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PR_COD_1amCom

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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju 
palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un 
lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0796),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu,33. pantu un 
325. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C7–
0421/2013),

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2014),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

4. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 ...
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Savienības pienākums ir novērst 
krāpšanu muitas jomā un tādējādi 
palīdzēt sasniegt iekšējā tirgus mērķi 
attiecībā uz nekaitīgiem produktiem ar 
autentiskiem izcelsmes sertifikātiem, lai 
nodrošinātu augstu patērētāja 
aizsardzības līmeni.

Or. pt

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Ņemot vērā aizvien pieaugošo 
krāpšanu muitas jomā, ir būtiski 
palielināt atklāšanu un novēršanu 
vienlaikus valstu un Eiropas līmenī.
Krāpšanas atklāšana, riska tendenču 
apzināšana un efektīvu riska pārvaldības 
procedūru īstenošana ir lielā mērā atkarīga 
no attiecīgo operatīvo datu kopumu 
noteikšanas un šķērsanalīzes. Tādēļ 
nepieciešams Eiropas Savienības līmenī 
izveidot pēc iespējas pilnīgāku reģistru, 
kurā būtu iekļauti dati par preču importu, 
eksportu un tranzītu, izmantojot 
sauszemes, jūras vai gaisa transportu, 
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preču tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu.

tostarp preču tranzītu dalībvalstu iekšienē 
un tiešo eksportu. Šajā nolūkā dalībvalstīm 
būtu jāatļauj sistemātiski replicēt no 
sistēmām, kuru darbību nodrošina 
Komisija, datus par preču importu, 
eksportu un tranzītu un būtu jāsniedz 
Komisijai dati, kas attiecas uz preču 
tranzītu dalībvalstu iekšienē un tiešo 
eksportu bez kavējumiem. Komisijai katru 
gadu būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei rezultāti, kas 
iegūti no minētā reģistra.

Or. pt

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci ar pārējo tekstu, jāiekļauj atsauce uz publiskiem vai privātiem 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 7

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) Iekļauj šādu pantu:

„16.a pants

Palīdzības, kas minēta 13. līdz 15. pantā,
gaitā vienas dalībvalsts darbinieku iegūto 
un citai dalībvalstij nosūtīto informāciju 
tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kas 
saņem informāciju, var izmantot kā 
pierādījumu.

Dokumentus, notariāli apstiprinātas 
kopijas, apliecinājumus, visus 
instrumentus vai lēmumus, ko izdevušas 
administratīvās iestādes, ziņojumus un 
jebkādas citas ziņas, ko ieguvuši vienas 
dalībvalsts darbinieki un kas nosūtītas 
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citai dalībvalstij 13. līdz 15. pantā minētās 
palīdzības gaitā, var izmantot kā 
pierādījumu saņēmējas dalībvalsts 
administratīvajos un tiesas procesos tādā 
pašā veidā, kā tad, ja tie būtu iegūti 
dalībvalstī, kurā notiek process.”;

Or. pt

Pamatojums

Nav pamata attiecināt šo iespēju tikai uz pieprasītās palīdzības gadījumiem, un būtu 
jāpaplašina Regulas (EK) 515/97 16. pantā minētā palīdzība bez iepriekšēja pieprasījuma.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

“1. Neskarot dalībvalstu kompetences, 
riska pārvaldības nolūkā, kā noteikts 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 25. un 
26. punktā un 13. panta 2. punktā, un lai 
palīdzētu 29. pantā minētajām iestādēm 
atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par 
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā 
izmantotos sauszemes, jūras vai gaisa 
transportlīdzekļus, tostarp konteinerus, 
Komisija izveido un pārvalda reģistru, kurā 
iekļauti dati, kas saņemti no publiskiem vai 
privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē. Šis 
reģistrs iepriekš minētajām iestādēm ir tieši 
pieejams.”;

Or. pt

Pamatojums

Pat ja pašreizējie noteikumi attiecas tikai konteineriem, kurus ieved Eiropas muitas zonā vai 
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ved caur to tranzītā ar kuģi, mums būtu jāparedz iespēja paplašināt šajā regulā noteikto 
Komisijas darbības jomu, lai tajā iekļautu preču apriti Eiropas telpā, izmantojot sauszemes 
vai gaisa transportu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar jebkādiem līdzekļiem vai jebkādā 
veidā piekļūt datiem vai iegūt tos un šos 
datus izmantot administratīvās vai tiesas 
procedūras nolūkos, ievērojot intelektuālā 
īpašuma tiesībām piemērojamos tiesību 
aktus. Komisija izveido atbilstīgas 
garantijas pret publisko iestāžu patvaļīgu 
iejaukšanos, tostarp tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus un 
pārredzamības prasības attiecībā uz datu 
subjektiem. Datu subjektiem nodrošina 
piekļuves un labošanas tiesības attiecībā uz 
datiem, kas apstrādāti šajā nolūkā;

