labumu no iekšējā 
tirgus darbības un pasaules tirdzniecības 
iespējām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver priekšrocības, ko nodrošinātu muitas savienības darbības 
pilnveidošana.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Veidojot programmas mērķus, ir 
ņemtas vērā muitas nozarei nākamajā 
desmitgadē aktuālās problēmas un 
izaicinājumi. Programmai būtu jāturpina 
darboties tādās svarīgās jomās kā 
Savienības tiesību aktu saskaņota 
īstenošana muitas un ar to saistītās nozarēs. 
Turklāt programmas interešu centrā būs 
Savienības finanšu un ekonomisko interešu 
aizsardzība, drošības un drošuma 
aizsardzība, tirdzniecības sekmēšana, cita 
starpā ar kopīgiem pūliņiem krāpšanas 
apkarošanā, un muitas iestāžu 
administratīvās jaudas palielināšana.

(4) Veidojot programmas mērķus, ir 
ņemtas vērā muitas nozarei nākamajā 
desmitgadē aktuālās problēmas un 
izaicinājumi. Programmai būtu jāturpina 
darboties tādās svarīgās jomās kā 
Savienības tiesību aktu saskaņota 
īstenošana muitas un ar to saistītās nozarēs. 
Turklāt programmas interešu centrā būs 
Savienības finanšu un ekonomisko interešu 
aizsardzība, sekmējot tirdzniecību un 
palielinot muitas iestāžu administratīvo
veiktspēju. Tomēr, ņemot vērā jauno 
uzdevumu dinamiku un nepieciešamību 
aizsargāt iedzīvotājus no starptautiskās 
preču tirdzniecības radītiem drošības un 
drošuma apdraudējumiem, papildu 
uzmanība būtu jāpievērš krāpšanas 
apkarošanai. Turklāt resursu deficīta 
laikā ir vēl lielāks spiediens muitas 
kontroles pamatot ar efektīviem un 
lietderīgiem riska mērķiem, lai stiprinātu 
muitas riska pārvaldību.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver mērķi aizsargāt iedzīvotājus no starptautiskās tirdzniecības radītiem 
drošības un drošuma apdraudējumiem un sekmēt cīņu pret kontrabandu un krāpšanu, 
uzlabojot Komisijas un dalībvalstu rīcībspēju.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas informācijas sistēmām ir 
svarīga loma muitas sistēmu 
pastiprināšanai Savienībā, un tādēļ tās arī 
turpmāk tiks finansētas programmas 
ietvarā. Turklāt būtu jābūt iespējamam 
programmā ietvert jaunas ar muitu un 
nodokļiem saistītas informācijas sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem. Eiropas informācijas 
sistēmām vajadzētu būt veidotām, cik vien 
iespējams balstoties uz kopīgiem attīstības 
modeļiem un IT arhitektūru.

