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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl muitinių modernizavimo
(2011/2083(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 450/2008, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas)1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir prekybos aplinkos2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
624/2007/EB, nustatantį Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013)3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 648/2005, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį 
Bendrijos muitinės kodeksą4 (pakeitimai dėl saugumo ir saugos),

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/668/EB dėl Europos 
bendrijos laikino teisių ir pareigų, lygiaverčių narystei Pasaulio muitinių organizacijoje, 
įgyvendinimo bei vykdymo5,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tam tikrų su intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga susijusių užduočių, įskaitant Europos prekių klastojimo ir 
piratavimo stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų, pavedimo 
Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) (COM(2011) 0288),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinės 
vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo (COM(2011) 0285),

– atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
santykių6,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl Direktyvos dėl bendros gaminių 
saugos peržiūros ir rinkos priežiūros7,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl keturiasdešimtųjų muitų 
sąjungos metinių8,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl prekybos politikos 
                                               
1 OL L 145, 2008 6 4, p. 1.
2 OL L 23, 2008 1 26, p. 21.
3 OL L 154, 2007 6 14, p. 25.
4 OL L 117, 2005 5 4, p. 13.
5 OL L 274, 2007 10 18, p. 11.
6 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0076.
8 OL C 286 E, 2009 11 27, p. 20.
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įgyvendinimo, taikant veiksmingas importo ir eksporto taisykles ir procedūras1,

– atsižvelgdamas į savo Bendrijos tranzito sistemos tyrimų komiteto ataskaitą (1996 m. 
sausio mėn. – 1997 m. kovo mėn.),

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 1/2010 „Ar veiksmingai 
kontroliuojamos importui taikomos supaprastintos muitinės procedūros?“,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gegužės 28 d. Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
pasirašytą susitarimą dėl muitinių bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos muitinės 
veikloje2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 23 d. pasirašytą bendrą (JAV vidaus saugumo 
departamento ir Europos Komisijos) pareiškimą dėl tiekimo grandinės saugumo,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato 
parengtą ataskaitą „ ES muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas. 
2010 m. ES pasienio kontrolės rezultatai“,– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą 
„Galutinis programos „Muitinė 2007“ įvertinimas pagal 2003 m. vasario 6 d. Europos 
parlamento ir Tarybos sprendimo 253/2003/EB, nustatančio muitinių veiksmų programą 
Bendrijoje (Muitinė 2007), 19 straipsnį“ (COM (2008) 0612),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Muitų sąjungos raidos strategija“ 
(COM(2008) 0169),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl muitinių atsako į naujausias padirbinėjimo ir 
piratavimo tendencijas (COM(2005) 0479),

– atsižvelgdamas į pažangos ataskaitą dėl oro krovininio transporto saugumo stiprinimo 
(Tarybos dokumentas Nr. 11250/11),

– atsižvelgdamas į 2009-2012 m. ES muitinių veiksmų planą dėl kovos su INT pažeidimais 
(Tarybos dokumentas Nr. 5345/09),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 23 d. Tarybos rezoliuciją dėl sustiprintos muitinių 
bendradarbiavimo strategijos3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos posėdžio muitų sąjungos raidos 
strategijos klausimais išvadas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 16 d. surengtą klausymą tema „Modernizuota muitinė ir 
vidaus rinka“,

– atsižvelgdamas į Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto užsakytą tyrimą 
„Muitinių bendradarbiavimas laisves, saugumo ir teisingumo srityje: muitinių vaidmuo 
išorinių ES sienų valdyme“, kuris paskelbtas 2011 m. gegužės mėn.,

                                               
1 OL C 285 E, 2009 11 26, p. 1.
2 OL L 222, 1997 8 12, p. 17.
3 OL C 260, 2009 10 30, p. 1.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi muitų sąjunga yra vienas iš kertinių europinės integracijos akmenų;

