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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par muitas modernizāciju
(2011/2083(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu 
(EK) Nr. 450/2008, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais Muitas 
kodekss)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmumu 
Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumu 
Nr. 624/2007/EK, ar ko izveido muitas rīcības programmu Kopienā (Muita 2013)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 648/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi4 („drošības un drošuma grozījums”),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 25. jūnija Lēmumu 2007/668/EK par dalībai līdzvērtīgām 
tiesībām un pienākumiem, ko Eiropas Kopiena pagaidu kārtā īsteno Pasaules Muitas 
organizācijā5,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atsevišķu ar 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi), tostarp publiskā un privātā sektora 
pārstāvju pulcēšanu Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrā 
(COM(2011)0288),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā (COM(2011)0285),

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūciju par produktu vispārējas 
drošības direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par Muitas savienības 
četrdesmito gadadienu8,

                                               
1 OV L 145, 4.6.2008., 1. lpp.
2 OV L 23, 26.1.2008., 21. lpp.
3 OV L 154, 14.6.2007., 25. lpp.
4 OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.
5 OV L 274, 18.10.2007., 11. lpp.
6 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0076.
8 OV C 286 E, 27.11.2009., 20. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija rezolūciju par efektīviem importa un 
eksporta noteikumiem un procedūrām tirgus politikā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta izmeklēšanas komitejas ziņojumu par Kopienas tranzīta 
sistēmu (1996. gada janvāris – 1997. gada marts),

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 1/2010 „Vai vienkāršotas muitas 
procedūras ievedumiem kontrolē efektīvi?”,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgumu par muitas iestāžu 
sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās2, kas parakstīts 1997. gada 28. maijā,

– ņemot vērā ASV Iekšzemes drošības departamenta un Eiropas Komisijas Kopīgo 
paziņojumu par piegādes ķēdes drošību, kas parakstīts 2011. gada 23. jūnijā,

– ņemot vērā ziņojumu par ES muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā —
rezultāti pie ES robežām — 2010, Eiropas Komisija — Nodokļu politika un muitas 
savienība,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Nobeiguma novērtējums par programmu „Muita 2007” 
saskaņā ar 19. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 6. februāra Lēmumā 
Nr. 253/2003/EK, ar ko pieņem rīcības programmu attiecībā uz Kopienas muitu 
(Muita 2007)” (COM (2008)0612),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Muitas savienības attīstības stratēģija” 
(COM(2008)0169),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par muitas reakciju uz jaunākajām tendencēm viltošanā 
un pirātismā (COM(2005)0479),

– ņemot vērā progresa ziņojumu par kravu gaisa pārvadājumu drošības stiprināšanu 
(Padomes dokuments 11250/11),

– ņemot vērā ES Muitas rīcības plānu 2009.–2012. gadam, lai apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumus (Padomes dokuments 5345/09),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 23. oktobra rezolūciju par pastiprinātu muitas sadarbības 
stratēģiju3,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 14. maija secinājumus par Muitas savienības attīstības 
stratēģiju,

– ņemot vērā uzklausīšanu „Modernizēta muita un iekšējais tirgus”, kas notika 2011. gada 
16. jūlijā,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas uzdevumā veikto pētījumu 

                                               
1 OV C 285 E, 26.11.2009., 1. lpp.
2 OV L 222, 12.8.1997., 17. lpp.
3 OV C 260, 30.10.2009., 1. lpp.
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„Muitas iestāžu sadarbība brīvības, drošības un tiesiskuma telpā — muitas nozīme ES 
ārējās robežas pārvaldībā”, kas publicēts 2011. gada maijā,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

A. tā kā muitas savienība ir viens no galvenajiem Eiropas integrācijas stūrakmeņiem;

B. tā kā muitai ir izšķiroša nozīme, garantējot drošību un aizsardzību, aizsargājot patērētāju 
intereses un vidi, nodrošinot pienācīgus ieņēmumus, pastiprinot cīņu pret krāpšanu un 
korupciju un nodrošinot intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu;

C. tā kā muitas darbu pirmām kārtām raksturo aizvien lielāks importa, eksporta un tranzīta 
darījumu skaits, un tāpēc īpaša nozīme ir lietpratīgai un efektīvai riska pārvaldībai;