(6) Eiropas informācijas sistēmām ir 
svarīga loma muitas sistēmu 
pastiprināšanai Savienībā, un tādēļ tās arī 
turpmāk tiks finansētas programmas 
ietvarā. Turklāt būtu jābūt iespējamam 
programmā ietvert jaunas ar muitu un 
nodokļiem saistītas informācijas sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem. Eiropas informācijas 
sistēmām vajadzētu būt veidotām, cik vien 
iespējams balstoties uz kopīgiem attīstības 
modeļiem un IT arhitektūru, lai muitas 
pārvaldība kļūtu elastīgāka un efektivāka.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver mērķi Eiropas informācijas sistēmās attīstīt kopīgus modeļus un IT 
arhitektūru.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tehniskās veiktspējas pilnveide 
palīdz nodrošināt drošību un drošumu un 
atvieglo likumīgu tirdzniecību. Tomēr, 
ņemot vērā finanšu grūtības, ar kurām 
patlaban sastopas vairākas dalībvalstis, 
šķiet, ka šajā jomā vajadzīgo iekārtu 
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(piemēram, skeneru, laboratorijas 
aprīkojuma u. c.) iegāde un uzturēšana ir 
problemātiska, un tas apdraud efektīvu 
Savienības ārējo robežu aizsardzību. 
Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi sniegt finansiālu 
atbalstu vajadzīgā tehniskā aprīkojuma 
iegādei un uzturēšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visaptverošu atbalstu dažādiem muitas iestāžu iesaistes aspektiem, ir 
lietderīgi programmā iekļaut ne tikai vienotas darbības, IT sistēmu pilnveidi un personāla 
apmācību, bet arī tehnisko iespēju pilnveidi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tā kā Eiropas informācijas sistēmas 
ir svarīga programmas daļa, ir ārkārtīgi 
svarīgi piešķirt atbilstošus līdzekļus to 
pilnveidei un darbībai. Turklāt 
programmai būtu jānodrošina zināma 
budžeta elastība, lai spētu reaģēt uz 
mainītajām politikas prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Budžeta līdzekļu sadalījums atbalstāmajām darbībām ir svarīga politiskā izvēle, un tādēļ 
likumdevējām iestādēm vajadzētu būt tiesībām sniegt politiskus norādījumus attiecībā uz 
izdevumu sadalījumu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai novērtētu programmas darbību, 
ir jānosaka ar vispārējiem, konkrētiem un 
darbības mērķiem saistīti kritēriji, kurus 
vajadzības gadījumā vēlāk groza gada 
darba programmā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisijas priekšlikumā ir vairākas atsauces uz minētajiem rādītājiem, ir svarīgi noteikt 
rādītāju izveides kārtību, lai uzraudzītu un novērtētu saskaņā ar programmu veikto pasākumu 
vērtību un ietekmi. Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību šajā procesā, ir lietderīgi pilnvarot 
Komisiju veikt šo darbu saskaņā ar gada darba programmu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Atbilstoši Komisijas apņēmībai, kas 
pausta tās paziņojumā par 2010. gada 
budžeta pārskatīšanu, saskaņot un 
vienkāršot finansēšanas programmas, 
resursi jāizmanto kopā ar citiem 
Savienības finansēšanas instrumentiem, ja 
paredzētās programmas darbības atbilst 
mērķiem, kas ir kopīgi dažādiem 
finansēšanas instrumentiem, tomēr 
novēršot divkāršu finansēšanu. 
Programmas darbībām jānodrošina 
Savienības resursu izmantošanas 
saskaņotība, atbalstot muitas savienības 
darbību.

(10) Atbilstoši Komisijas apņēmībai, kas 
pausta tās paziņojumā par 2010. gada 
budžeta pārskatīšanu, saskaņot un 
vienkāršot finansēšanas programmas, 
resursus var izmantot kopā ar citiem 
Savienības finansēšanas instrumentiem, ja 
paredzētās programmas darbības atbilst 
mērķiem, kas ir kopīgi dažādiem 
finansēšanas instrumentiem, tomēr 
novēršot divkāršu finansēšanu. 
Programmas darbībām jānodrošina 
Savienības resursu izmantošanas 
saskaņotība, atbalstot muitas savienības 
darbību.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt resursu kopīgas izmantošanas iespēju, nevis veicināt šādu praksi, jo tas ir 
saistīts ar sasniedzamajiem novērtēšanas mērķiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā gada darba programma ietver elementus, kas ir svarīgas politiskās izvēles (prioritātes, 
budžeta sadalījuma pielāgojumi, darbības novērtēšanas rādītāji) un ir domāti šajā regulā 
paredzēto svarīgāko politikas elementu papildināšanai vai grozīšanai, ir lietderīgi saskaņā ar 
LESD 290. pantu deleģēt pilnvaras Komisijai attiecībā uz gada darba programmas 
pieņemšanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai atbilstoši reaģētu uz mainītajām 
politikas prioritātēm, attiecībā uz gada 
darba programmu pieņemšanu pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jāuztic Komisijai. Ir īpaši 
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svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Tā kā gada darba programma ietver elementus, kas ir svarīgas politiskās izvēles (piemēram, 
prioritātes, budžeta sadalījuma pielāgojumi, darbības novērtēšanas rādītāji) un ir domāti 
šajā regulā paredzēto svarīgāko politikas elementu papildināšanai vai grozīšanai, ir lietderīgi 
saskaņā ar LESD 290. pantu deleģēt pilnvaras Komisijai attiecībā uz gada darba 
programmas pieņemšanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Programmas īstenošanā Komisijai 
palīdz programmas „Muita 2020” 
komiteja.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā gada darba programma ietver elementus, kas ir svarīgas politiskās izvēles (piemēram, 
prioritātes, budžeta sadalījuma pielāgojumi, darbības novērtēšanas rādītāji) un ir domāti 
šajā regulā paredzēto svarīgāko politikas elementu papildināšanai vai grozīšanai, ir lietderīgi 
saskaņā ar LESD 290. pantu deleģēt pilnvaras Komisijai attiecībā uz gada darba 
programmas pieņemšanu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgais mērķis un konkrētais mērķis Vispārīgais mērķis