B. kadangi muitinėms tenka nepaprastai svarbus vaidmuo užtikrinant saugą ir saugumą, 
apsaugant vartotojus ir aplinką, užtikrinant visų įplaukų surinkimą, stiprinant kovą su 
klastojimu ir korupcija ir užtikrinant intelektinių nuosavybės teisių taikymą;

C. kadangi muitinių darbui pirmiausia būdinga vis didėjančios importo, eksporto ir tranzito 
apimtys ir todėl veiksmingas ir našus rizikos valdymas yra ypač svarbus;

D. kadangi e. muitinė, visų pirma centralizuotas muitinis įforminimas, yra vienas svarbiausių 
muitinių modernizavimo ir supaprastinimo aspektų;

E. kadangi nepaprastai svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp muitinės kontrolės ir 
teisėtos prekybos palengvinimo; kadangi įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo 
statusas turėtų suteikti apčiuopiamą naudą patikimiems prekybininkams;

Muitinių strategija 

1. yra įsitikinęs, kad muitinių modernizavimas turėtų būti labai svarbus politinis prioritetas, 
nes muitinės labai svarbios ekonominiam konkurencingumui, o taip pat saugai ir 
saugumui ES;

2. mano, kad reikėtų iš naujo apibrėžti muitinių misiją ir viziją ir įtraukti į jas papildomų 
veiksnių, kad atsispindėtų muitinių realijos; mano, kad pakankamų finansinių išteklių 
skyrimas su muitine susijusioms procedūroms ir procesams yra labai svarbus siekiant šio 
tikslo; ragina Komisiją peržiūrėti savo muitinių strategiją;

Konkurencingumo užtikrinimas ir rizikos valdymas

3. mano, kad siekiant padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą, nepaprastai svarbu 
supaprastinti, standartizuoti ir modernizuoti muitinių teisės aktus ir procedūras bei 
panaudoti IT priemones; mano, kad vienas didžiausių modernizuotų muitinių pasiekimų 
yra nuspėjamumas, kuris reikalingas verslui, ypač MVĮ, nes tai savo ruožtu skatina 
ekonomikos augimą;

4. vis dėlto mano, kad atsižvelgiant į ribotus MVĮ išteklius, naujų muitinių procedūrų 
įgyvendinimas ir atitinkamos investicijos siekiant įvykdyti e. muitinės reikalavimus turi 
būti pagrįsti, ir primygtinai ragina įvertinti juos atsižvelgiant į poveikį MVĮ;

5. mano, kad muitinės kontrolė pirmiausia turėtų būti taikoma didelės rizikos kroviniams, o 
mažos rizikos kroviniai turėtų būti greitai išleidžiami, kad galėtų laisvai judėti; pabrėžia, 
kad labai svarbus rizikos valdymo metodų vaidmuo, ir tvirtai remia elektroninio muitinio 
įforminimo sistemų diegimą ir tolesnį modernizavimą; mano, kad veiksmingas rizikos 
valdymas priklauso nuo kokybiškos informacijos surinkimo ir tinkamo jos įvertinimo;
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6. pripažindamas tiekimo grandinės saugumo svarbą, mano, kad JAV teisės aktų 
reikalavimai skenuoti visus krovinius 100 % yra pernelyg sunkūs ir pernelyg daug 
kainuoja, o tikroji nauda abejotina, ir norėtų tęsti transatlantinį teisėkūros dialogą su JAV, 
siekiant teisės aktų panaikinimo ar pakeitimo; 

Modernizuotos muitinės

Modernizuoto muitinės kodekso (MMK)  įgyvendinimas

7. pabrėžia, kad MMK yra svarbi priemonė siekiant supaprastinti ir iš tiesų suderinti 
muitinės procedūras, kad būtų prisidėta prie Europos ekonomikos stiprinimo; mano, kad 
MMK įgyvendinamosios nuostatos turėtų visapusiškai atspindėti MMK idėjas; yra 
susirūpinęs, kad kai kurios esminės įgyvendinamosios nuostatos vis dar svarstomos ir dar 
nepriimti strateginiai sprendimai dėl IT architektūros;