a) ar jebkādiem līdzekļiem vai jebkādā 
veidā piekļūt datiem vai iegūt tos un šos 
datus izmantot administratīvās vai tiesas 
procedūras nolūkos, ievērojot intelektuālā 
īpašuma tiesībām piemērojamos tiesību 
aktus. Datu subjektiem nodrošina piekļuves 
un labošanas tiesības attiecībā uz datiem, 
kas apstrādāti šajā nolūkā;

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, lai regula būtu vieglāk uztverama un interpretējama, 
tādēļ nav vajadzības atkārtot atsauces uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kuras piemērošana ir 
obligāta.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu 5. un 6. punktu: c) pievieno šādu 6. punktu:
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“5. Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs uzrauga reģistra atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 45/2001.

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

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, lai regula būtu vieglāk uztverama un interpretējama, 
tādēļ nav vajadzības atkārtot atsauces uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kuras piemērošana ir 
obligāta.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot Regulu 45/2001, Komisija ar 
publisko vai privāto pakalpojumu 
sniedzēju, kas darbojas starptautiskajā
piegādes ķēdē, piekrišanu var nosūtīt 
18.a panta 3. punktā minētos datus tādām 
starptautiskām organizācijām un/vai ES 
iestādēm / aģentūrām, kas dod ieguldījumu 
Savienības finansiālo interešu aizsardzībā 
un muitas tiesību aktu pareizā 
piemērošanā, ar kurām Komisija ir 
noslēgusi attiecīgu vienošanos vai 
saprašanās memorandu.

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

Or. pt
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Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, lai regula būtu vieglāk uztverama un interpretējama, 
tādēļ nav vajadzības atkārtot atsauces uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kuras piemērošana ir 
obligāta.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.a pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, lai regula būtu vieglāk uztverama un interpretējama, 
tādēļ nav vajadzības atkārtot atsauces uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kuras piemērošana ir 
obligāta.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienošanās vai saprašanās memorands, 
uz kuru pamatojoties var notikt datu 
nosūtīšana saskaņā ar šo punktu, cita 
starpā ietver datu aizsardzības principus, 
piemēram, datu subjekta iespējas īstenot 
savas tiesības uz piekļuvi un labošanu un 

Datu nosūtīšanā saskaņā ar šo punktu
ievēro datu aizsardzības principus, datu 
subjekta iespējas īstenot savas tiesības uz 
piekļuvi un labošanu un panākt savu 
tiesību aizsardzību administratīvā kārtā un 
tiesā, kā arī neatkarīgu pārraudzības 
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panākt savu tiesību aizsardzību 
administratīvā kārtā un tiesā, kā arī 
neatkarīgu pārraudzības mehānismu nolūkā 
nodrošināt atbilstību datu aizsardzības 
garantijām.

mehānismu nolūkā nodrošināt atbilstību 
datu aizsardzības garantijām.

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, lai regula būtu vieglāk uztverama un interpretējama, 
tādēļ nav vajadzības atkārtot atsauces uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kuras piemērošana ir 
obligāta.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 3. punktu: svītrots

“3. Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs uzrauga visu šajā pantā 
paredzēto tehnisko sistēmu atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 45/2001.”;

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, tādējādi uzlabojot regulas interpretēšanu un 
uztveramību. Tādējādi nav vajadzīga atkārtota atsauce uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kura ir 
saistoša.

Grozījums Nr. 15

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

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

4. Komisija izveido un pārvalda sniegto 
CSM reģistru – “CSM reģistru”. CSM 
reģistrs ir daļa no 18.a pantā minētā 
reģistra, un tajā neiekļauj personas datus.

Or. pt

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā, ka termiņš nav noteikts, vajadzētu piemērot labas sadarbības principus, lai 
veicinātu atbildes sniegšanu pieņemamā termiņā.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, tādējādi uzlabojot regulas interpretēšanu un 
uztveramību. Tādējādi nav vajadzīga atkārtota atsauce uz Regulu (EK) Nr. 45/2001, kura ir 
saistoša.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 51.a punktu Komisija 
katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei rezultātus, kas iegūti no 
minētā reģistra.