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pamanāmību un juridisko skaidrību, ļoti svarīga politiskā izvēle 
likumdevējām iestādēm ir šīs regulas pantos noteikt vispārīgos mērķus un konkrētos mērķus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
stiprināt iekšējo tirgu, panākot lietderīgu 
un efektīvu muitas savienību.

Programmas konkrētais mērķis ir atbalstīt 
muitas savienības darbību un stiprināt 
iekšējo tirgu, īstenojot iesaistīto valstu, to 
muitas iestāžu, ierēdņu un ārējo ekspertu 
sadarbību.

2. Programmas konkrētais mērķis ir 
atbalstīt muitas savienības darbību, jo 
īpaši īstenojot iesaistīto valstu, to muitas 
iestāžu un citu kompetento iestāžu, to 
ierēdņu un ārējo ekspertu sadarbību.

Šo mērķi cita starpā vērtēs, izmantojot 
šādus rādītājus:

3. Šā mērķa izpildi vērtē, izmantojot šādus 
rādītājus:

– programmas ieinteresēto personu 
izpratnes maiņa par programmas devumu 
iekšējā tirgus stiprināšanā;

(1) pieejams vienots saziņas tīkls Eiropas 
informācijas sistēmām;

– muitas savienības darbība;

(2) programmas darbību dalībnieku un 
programmas izmantotāju atsauksmes.

– muitas kontroles procedūru 
saskaņošana un standartizācija.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pamanāmību un juridisko skaidrību, ļoti svarīga politiskā izvēle 
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likumdevējām iestādēm ir šīs regulas pantos noteikt vispārīgos mērķus un konkrētos mērķus. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš muitas kontroles procedūru saskaņošanai un standartizācijai.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prioritātes Konkrētie mērķi

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pamanāmību un juridisko skaidrību, ļoti svarīga politiskā izvēle 
likumdevējām iestādēm ir šīs regulas pantos noteikt vispārīgos mērķus un konkrētos mērķus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas prioritātes ir šādas: 1. Programmas konkrētie mērķi ir šādi:
(1) atbalstīt Savienības tiesību aktu 
sagatavošanu, saskaņotu piemērošanu un 
efektīvu īstenošanu nolūkā stiprināt muitas 
savienības efektivitāti, lietderību un 
vienotību;

(a) atbalstīt Savienības tiesību aktu 
sagatavošanu, saskaņotu piemērošanu un 
efektīvu īstenošanu nolūkā stiprināt muitas 
savienības efektivitāti, lietderību un 
vienotību;

(2) stiprināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, veicinot legālu tirdzniecību, 
samazinot izmaksas atbilstības 
nodrošināšanai un administratīvo slogu, kā 
arī stiprināt aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci;

(b) stiprināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, veicinot legālu tirdzniecību, 
samazinot izmaksas atbilstības 
nodrošināšanai un administratīvo slogu, kā 
arī stiprināt aizsardzību pret negodīgu 
konkurenci;

(3) atbalstīt muitu tās centienos aizsargāt
iedzīvotājus, drošumu un drošību un vidi;

(c) novērst krāpšanu, lai aizsargātu
iedzīvotājus, drošumu un drošību un vidi;

(4) nodrošināt Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu finanšu un ekonomisko 
interešu aizsardzību;

(d) apkarot krāpšanu un veicināt 
konkurētspēju, drošumu un drošību, 
veicinot sadarbību ar starptautiskām 
organizācijām, trešām valstīm, citām 
valsts iestādēm, komersantiem un to 
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organizācijām;

(5) sekmēt muitas iestāžu efektīvu 
darbību, uzlabojot to administratīvo 
jaudu;

(e) stiprināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, veicinot tirdzniecību un 
samazinot izmaksas atbilstības 
nodrošināšanai, lai īstenotu Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu finansiālo 
un ekonomisko interešu aizsardzību;

(6) apkarot krāpšanu un veicināt 
konkurētspēju, drošumu un drošību, 
veicinot sadarbību ar starptautiskām 
organizācijām, trešām valstīm, citām 
valsts iestādēm, komersantiem un to 
organizācijām.