8. yra įsitikinęs, kad visą MMK potencialą galima išnaudoti tik tuomet, jei bus naudojamos 
pažangios IT sistemos; yra tvirtai įsitikinęs, kad bet kokios tolesnės investicijos į IT turėtų 
būti daromos vadovaujantis pagrindiniais MMK principais;

9. pabrėžia, kad reikia, jog prekybininkai turėtų galimybes iš anksto susipažinti su išsamia 
valstybių narių informacija, nes jiems reikia laiko parengti ir įgyvendinti savo IT 
taikomąsias programas;

10. palankiai vertina pasiūlymą suderinti MMK nuostatas dėl įgaliojimų delegavimo ir 
įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo su Lisabonos sutartimi; pabrėžia, kad ši nauja sistema 
yra naujai nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos veiklos pusiausvyros pavyzdys, visų 
pirma todėl, kad deleguotųjų aktų srityje abi institucijos laikomos lygiomis;

11. pripažįsta, kad reikėjo atidėti MMK taikymą; visgi siūlo, kad Komisija išnagrinėtų 
galimybes palaipsniui taikyti tam tikras MMK nuostatas kiek įmanoma greičiau; 

Centralizuotas muitinis įforminimas ir suderinimas

12. tvirtai remia centralizuoto muitinio įforminimo koncepciją, kuri yra vienas pagrindinių 
modernizuotos muitinės, kaip numatyta MMK, aspektų, ir apgailestauja, kad nėra 
pažangos įgyvendinant šią koncepciją;

13. ragina valstybės nares visapusiškai įsipareigoti taikyti šią koncepciją, nes vien tik iš 
tikrųjų suderinti muitinės taisyklės, keitimosi informacija sistemos ir duomenų formatai 
gali užtikrinti sėkmingą centralizuoto muitinio įforminimo koncepcijos įgyvendinimą; yra 
susirūpinęs dėl lėtos pažangos PVM taisyklių supaprastinimo procese, kuris yra 
nepaprastai svarbus iš tiesų centralizuotai muitinio įforminimo sistemai;

Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas (angl. AEO)

14. remia Komisijos pastangas paskatinti prekybininkus ES teikti paraiškas dėl AEO statuso; 
vis dėlto yra susirūpinęs, kad tai, jog reikia nemenkų investicijų norint gauti AEO statusą, 
gali tapti rimta kliūtimi prekybininkams, ypač MVĮ;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti papildomą naudą, kurią galėtų gauti 
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prekybininkai, turintys AEO sertifikatus;

16. tikisi, kad visos valstybės narės užtikrins, jog vienos valstybės narės suteiktas AEO 
statusas bus visapusiškai pripažintas kitoje valstybėje narėje;

Muitinių vaidmuo užtikrinant produktų saugą, finansinių interesų apsaugą ir intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą

Produktų sauga

17. skatina tvirtą muitinių administracijų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą, 
kad pasienyje būtų perimti nesaugūs ir (arba) reikalavimų neatitinkantys produktai prieš 
leidžiant jiems laisvai judėti visoje ES;

18. palankiai vertina pažangą, padarytą rengiant importo kontrolės gaires produktų saugos 
srityje, ir ragina Komisiją nuolat jas atnaujinti, stebėti jų įgyvendinimą ir nuolat 
informuoti Europos Parlamentą apie tolesnius pokyčius šioje srityje;

19. ragina Komisiją apsvarstyti klausimą dėl viešosios duomenų bazės įdiegimo, į kurią 
valstybės narės galėtų patalpinti informaciją apie pavojingas prekes, perimtas vykdant 
muitinės kontrolę;