Or. pt
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Obligāta iepriekšēja pārbaude, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklēšanas 
laikā radīs kavējumus un padarīs reģistra pārvaldību un izmantošanu birokrātiskāku.
Reģistram jebkurā gadījumā būtu jāatbilst datu aizsardzības prasībām, un tam vienmēr jābūt 
pieejamam, lai Datu aizsardzības uzraudzītājs varētu veikt pārbaudi. Turklāt, par mērķi būtu 
jāizvirza vienkāršošana, tādējādi uzlabojot regulas interpretēšanu un uztveramību. Tādējādi 
nav vajadzīga atkārtota atsauce uz Regulu (EK) Nr. 45/200, kura ir saistoša.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 515/97
18.g pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Obligāta iepriekšēja pārbaude, ko veic Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, izmeklēšanas 
laikā radīs kavējumus un padarīs reģistra pārvaldību un izmantošanu birokrātiskāku.
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Reģistram jebkurā gadījumā būtu jāatbilst datu aizsardzības prasībām, un tam vienmēr jābūt 
pieejamam, lai Datu aizsardzības uzraudzītājs varētu veikt pārbaudi. Turklāt, par mērķi būtu 
jāizvirza vienkāršošana, tādējādi uzlabojot regulas interpretēšanu un uztveramību. Tādējādi 
nav vajadzīga atkārtota atsauce uz Regulu (EK) Nr. 45/200, kura ir saistoša.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. pt

Pamatojums

Par mērķi būtu jāizvirza vienkāršošana, tādējādi uzlabojot regulas interpretēšanu un 
uztveramību. Tādējādi nav vajadzīga atkārtota atsauce uz Regulu (EK) Nr. 45/200, kura ir 
saistoša.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var tieši no uzņēmējiem iegūt 1. Komisija, saņemot dalībvalsts 



PR\1019807LV.doc 19/25 PE527.948v02-00

LV

importa un eksporta deklarācijas 
pavaddokumentus kas attiecas uz 
izmeklēšanām saistībā ar muitas tiesību 
aktu īstenošanu, kā definēts 2. panta 
1. punktā.

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

Or. pt

Pamatojums

Līdzekļu trūkuma dēļ dalībvalstis var neatbildēt Komisijai bez kavēšanās, un tas kavē 
procedūras vai pat liedz tās veikt vispār. Pēc iepriekšēja paziņojuma nosūtīšanas dalībvalstīm 
un tad, ja tās divu nedēļu laikā nav atbildējušas Komisijai, Komisijai ir jābūt iespējai 
pieprasīt pavaddokumentus tieši no uzņēmējiem, lai nodrošinātu efektīvu iespējamās 
krāpšanas monitoringu. Ja dalībvalsts nesniedz atbildi, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt tam, ka 
Komisija ar prasību vēršas pie uzņēmēja.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Pamatojums

Līdzekļu trūkuma dēļ dalībvalstis var neatbildēt Komisijai bez kavēšanās, un tas kavē 
procedūras vai pat liedz tās veikt vispār. Pēc iepriekšēja paziņojuma nosūtīšanas dalībvalstīm 
un tad, ja tās divu nedēļu laikā nav atbildējušas Komisijai, Komisijai ir jābūt iespējai 
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pieprasīt pavaddokumentus tieši no uzņēmējiem, lai nodrošinātu efektīvu iespējamās 
krāpšanas monitoringu. Ja dalībvalsts nesniedz atbildi, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt tam, ka 
Komisija ar prasību vēršas pie uzņēmēja.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā, ka termiņš nav noteikts, vajadzētu piemērot labas sadarbības principus, lai 
veicinātu atbildes sniegšanu pieņemamā termiņā.

Grozījums Nr. 25

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

5.a regulas 21. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:

1. Šīs regulas 20. pantā minēto Kopienas 
darbību laikā iegūto informāciju un 
konstatējumus, jo īpaši attiecīgo 
ārpuskopienas valstu sniegtos dokumentus, 
apstrādā saskaņā ar šīs regulas 45. pantu.