(f) sekmēt muitas iestāžu efektīvu darbību, 
uzlabojot to administratīvo veiktspēju.

2. Katru iepriekš minēto konkrēto mērķi 
novērtē, izmantojot rādītāju, kura pamatā 
ir programmas ieinteresēto personu 
uzskati par programmas devumu konkrēto 
mērķu īstenošanā. Rādītājus nosaka un 
vajadzības gadījumā groza gada darba 
programmā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pamanāmību un juridisko skaidrību, ļoti svarīga politiskā izvēle 
likumdevējām iestādēm ir šīs regulas pantos noteikt vispārīgos mērķus un konkrētos mērķus. 
Turklāt ir svarīgi noteikt rādītāju izveides kārtību, lai uzraudzītu un novērtētu saskaņā ar 
programmu veikto pasākumu vērtību un ietekmi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Programmas darbības mērķi

Darbības mērķi šīs regulas 5. pantā 
noteiktā viena vai vairāku konkrēto 
mērķu īstenošanai un uzraudzībai ir šādi:
a) paredzēt darbības, ar kurām sekmē 
kopējo izpratni par Savienības tiesību 
aktiem muitas jomā un to īstenošanu;
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b) paredzēt darbības, ar kurām pilnveido 
preču kustībai izmantoto piegādes ķēžu 
kontroli un pārvaldību;
c) izstrādāt un uzturēt Eiropas 
informācijas sistēmas muitas jomā;
d) pastiprināt muitas ierēdņu un ārējo 
ekspertu prasmes un zināšanas muitas 
jomā;
e) atbalstīt e-pārvaldības izveidi muitas 
iestādēm un ārējām ieinteresētajām 
personām;
f) izstrādāt ar muitu saistītus pasākumus, 
iesaistot trešās valstis un ārējos ekspertus;
g) atbalstīt paraugprakses noteikšanu un 
apmaiņu;
h) izveidot ekspertu komandas kopīgai 
konkrētu darbības uzdevumu veikšanai;
i) atbalstīt un sekmēt ar citām 
kompetentajām iestādēm kopā veicamas 
muitas darbības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pamanāmību un juridisko skaidrību, ir lietderīgi turpmākajos pantos 
noteikt vispārīgos, konkrētos un darbības mērķus. Turklāt būtu jāveicina muitas un citu 
kompetento iestāžu kopīgas darbības.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tādu grupu izveide, kuras vada un 
koordinē darbības to kompetences jomā;

Or. en

Pamatojums

Šis punkts jau tika iekļauts Komisijas priekšlikumā COM(2011)706.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tehnisko spēju pilnveidošana, jo īpaši 
tehniskā aprīkojuma iegāde un 
uzturēšana;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visaptverošu atbalstu dažādiem muitas iestāžu iesaistes aspektiem, ir 
lietderīgi programmā iekļaut ne tikai vienotas darbības, IT sistēmu pilnveidi un personāla 
apmācību, bet arī tehnisko spēju pilnveidi.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) citi pasākumi 5. un 6. pantā izklāstītā
konkrētā mērķa un prioritāšu atbalstam;

(i) citi pasākumi 5. un 6. pantā izklāstīto
vispārīgo, konkrēto un darbības mērķu
sasniegšanas atbalstam;

Or. en

Pamatojums

Lai pielāgotos 6. panta un jaunā 6.a panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 
valstīm koordinē tos pielikuma 1. un

2. Komisija sadarbībā ar iesaistītajām 
valstīm koordinē pielikuma II iedaļas 
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2. punktā minēto sistēmu Savienības un 
ārpussavienības elementu un 
infrastruktūras izveides un darbības 
aspektus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to 
darbību, savstarpēju saderību un pastāvīgus 
uzlabojumus.