Finansiniai interesai

20. yra susirūpinęs, jog dėl to, kad kai kurie operatoriai nesumoka reikiamų muitų arba 
nedeklaruoja tikrosios prekių vertės, jie įgyja nesąžiningą pranašumą prieš sąžiningus 
prekybininkus; įspėja, kad tokia padėtis kliudo sąžiningai konkurencijai ir lemia ženklius 
vidaus rinkos veikimo iškraipymus;

21. pabrėžia, kad automatinis muitinis įforminimas ir išleidimas yra įmanomi tik tuomet, jei 
taikomas operatorių auditas prieš išduodant jiems leidimą naudotis supaprastintomis 
procedūromis ir atitinkamas auditas ex-post; ragina geriau dokumentuoti supaprastintų 
procedūrų naudojimą, pateikti daugiau automatinių duomenų apdorojimo metodų ir 
pagrįstai naudoti supaprastintas procedūras;

Intelektinės nuosavybės teisės

22. palankiai vertina neseną Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl muitinės vykdomo 
intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo projekto, kadangi yra tvirtai įsitikinęs, kad 
muitinės gali veiksmingai prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisių apsaugos;

23. remia veiklą, atliekamą pagal Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centro 
sistemą, ir ragina visapusiškai išnaudoti centro potencialą; palankiai vertina neseną 
Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl tam tikrų su intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir 
dizainas) projekto;

Skaidrumas

24. ragina Komisiją visapusiškai laikytis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
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Europos Komisijos santykių idėjų dėl geresnio bendradarbiavimo ir informacijos teikimo, 
ypač kalbant apie Komisijos posėdžius su nacionaliniais ekspertais;

25. remia Komisijos pastangas palengvinti prekybininkų ir valstybių narių komunikaciją; vis 
dėlto siūlo papildomus patobulinimus: ypač ragina Komisiją paskelbti visą atitinkamą 
informaciją ir posėdžių su nacionaliniais ekspertais dokumentus, kai tik jie gaunami, 
siekiant suteikti tiesioginę prieigą prekybos atstovams ir visiems piliečiams, kurie domisi 
pokyčiais muitinių srityje, prie tuose posėdžiuose įvykusių diskusijų apžvalgų; yra 
įsitikinęs, kad tai duos naudos ypač MVĮ, užtikrins skaidrumą ir padidins visuomenės 
informuotumą su muitinėmis susijusiais klausimais;

Bendradarbiavimas

26. mano, kad muitinių ir verslo bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus ir kad abi šalys 
turėtų pripažinti ir gerbti viena kitos poreikius, realijas ir lūkesčius, sujungti savo 
atitinkamų sričių žinias ir patirtį bei įvairiausius talentus, siekiant optimalios veiklos ir 
rezultatų;

27. siūlo, kad prekybos sektorius ES įsteigtų tikrą organizaciją, kuri galėtų kalbėti jo vardu, 
reikšti bendrą nuomonę ir rengti bendras pozicijas; 

28. mano, kad muitinis įforminimas turi būti supaprastintas, įtraukiant visas atitinkamas 
valdžios institucijas į procesą kuo anksčiau; todėl tvirtai remia koordinuotą sienų valdymą 
ir vieno langelio principą;

29. pabrėžia, kad vieno langelio principas turėtų būti veiksmingai taikomas, užtikrinant, kad 
prekes visos atitinkamos valdžios institucijos tikrintų tik vieną kartą;

30. ragina Komisiją ir valstybes nares nagrinėti galimybes įsteigti Europos muitinės agentūrą, 
kuri spręstų vien tik muitinės klausimus, siekiant pagerinti muitų sąjungos veikimą; ragina 
Komisiją aptarti šį klausimą, kai bus svarstoma tolesnė „Muitinės 2013“ programa;

°
° °

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Europos ekonomikos konkurencingumas yra ypatingai svarbus, ypač jei norima atgaivinti 
vidaus rinką. Muitinei tenka svarbus vaidmuo gerinant ir veikiant konkurencingumą, kadangi 
muitinės teisės aktų supaprastinimas ir elektroninės muitinės propagavimas skatina 
ekonomikos augimą. Kad būtų panaudotos visas potencialas, muitinė turi būti moderni, 
bendradarbiaujanti, reaguojanti į poreikius ir aktyvi.