D. tā kā e-muita un jo īpaši centralizēta muitošana ir viens no galvenajiem muitas iestāžu 
darba modernizēšanas un vienkāršošanas aspektiem;

E. tā kā ir ārkārtīgi svarīgi rast saprātīgu līdzsvaru starp muitas kontroli un likumīgas 
tirdzniecības veicināšanu; tā kā atzīta komersanta statusam jārada reālas priekšrocības 
uzticamiem uzņēmējiem,

Muitas stratēģija 

1. ir pārliecināts, ka muitas procedūru modernizēšanai jābūt svarīgai politikas prioritātei, jo 
tās ir nepieciešamas, lai veicinātu ES ekonomikas konkurētspēju, kā arī drošību un 
aizsardzību;

2. uzskata, ka no jauna jāformulē muitas pamatfunkcija un jēga un ir jārada papildu stimuli, 
kas atspoguļo reālo stāvokli šajā jomā; uzskata — lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams 
atvēlēt pienācīgu finansējumu ar muitu saistītām procedūrām un norisēm; aicina Komisiju 
pārveidot stratēģiju muitas jomā;

Konkurētspējas un riska pārvaldības nodrošināšana

3. uzskata, ka, lai uzlabotu Eiropas ekonomikas konkurētspēju, sevišķi svarīgi ir vienkāršot, 
standartizēt un modernizēt tiesību aktus un procedūras muitas jomā un izmantot IT 
iespējas; uzskata, ka viens no galvenajiem modernizētas muitas jomas sasniegumiem ir 
prognozējamā vide uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas savukārt veicina ekonomikas 
izaugsmi;

4. tomēr uzskata, ņemot vērā MVU ierobežotos resursus, ka jauno muitas procedūru 
ieviešanai un ievērojamu ieguldījumu veikšanai, lai īstenotu e-muitas prasības, jābūt 
samērīgai, un pieprasa veikt attiecīgo novērtējumu, paturot prātā ietekmi uz MVU;

5. uzskata, ka muitas kontrolei galvenokārt būtu jāpakļauj augsta riska sūtījumi, turpretim 
zema riska sūtījumus vajadzētu bez kavēšanas laist brīvā apgrozībā; tādēļ uzsver, ka riska 
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pārvaldības paņēmieniem ir izšķiroša nozīme, un stingri atbalsta elektronisko muitošanas 
sistēmu ieviešanu un turpmāko pilnveidošanu; uzskata, ka lietpratīga riska pārvaldība ir 
atkarīga no augsti kvalitatīvas informācijas iegūšanas un tās pienācīgas izvērtēšanas;

6. atzīstot piegādes ķēžu drošības svarīgo nozīmi, uzskata, ka ASV leģislatīvo aktu prasības 
100 % gadījumos veikt caurskati ir pārlieku apgrūtinošas un pārāk dārgi izmaksā, tikmēr 
panāktais ieguvums ir apšaubāms, un pauž apņēmību turpināt Transatlantisko likumdevēju 
iestāžu dialogu ar ASV, lai panāktu attiecīgo leģislatīvo aktu atcelšanu vai grozīšanu; 

Modernizētas muitas procedūras

Modernizētā muitas kodeksa (MMK) piemērošana

7. uzsver, ka MMK ir svarīgs instruments muitas procedūru racionalizēšanai un reālai 
saskaņošanai, kas ļautu padarīt Eiropas ekonomiku vēl stiprāku; uzskata, ka MMK 
piemērošanas noteikumos pilnībā jāatspoguļo MMK gars un jēga; pauž bažas, ka daži 
būtiski piemērošanas noteikumi vēl joprojām nav formulēti un vēl nav pieņemti stratēģiski 
lēmumi attiecībā uz IT struktūru;

8. ir pārliecināts, ka MMK varēs sasniegt pilnu potenciālu tikai tad, ja tam būs pilnībā 
nodrošināts modernizēto IT sistēmu atbalsts; pauž stingru uzskatu, ka jebkādiem 
turpmākiem ieguldījumiem informācijas tehnoloģijās jābalstās uz MMK pamatprincipiem;