1. punktā minēto sistēmu un 
infrastruktūras pielikuma II iedaļas 
2. punktā minēto Savienības elementu un 
pielikuma II iedaļas 1.a punktā minēto 
ārpussavienības elementu izveides un 
darbības aspektus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu to darbību, savstarpēju 
saderību un pastāvīgus uzlabojumus.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu juridisko noteiktību, ir svarīgi paredzēt atsauci uz noteikumu, kurā atrodams 
jēdzienu „Savienības elementi” un „ārpussavienības elementi” apraksts. Šajā redakcijā 
ietverts arī tehnisks grozījums.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienība sedz Savienības elementu 
iegādes, izstrādes, uzstādīšanas, 
uzturēšanas un ikdienas darbības 
izmaksas, savukārt iesaistītās valstis sedz 
ārpussavienības elementu iegādes, 
izstrādes, uzstādīšanas, uzturēšanas un 
ikdienas darbības izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības nolūkā ir skaidri jānošķir Savienības un iesaistīto valstu izmaksas.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
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EUR 548 080 000 (pašreizējās cenās). EUR ... (pašreizējās cenās)..

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar horizontālo pieeju referents patlaban, gaidot daudzgadu finanšu shēmas sarunu 
rezultātus, finansējuma apjomu atstāja tukšu.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzekļu sadalījums 6. pantā minētajām 
atbalstāmajām darbībām ir tāds, kāds 
paredzēts pielikuma -I iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Budžeta līdzekļu sadalījums atbalstāmajām darbībām ir svarīga politiskā izvēle, un tādēļ 
likumdevējām iestādēm vajadzētu būt tiesībām sniegt politiskus norādījumus attiecībā uz 
izdevumu sadalījumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No programmas finansējuma 
piešķīruma var segt arī izdevumus, kas 
attiecas uz sagatavošanas pasākumiem, 
pārraudzību, kontroli, revīziju un 
izvērtēšanu, kas nepieciešami programmas 
pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši izdevumus par pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas darbībām, tostarp Eiropas 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes ir 
saistītas ar šīs regulas mērķiem, 

2. Līdz pat 0,25 % no 1. punkta pirmajā 
daļā noteiktā finansējuma apjoma var segt 
arī izdevumus, kas attiecas uz 
sagatavošanas pasākumiem, pārraudzību, 
kontroli, revīziju un izvērtēšanu, kas 
nepieciešami programmas pārvaldībai un 
tās mērķu sasniegšanai.
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izdevumus, kas saistīti ar IT tīkliem, kuros 
uzsvars likts uz informācijas apstrādi un 
apmaiņu, kā arī visus citus tehniskā un 
administratīvā atbalsta izdevumus, kādi 
rodas Komisijai programmas pārvaldīšanas 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka finanšu līdzekļu piešķīruma maksimālais apjoms to izdevumu segšanai, kas saistīti 
ar darbību sagatavošanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un novērtēšanu, lai nodrošinātu 
atbilstīgu līdzekļu piešķiršanu darbībām, ar kurām tieši atbalsta programmas mērķus.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot 1., 2. un 3. punktu, 
pamatnolīgumi, Asociācijas padomes 
lēmumi vai līdzīgi nolīgumi ar trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām, 
dotāciju līgumi un lēmumi par dotāciju 
piešķiršanu, kā arī līgumi, kas izriet no šīs 
regulas īstenošanas, pilnvaro Komisiju, 
Revīzijas palātu un OLAF veikt tādas 
revīzijas, pārbaudes uz vietas un apskates, 
kādas var būt nepieciešamas.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts bija iekļauts COM(2011)0706 tekstā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu programmu, Komisija 1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
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pieņem gada darba programmas, kurās
nosaka sasniedzamos mērķus, 
paredzamos rezultātus, īstenošanas 
metodi un kopsummu. Tajās ietver arī 
finansējamo darbību aprakstu, norāda 
katram darbības veidam piešķirto 
finansējuma apjomu un provizorisku 
īstenošanas grafiku. Dotāciju piešķiršanai 
darba programmās norāda prioritātes, 
būtiskos vērtēšanas kritērijus un 
maksimālo līdzfinansējuma likmi. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