Tuo pačiu metu muitinė atlieka pagrindinį vaidmenį veiksmingai užtikrinant saugą ir 
saugumą, ginant intelektinės nuosavybės teises ir prisidedant prie kovos su klastojimu.

Pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad įvairių suinteresuotųjų subjektų ir institucijų 
(prekybininkų, muitinės institucijų, kitų vyriausybinių agentūrų, Komisijos ir Europos 
Parlamento) bendradarbiavimas muitinių srityje yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad 
muitinė vykdytų savo misiją taip, kaip minėta; visų pirma pranešėjas tvirtai remia savalaikį ir 
skaidrų informacijos perdavimą visoms susijusioms šalims.

Modernizuota muitinė

Modernizuotas muitinės kodeksas (MMK) patvirtintas 2008 m. siekiant supaprastinti eilę 
muitinės procedūrų ir suderinti ES muitinės taisykles, kurios padėtų prekybininkams 
veiksmingiau vykdyti verslą ir padėtų muitinės institucijoms, kad jos galėtų našiai atlikti savo 
veiklą. Pagrindinės MMK pateiktos naujovės yra elektroninės muitinės, centralizuoto muitinio 
įforminimo ir vieno langelio principai.

Vis dėlto MMK dar netaikytinas, kadangi pirmiausi turi būti priimtos ir įsigalioti 
įgyvendinamosios nuostatos. Nustatytas MMK taikymo terminas yra 2013 m. birželio 24 d. 
Vis dėlto šiuo metu yra aiškių ženklų, kad šio termino nebus laikomasi. Taip yra daugiausia 
dėl to, kad IT sistemos, siekiant užtikrinti, kad MMK veiktų praktikoje, dar nesukurtos ir 
(arba) neįgyvendintos. Pranešėjo nuomone, nereikėtų taikyti MMK, kol nėra parengtos 
reikiamos IT sistemos. Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad tolesnis IT sistemų plėtojimas turi 
būti svarstomas remiantis MMK principais.

Todėl pranešėjas mano, kad reikia atidėti MMK taikymą, ypač todėl, kad dauguma valstybių 
narių ir prekybos atstovų palaiko šį siūlymą. Pranešėjas mano, kad reikia užtikrinti subtilią 
pusiausvyrą tarp būtinybės taikyti MMK kuo greičiau ir galimybių parengti IT sprendimus, 
kurių reikia norint užtikrinti visapusišką MMK taikymą. Vienas iš galimų variantų galėtų būti 
termino pratęsimas, palaipsniui taikant tam tikras MMK nuostatas ir pradedant tai daryti kuo 
greičiau. Tai užtikrintų galimybę prekybininkams ir muitinės institucijoms pasinaudoti 
pažangiomis MMK nuostatomis be nereikalingo delsimo.

Centralizuotas muitinis įforminimas ir suderinimas



PE470.029v01-00 10/11 PR\875377LT.doc

LT

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad būtina propaguoti centralizuoto muitinio įforminimo koncepciją, 
kuri sudaro galimybes prekybininkams deklaruoti prekes ir susimokėti muitus elektroniniu 
būdu toje vietoje, kurioje jie yra įsisteigę, nepriklausomai nuo valstybės narės, į kurią prekės 
yra importuojamos ar iš kurios jos eksportuojamos.

Pranešėjas mano, kad visos 27 nacionalinės muitinės administracijos turėtų veikti kaip viena, 
užtikrinant visoje ES vienodo lygio kontrolę ir vienodą požiūrį į prekybininkus.

Įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai

Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statusas suteikia patikimiems 
prekybininkams lengvesnę prieigą prie supaprastintų muitinės procedūrų ir kontrolės 
palengvinimų. Vis dėlto pranešėjas yra susirūpinęs dėl to, kad trūksta apčiuopiamos AEO 
statuso teikiamos naudos. Be to, didelės investicijos, kurių reikia norint gauti AEO statusą, 
yra rimta kliūtis prekybininkams, visų pirma MVĮ, teikti paraiškas. 

Rizikos valdymas

Pranešėjas pabrėžia, kad būtina surasti tinkamą pusiausvyrą tarp muitinės kontrolės siekiant 
užtikrinti saugą ir saugumą ir sklandaus teisėtų prekių judėjimo. Todėl pranešėjas pabrėžia, 
kad labai svarbu rizikos valdymas: užtikrinus, kad mažos rizikos kroviniai būtų nedelsiant 
išleidžiami, muitinės institucijos galėtų visą laiką ir pastangas skirti sudėtingesniems 
atvejams, susijusiems su didelės rizikos prekėmis.
Be to, pranešėjas palankiai vertina tai, kad yra ženklų, jog JAV atsisakys siekio skenuoti 
100 % į JAV įvežamų konteinerių krovinio ir pasirinks rizika grindžiamą požiūrį.

Muitinės kontrolė užtikrinant saugumą

Ilgą laiką muitinės administracija buvo atsakinga daugiausia už muitų surinkimą. Vis dėlto, 
panaikinus vidaus sienas ES, šis vaidmuo sumažėjo ir dabar aktualus tik prie išorinių ES 
sienų. Tačiau, kol šis vaidmuo mažėjo, kitas muitinės atliekamas vaidmuo – tarptautinio 
tiekimo grandinės saugumo užtikrinimas – pamažu didėjo. Kaip rodo naujausi incidentai 
(pvz., Jemene pagamintos bombos spausdintuvo kasetėje atvejis (2010 m. spalio mėn.) ir 
radioaktyviųjų bombų baimė Genujoje (2011 m. vasario mėn.)), muitinės institucijos turi 
išlikti budrios, kadangi nuolat kyla grėsmė saugumui.

Produktų sauga

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad muitinės administracija turi pačias geriausias sąlygas užtikrinti, 
kad į ES patektų tik saugios ir ES suderinimo teisės aktus, dokumentacijos ir ženklinimo 
reikalavimus atitinkančios prekės.  Todėl pranešėjas mano, kad užtikrinant produktų saugą 
muitinėms tenka labai svarbus vaidmuo. Šis punktas taip pat pabrėžtas 2011 m. kovo 8 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl bendrosios produktų saugos direktyvos peržiūros ir 
rinkos priežiūros.

ES finansinių interesų apsauga
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Taip pat labai svarbu apsaugoti ES finansinius interesus ir išvengti įplaukų nuostolių. Be to, 
pernelyg maži sumokami muitai ir importuojamų prekių vertės sumažinimas kelia grėsmę 
vidaus rinkos veikimui.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

Pranešėjas palankiai vertina nesenus Komisijos pasiūlymus dėl reglamento dėl muitinės 
vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo projekto ir dėl reglamento dėl tam tikrų 
su intelektinės nuosavybės teisių apsauga susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos 
derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) projekto.

Bendradarbiavimas

Pranešėjas pabrėžia, kad reikia užtikrinti muitinės institucijų, taip pat muitinės institucijų ir 
prekybininkų, muitinės institucijų ir kitų vyriausybės institucijų bendradarbiavimą ir tvirtai 
remia koordinuotą sienų valdymą, vieno langelio principą ir centralizuotą muitinį įforminimą. 
Pranešėjas taip pat siūlo įsteigti Europos muitinės agentūrą, kuri spręstų muitinės klausimus.