9. uzsver, ka tirdzniecībai laikus jānodrošina piekļuve dalībvalstu pienācīgi izstrādātajai 
specifikācijai, jo ir vajadzīgs laiks, lai izstrādātu un ieviestu attiecīgās IT 
lietojumprogrammas;

10. atzinīgi vērtē ierosinājumu pielāgot Lisabonas līgumam MMK noteikumus par pilnvaru 
deleģēšanu un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu; uzsver, ka šī jaunā sistēma atspoguļo 
nesen izveidoto līdzsvaru starp Eiropas Parlamentu un Padomi, jo īpaši tāpēc, ka attiecībā 
uz deleģētiem aktiem abām šīm iestādēm ir vienādas tiesības;

11. atzīst par pamatotu, ka MMK ieviešana ir atlikta; tomēr mudina Komisiju apsvērt iespēju 
pakāpeniski un iespējami drīz ieviest dažus MMK noteikumus; 

Centralizēta muitošana un procedūru saskaņošana

12. stingri atbalsta centralizētas muitošanas koncepciju, kas ir viens no galvenajiem 
modernizētu muitas procedūru aspektiem saskaņā ar MMK, un pauž nožēlu par progresa 
trūkumu, īstenojot šo koncepciju;

13. aicina dalībvalstis stingri pievērsties šai koncepcijai, jo tikai patiesi saskaņoti muitas 
noteikumi, informācijas apmaiņas sistēmas un noteikts datu formāts ļaus veiksmīgi īstenot 
centralizētās muitošanas koncepciju; ir nobažījies par PVN noteikumu vienkāršošanas 
lēno gaitu, kam ir izšķiroša nozīme, ieviešot patiesi centralizētu muitošanas sistēmu;

Atzītais komersants (AEO)

14. atbalsta Komisijas centienus mudināt uzņēmējus visā ES iesniegt pieteikumus, lai saņemtu 
AEO statusu; tomēr pauž bažas, ka lieli ieguldījumi, kas vajadzīgi, lai saņemtu AEO
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statusu, var būt nopietns šķērslis uzņēmējiem, jo īpaši MVU;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt papildu priekšrocības, kuras varētu piešķirt 
uzņēmējiem, kam ir AEO apliecība;

16. sagaida, ka visas dalībvalstis panāks to, ka vienā dalībvalstī piešķirtais AEO statuss tiks 
pilnībā atzīts pārējās dalībvalstīs;

Muitas iestāžu loma, nodrošinot ražojumu drošumu, finansiālo interešu aizsardzību un 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību

Ražojumu drošums

17. mudina uz ciešu sadarbību muitas pārvaldes un tirgus uzraudzības iestādes, lai uz robežas 
tiktu aizturēti bīstami un/vai prasībām neatbilstoši ražojumi un tie netiktu laisti brīvā 
apgrozībā ES teritorijā;

18. atzinīgi vērtē progresu, kas panākts, izstrādājot importa kontroles pamatnostādnes 
ražojumu drošuma jomā, un aicina Komisiju periodiski tās atjaunināt, uzraudzīt to 
ievērošanu un informēt Eiropas Parlamentu par visām izmaiņām šajā jomā;

19. aicina Komisiju apsvērt iespēju izveidot publisku datubāzi, kurā dalībvalstis varētu 
iesniegt ziņas par bīstamām precēm, kas aizturētas muitas kontroles gaitā;

Finanšu intereses

20. ir nobažījies par to, ka daži uzņēmēji nemaksā paredzētās nodevas vai nedeklarē preču 
patieso vērtību, tādējādi negodīgi gūstot priekšrocības salīdzinājumā ar godprātīgiem 
uzņēmējiem; brīdina, ka šādos apstākļos tiek traucēta godīga konkurence un rodas iekšējā 
tirgus darbības traucējumi;

21. uzsver, ka automātiska muitošana un preču laišana apgrozībā ir iespējama tikai tad, ja 
iepriekš ir notikusi uzņēmumu revīzija, pirms tiem piešķirt atļauju izmantot vienkāršotas 
procedūras, un atbilstošas ex-post revīzijas; aicina uzlabot dokumentāciju par vienkāršotu 
procedūru izmantošanu, biežāk ieviest automatizētas datu apstrādes metodes un 
lietderīgāk izmantot vienkāršotas procedūras;