deleģētos aktus saskaņā ar 15. pantu kā 
gada darba programmas, kurās iekļauj 
programmas gada prioritātes attiecībā uz 
tās vispārīgajiem, konkrētajiem un 
darbības mērķiem, atsevišķiem darbības 
veidiem paredzēto budžeta līdzekļu 
sadalījuma pielāgojumus, darbībām 
piešķirto dotāciju novērtēšanas kritērijus 
un programmas rezultātu un ietekmes 
novērtēšanas rādītāju izveidi un 
vajadzības gadījumā grozījumus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā gada darba programma ietver elementus, kas ir svarīgas politiskās izvēles (prioritātes, 
budžeta sadalījuma pielāgojumi, darbības novērtēšanas rādītāji) un ir domāti šajā regulā 
paredzēto svarīgāko politikas elementu papildināšanai vai grozīšanai, ir lietderīgi saskaņā ar 
LESD 290. pantu deleģēt pilnvaras Komisijai attiecībā uz gada darba programmas 
pieņemšanu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sagatavojot gada darba programmu, 
Komisija ņem vērā kopējo nostāju attiecībā 
uz muitas politiku. Šo nostāju regulāri
pārskata un izveido Komisijas un 
dalībvalstu partnerībā muitas politikas 
grupā, kuras sastāvā ir dalībvalstu muitas 
pārvaldes iestāžu vadītāji vai to pārstāvji 
un Komisija.

2. Sagatavojot gada darba programmu, 
Komisija ņem vērā kopējo nostāju attiecībā 
uz muitas politiku. Šo nostāju Komisija 
kopā ar dalībvalstīm pastāvīgi pielāgo 
jauniem apstākļiem muitas politikas grupā, 
kuras sastāvā ir Komisija, dalībvalstu 
muitas pārvaldes iestāžu vadītāji vai to 
pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Tā kā formulējums tajā pašā noteikumā, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. maija Lēmumā Nr. 624/2007/EK, ar ko izveido muitas rīcības programmu 
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Kopienā (Muita 2013), ir skaidrāks, tas būtu jāsaglabā. Šajā redakcijā ir ietverts arī tehnisks 
grozījums.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komitejas procedūra Deleģējuma īstenošana
1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no ..* un līdz 2020. gada 
31. decembrim.
2.a Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
2.b Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
2.c Saskaņā ar 14. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par savu nodomu neizteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā gada darba programma ietver elementus, kas ir svarīgas politiskās izvēles (piemēram, 
prioritātes, budžeta sadalījuma pielāgojumi, darbības novērtēšanas rādītāji) un ir domāti 
šajā regulā paredzēto svarīgāko politikas elementu papildināšanai vai grozīšanai, ir lietderīgi 
saskaņā ar LESD 290. pantu deleģēt pilnvaras Komisijai attiecībā uz gada darba 
programmas pieņemšanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rādītājus, kas minēti 6. panta 2. punktā, 
cita starpā izmanto, lai novērtētu 
programmas rezultātus un ietekmi. Tos 
novērtē, izmantojot iepriekš definētus 
atsauces rādītājus, kas atspoguļo situāciju 
pirms īstenošanas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Komisijas priekšlikumā ir vairākas atsauces uz minētajiem rādītājiem, ir svarīgi noteikt 
rādītāju izveides kārtību, lai uzraudzītu un novērtētu saskaņā ar programmu veikto pasākumu 
vērtību un ietekmi. Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību šajā procesā, ir lietderīgi pilnvarot 
Komisiju veikt šo darbu saskaņā ar gada darba programmu.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2018. gada 31. decembrim 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei starpposma ziņojumu un līdz 
2022. gada 30. jūnijam — nobeiguma 
ziņojumu.
Minētos ziņojumus informācijas nolūkā 
nosūta Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārskatāmību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija 
Lēmumā Nr. 624/2007/EK, ar ko izveido muitas rīcības programmu Kopienā (Muita 2013) 
paredzēto pašreizējo noteikumu piemērošanas nepārtrauktību, starpposma un nobeiguma 
ziņojumus nosūta abām likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja starpposma novērtējuma ziņojumā 
minētas būtiskas programmas nepilnības, 
Komisija apsver jauna priekšlikuma 
iesniegšanu Eiropas Parlamentam un 
Padomei ar mērķi grozīt programmu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka nav apdraudēta programmas mērķu sasniegšana, ir svarīgi paredzēt 
iespējamu programmas grozīšanu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
Pielikums – -I iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I Orientējoši līdzekļu piešķīrumi 6. pantā 
minētajām atbalstāmajām darbībām