“1. Šīs regulas 20. pantā minēto Kopienas 
darbību laikā iegūto informāciju un 
konstatējumus, jo īpaši attiecīgo 
ārpuskopienas valstu sniegtos dokumentus, 
kā arī informāciju, kas iegūta 
administratīvās izmeklēšanas, tostarp 
Komisijas dienestu veiktās izmeklēšanas, 
laikā, apstrādā saskaņā ar šīs regulas 
45. pantu.”
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Or. pt

Pamatojums

Komisija var saņemt dokumentus no attiecīgajām trešām valstīm, un pārbaudes procesā tie 
būtu jāuzskata par oficiāliem dokumentiem, un šim procesam nav obligāti jābūt daļai no 
Kopienas darbības. Nav pamatojuma pieprasīt veikt darbību uz vietas, kas varētu radīt tikai 
papildu izdevumus, ja šos dokumentus var iesniegt ātrāk, ekonomiski izdevīgāk un efektīvāk, 
izmantojot citus līdzekļus.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuve datiem, kas ir iekļauti MIS, ir 
tikai katras dalībvalsts noteiktām valsts 
iestādēm un Komisijas noteiktām 
struktūrvienībām. Šīs valsts iestādes ir 
muitas pārvaldes, bet var būt arī citas 
iestādes, kas saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts likumiem, noteikumiem un 
procedūrām ir kompetentas rīkoties, lai 
sasniegtu mērķi, kas paredzēts 23. panta 
2. punktā.

Piekļuve datiem, kas ir iekļauti MIS, ir 
katras dalībvalsts noteiktām valsts 
iestādēm un Komisijas noteiktām 
struktūrvienībām. Šīs valsts iestādes ir 
muitas pārvaldes, bet var būt arī citas 
iestādes, kas saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts likumiem, noteikumiem un 
procedūrām ir kompetentas rīkoties, lai 
sasniegtu mērķi, kas paredzēts 23. panta 
2. punktā.

Or. pt

Pamatojums

Lingvistiskas izmaiņas, kas piemērojamas redakcijai portugāļu valodā, attiecībā uz tiešu 
piekļuvi.

Grozījums Nr. 27

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

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

Datus, kas iekļauti MIS, glabā vienīgi tik 
ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu 
mērķi, kādā tie tika ievadīti, un tos nedrīkst 
glabāt ilgāk kā desmit gadus.

Or. pt

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 515/97
38. pants – 3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pārbauda, ka veiktā meklēšana 
bija atļauta, un to veikuši lietotāji, kam to 
darīt ir atļauts. Pārbauda vismaz 1 %
veikto meklējumu. Šādu meklējumu un 
pārbaužu ierakstu ievada sistēmā un 
izmanto tikai minētajām pārbaudēm. To 
dzēš pēc sešiem mēnešiem.

3. Komisija pārbauda, ka veiktā meklēšana 
bija atļauta, un to veikuši lietotāji, kam to 
darīt ir atļauts. Pārbaudes līmenis ir 
atkarīgs no pārbaudāmās jomas apmēra, 
pārkāpuma nopietnības pakāpes un 
paredzamā ieņēmumu zaudējumu 
apmēra, tomēr tam vienmēr jābūt 
vienādam ar 1 % no veiktajām pārbaudēm 
vai vairāk. Šādu meklējumu un pārbaužu 
ierakstu ievada sistēmā un izmanto tikai 
minētajām pārbaudēm. To dzēš pēc sešiem 
mēnešiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 29

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

a) datus saistībā ar pašreizējām 
izmeklēšanas lietām nedrīkst glabāt ilgāk 
par trīs gadiem, ja nav konstatēts, ka šajā 
periodā ir notikusi darbība, kas ir muitas 
vai lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpums; dati jāanonimizē pirms šā 
termiņa, ja ir pagājis viens gads kopš 
pēdējā konstatējuma;

a) datus saistībā ar pašreizējām 
izmeklēšanas lietām nedrīkst glabāt ilgāk 
par pieciem gadiem, ja vien nav konstatēts, 
ka šajā periodā ir notikusi darbība, kas ir 
muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu 
pārkāpums; dati jāpadara anonīmi pirms 
šā termiņa, ja ir pagājis viens gads kopš 
pēdējā konstatējuma;

Or. pt

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datus saistībā ar administratīvām 
procedūrām vai kriminālizmeklēšanu, kurā 
konstatēts, ka darbība ir muitas vai 
lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpums, 
bet nav pieņemts administratīvs lēmums, 
notiesājošs tiesas spriedums vai piespriests 
naudas sods vai administratīvs sods, 
nedrīkst glabāt ilgāk par sešiem gadiem;

b) datus saistībā ar administratīvām 
procedūrām vai kriminālizmeklēšanu, kurā 
konstatēts, ka darbība ir muitas vai 
lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpums, 
bet nav pieņemts administratīvs lēmums, 
notiesājošs tiesas spriedums vai piespriests 
naudas sods vai administratīvs sods, 
nedrīkst glabāt ilgāk par septiņiem gadiem;

Or. pt

Pamatojums

Ja dalībvalstis vai uzņēmums kavējas sniegt atbildi, tas var būtiski kavēt izmeklēšanu, kas tik 
īsā laikā varētu būt neiespējama. Priekšlikums ir pagarināt termiņu no pieciem līdz septiņiem 
gadiem, lai nodrošinātu sekmīgu izmeklēšanu un tās pabeigšanu.
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PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 
Padomes 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu 
savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un 
lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu.