Darbību veidi Budžeta līdzekļu 
sadalījums %

IT spēju 
pilveidošana

vismaz 75 %

Kopīgās darbības ne vairāk kā 
15 %
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Tehnisko spēju 
pilnveidošana

ne vairāk kā 5 %

Cilvēkresursu 
spēju 
pilnveidošana

ne vairāk kā 5 %

Or. en

Pamatojums

Budžeta līdzekļu sadalījums atbalstāmajām darbībām ir svarīga politiskā izvēle, un tādēļ 
likumdevējām iestādēm vajadzētu būt tiesībām sniegt politiskus norādījumus attiecībā uz 
izdevumu sadalījumu. Turklāt orientējoša budžeta līdzekļu sadalījuma noteikšana ļauj 
paredzēt papildu piešķīrumus 10. panta 2. punktā paredzētajiem tehniskajiem un 
administrat;ivajiem izdevumiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
Pielikums – I iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas informācijas sistēmas un to 
Savienības elementi

I. Eiropas informācijas sistēmas un to 
Savienības elementi

Or. en

Pamatojums
Saistīts ar 34. grozījumu attiecībā uz jaunu pielikuma I iedaļu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
Pielikums – I iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ārpussavienības elementi, t. i., visi tie 
elementi, kas nav noteikti 2. punktā kā 
Savienības elementi.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir svarīgi noteikt ārpussavienības elementus.
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Komisija 2011. gada 9. novembrī iesniedza projektu regulai par FISCUS programmu, kura 
apvieno divas pašreizējās atsevišķās programmas, t. i., programmu nodokļu jomā 
„Fiscalis 2013” un programmu muitas jomā „Muita 2013”, nolūkā tās vienkāršot un īstenot 
Komisijas izmaksu samazināšanas mērķus.

Taču IMCO un ECON komiteju locekļi izvirzīja virkni jautājumu saistībā ar šo divu 
programmu apvienošanu un apšaubīja jebkādus būtiskus un taustāmus ieguvumus no šādas 
apvienošanas. 2012. gada 29. februārī IMCO komitejas koordinatori pieņēma lēmumu sadalīt 
Komisijas priekšlikumu muitas un Fiscalis programmās (ECON koordinatori 2012. gada 
13. februārī bija pieņēmuši tādu pašu lēmumu). 

Pēc tam, kad Priekšsēdētāju konference 2012. gada 16. maijā pieņēma lēmumu atbalstīt
IMCO un ECON komiteju pieprasījumu par minēto sadalījumu, Komisija pielāgoja savu 
viedokli, lai ņemtu vērā Parlamenta un Padomes nostāju, un 2012. gada 29. augustā pieņēma 
grozītu priekšlikumu par programmām „Muita 2020” un „Fiscalis 2020”.

Komisijas priekšlikuma par programmu „Muita 2020” pamatā ir LESD 33. pants, kurā 
Eiropas Savienība aicināta rīkoties attiecībā uz sadarbību muitas jomā un ES muitas 
savienību.

Saskaņā ar priekšlikumu par jauno daudzgadu finanšu shēmu, kas grozīts 2012. gada 6. jūlijā,
šī regula par programmu „Muita 2020” paredz budžetu EUR 548 080 000 apmērā (pašreizējās 
cenās) laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Referenta nostāja

Referents R. Baldassare ir ļoti gandarīts, ka Komisija jau ir ņēmusi vērā Parlamenta prasību 
iepriekšējo priekšlikumu par Fiscus programmu sadalīt muitas un Fiscalis programmās. 

Tomēr referents ierosina šādus svarīgākos grozījumus Komisijas 2012. gada 29. augusta 
priekšlikumā:

Konkrētie un operatīvie mērķi

Lai nodrošinātu labāku pamanāmību un juridisko skaidrību, ir lietderīgi regulas pantos noteikt 
vispārīgos, konkrētos un darbības mērķus.

Kontroles un krāpšanas novēršanas mērķis

Ņemot vērā jauno muitas jomas uzdevumu dinamiku un nepieciešamību aizsargāt iedzīvotājus 
no starptautiskās preču tirdzniecības radītiem drošības un drošuma apdraudējumiem, papildu 
uzmanība būtu jāpievērš muitas kontroles un krāpšanas apkarošanas procedūru saskaņošanai 
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un standartizācijai. 