Pašreizējā regulā ir vairākas nepilnības, kas kopumā rada būtisku problēmu, kura aprakstīta
Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā (SWD(2013)0482 final).

Pašlaik muitas aģentiem nav līdzekļu, lai pārbaudītu, vai deklarētā preču izcelsme sakrīt ar
attiecīgā konteinera maršrutu. Tranzīta sistēma, kuru uzrauga, veicot ierobežotas dokumentu
pārbaudes un vizuālās pārbaudes, tiek ļaunprātīgi izmantota.

Krāpšana, kas saistīta ar nepatiesas izcelsmes deklarēšanu, katru gadu rada ES 27 valstīm 
zaudējumus EUR 100 miljonu apmērā — un tie ir tikai atklātie krāpšanas gadījumi.
Dalībvalstis 2011. gadā ziņoja par zaudējumiem aptuveni EUR 107,7 miljonu apmērā, ko 
radījuši pārvadāto preču nepatiesi apraksti, un tas liek secināt, ka Savienības ieņēmumu 
kopējie zaudējumi ir krietni lielāki nekā reģistrētais apmērs.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšlikuma mērķis ir vienkāršot un
paātrināt mehānismu izveidi krāpšanas novēršanai muitas jomā un izvairīties no nevajadzīgas
un vairākkārtējas birokrātijas, lai palielinātu iekšējā tirgus un tā apritē esošo preču drošību, 
vienlaikus nodrošinot patērētājiem augstu aizsardzības līmeni.

Aizvien pieaugošais krāpšanas apmērs prasa ieviest efektīvus valstu un Eiropas līmeņa 
mehānismus profilaksei un atklāšanai, kā arī ciešu sadarbību abu līmeņu starpā, lai varētu 
panākt reālus rezultātus.

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, dalībvalstīm vajadzētu juridiski atzīt pierādījumus, kas 
iegūti administratīvo procesu laikā, neatkarīgi no tā, vai palīdzība tiek sniegta pēc
pieprasījuma vai bez iepriekšēja pieprasījuma, jo nav nekāda pamatojuma, kāpēc attiecībā uz 
abiem gadījumiem ir atšķirīga attieksme to tiesiskās spēkā esamības ziņā.

Par izmeklēšanu atbildīgajiem Komisijas dienestiem būtu jābūt iespējai piekļūt attiecīgajiem 
dokumentiem, pieprasot tos tieši no uzņēmumiem. Pēc nesen veiktās e-muitas sistēmas 
ieviešanas dokumentus, kas apliecina importēšanu, tagad uzglabā uzņēmumi, nevis valstu 
iestādes. Tas ir radījis kavējumus un nevajadzīgu laika tērēšanu izmeklēšanas posmā, jo 
Komisijai ar pieprasījumu pēc dokumentiem ir jāvēršas pie valstu iestādēm, kuras bieži vien 
nespēj laikus sniegt atbildi laika trūkuma vai personāla trūkuma dēļ. Tādēļ mēs ierosinām, ka 
Komisijai jāpiešķir prerogatīva tieši sazināties ar uzņēmumiem, iepriekš paziņojot par to 
valstu iestādēm, kuras divu nedēļu laikā sniedz atbildi. Divu nedēļu termiņš ir pietiekams, lai 
novērstu pieprasījumu dublēšanos, ja dalībvalsts jau ir uzņēmusies vai vēlas uzņemties 
iniciatīvu pieprasīt dokumentus no uzņēmuma. Tas arī liegs pārkāpējiem gūt labumu no
noteikumiem par atbrīvošanu no soda noilguma dēļ, kuri katrai dalībvalstij ir atšķirīgi.
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Ierosinātie grozījumi regulā, kura pašlaik tiek pārskatīta, to saskaņos arī ar Lisabonas līgumu 
attiecībā uz personas datu aizsardzību, jo īpaši procedūru un termiņu ziņā. Mēs uzskatām, ka 
regulas vienkāršošanas un uzlabošanas nolūkā vienkārša atsauce uz attiecīgo tiesību aktu
konkrētajā jomā padarīs tekstu skaidrāku un vieglāk piemērojamu, tādēļ mēs esam 
vienkāršojuši iesniegtos priekšlikumus.