Budžeta līdzekļu sadalījums 

Saskaņā ar horizontālo pieeju referents patlaban, gaidot daudzgadu finanšu shēmas sarunu 
rezultātus, finansējuma apjomu atstāja tukšu.

Budžeta līdzekļu sadalījums atbalstāmajām darbībām ir svarīga politiskā izvēle, un tādēļ 
likumdevējām iestādēm vajadzētu būt tiesībām sniegt politiskus norādījumus attiecībā uz 
izdevumu sadalījumu.

Turklāt, tā kā IT sistēmas ir svarīga budžeta daļa (sk. iepriekšējo programmu „Muita 2013”, 
kurā aptuveni 75–80 % no kopējiem budžeta līdzekļiem bija piešķirti IT), IT sistēmu 
pilnveidošanai un uzturēšanai būtu jāparedz noteikts līdzekļu minimums.

Ierosinātās procentuālās vērtības ir izvērtētas, ņemot vērā muitas savienībai paredzētā 
tiesību akta finanšu pārskatu.

Turklāt būtu jāsaglabā zināma elastība, lai spētu reaģēt uz mainītajām politikas prioritātēm 
(t. i. , iespēja pielāgot gada darba programmā paredzēto budžeta līdzekļu sadalījumu).

Ņemot vērā to, ka budžeta līdzekļu sadalījums ir noteikts orientējoši, t. i., „vismaz xx %” un
„ne vairāk kā .. %”, var papildus piešķirt līdzekļus tehniskiem un administratīviem 
izdevumiem.

Rādītāji

Tā kā Komisijas priekšlikumā ir vairākas atsauces uz minētajiem rādītājiem, ir svarīgi noteikt 
rādītāju izveides kārtību, lai uzraudzītu un novērtētu saskaņā ar programmu veikto pasākumu 
vērtību un ietekmi. Lai nodrošinātu vajadzīgo elastību šajā procesā, ir lietderīgi pilnvarot 
Komisiju veikt šo darbu saskaņā ar gada darba programmu.

Gada darbības programma — deleģētie akti

Tā kā gada darba programma ietver elementus, kas ir svarīgas politiskās izvēles (piemēram, 
prioritātes, budžeta sadalījuma pielāgojumi, darbības novērtēšanas rādītāji) un ir domāti šajā 
regulā paredzēto svarīgāko politikas elementu papildināšanai vai grozīšanai, ir lietderīgi 
saskaņā ar LESD 290. pantu deleģēt pilnvaras Komisijai attiecībā uz gada darba programmas 
pieņemšanu.

Noteikumi par deleģētajiem aktiem aizsargā Eiropas Parlametna prerogatīvas. Tas dos iespēju 
Eiropas Parlamentam izmantot veto tiesības attiecībā uz ierosinātā akta pieņemšanu vai 
atsaukt pilnvaru deleģējumu Komisijai.

Ziņojumi
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Lai nodrošinātu pārskatāmību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija 
Lēmumā Nr. 624/2007/EK, ar ko izveido muitas rīcības programmu Kopienā (Muita 2013) 
paredzēto pašreizējo noteikumu piemērošanas nepārtrauktību, starpposma un nobeiguma 
ziņojumus nosūta abām likumdevējām iestādēm.

Tehnisko spēju pilnveidošana

Lai nodrošinātu visaptverošu atbalstu dažādiem muitas iestāžu iesaistes aspektiem, ir 
lietderīgi programmā iekļaut ne tikai vienotas darbības, IT sistēmu pilnveidi un personāla 
apmācību, bet arī tehnisko spēju pilnveidi.

Tehnisko spēju pilnveide ir atbalsts iesaistītajām valstīm aprīkojuma (piemēram, skeneru, 
laboratoriju iekārtu u.c.) iegādē un uzturēšanā.

Tas ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu ES ārējo robežu efektīvu aizsardzību.

Eiropas informācijas sistēmu elementi

Būtu skaidri jānosaka ne tikai minēto sistēmu Savienības elementi, bet arī to ārpussavienības 
elementi.

Turklāt būtu skaidri jānosaka, ka Savienība sedz ar Savienības elementu attīstību un 
uzturēšanu saistītās izmaksas, savukārt iesaistītās valstis sedz ar ārpussavienības elementiem 
saistītās izmaksas.