Intelektuālā īpašuma tiesības

22. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulas projektam par muitas darbu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanā, jo pauž stingru pārliecību, ka muitas iestādes var efektīvi 
veicināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;

23. atbalsta darbu, kas paveikts Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centra paspārnē, 
un mudina pilnībā izmantot tā potenciālu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē neseno Komisijas 
priekšlikumu regulas projektam par atsevišķu ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
saistītu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un 
dizainparaugi);

Pārredzamība
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24. mudina Komisiju pilnībā ievērot Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas 
attiecībām garu saistībā ar ciešāku sadarbību un informācijas plūsmu, jo īpaši ņemot vērā 
Komisijas sanāksmes ar valstu ekspertiem;

25. atbalsta Komisijas centienus atvieglot komunikāciju starp uzņēmējiem un dalībvalstīm; 
tomēr ierosina izdarīt vēl lielākus uzlabojumus — jo īpaši mudina Komisiju publiskot visu 
būtisko informāciju un dokumentāciju par sanāksmēm ar valstu ekspertiem, kolīdz tā ir 
pieejama, lai nodrošinātu tirdzniecības nozares pārstāvjiem un visiem iedzīvotājiem, kuri 
interesējas par jaunākajām izmaiņām muitas jomā, tiešu piekļuvi šajās sanāksmēs notikušo 
apspriežu pārskatiem; ir pārliecināts, ka tas jo īpaši nāks par labu MVU, nodrošinās 
pārredzamību un uzlabos sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar muitas 
jomu;

Sadarbība

26. uzskata, ka ārkārtīgi liela nozīme ir ciešiem kontaktiem starp muitas iestādēm un 
uzņēmumiem un ka abām pusēm savstarpēji jāapzinās un jārespektē esošās vajadzības, 
reālie apstākļi un vēlmes, kā arī kopīgi jāizmanto savas zināšanas, pieredze dažādās jomās 
un ļoti plašs iemaņu klāsts, lai sasniegtu optimālus risinājumus un rezultātus;

27. ierosina ES tirdzniecības nozares pārstāvjiem izveidot savu organizāciju, kas ļautu panākt 
vienprātību, paust vienotu viedokli un izstrādāt kopēju nostāju; 

28. uzskata, ka muitošanas procedūras ir jāoptimizē, jau visagrākajā laikposmā iesaistot visas 
attiecīgās iestādes; tādēļ pauž stingru atbalstu koordinētai robežu pārvaldībai un vienas 
instances principam;

29. uzsver, ka ir lietpratīgi jāizmanto vienas institūcijas princips, lai nodrošinātu, ka visas 
iesaistītās iestādes tikai vienu reizi pārbauda preces;

30. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju izveidot Eiropas Muitas aģentūru, kas 
risinātu tikai muitas jomas jautājumus, lai uzlabotu muitas savienības darbību; aicina 
Komisiju pievērsties šim jautājumam, kad tā analizēs programmas „Muita 2013” 
īstenošanas rezultātus;

°
° °

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas ekonomikas konkurētspējai ir sevišķi svarīga nozīme, jo īpaši iekšējā tirgus 
atdzīvināšanā. Muitai ir ievērojama nozīme, uzlabojot un ietekmējot konkurētspēju, jo tiesību 
aktu vienkāršošana muitas jomā un elektroniskas muitošanas sistēmas ieviešana veicina 
ekonomikas izaugsmi. Lai pilnībā izmantotu šīs iespējas, muitas iestādēm jābūt mūsdienīgām, 
atvērtām sadarbībai, atsaucīgām un aktīvām.

Vienlaikus muitas iestādēm ir izšķiroša nozīme, efektīvi garantējot drošību un aizsardzību, 
aizsargājot intelektuālā īpašuma tiesības un veicinot krāpšanas apkarošanu.

Referents ir cieši pārliecināts, ka sadarbība starp dažādām iesaistītajām personām un iestādēm 
muitas jomā (uzņēmēji, muitas iestādes, citas valsts aģentūras, Komisija un Eiropas 
Parlaments) ir būtisks faktors, kas garantē, ka muitas iestādes pilda savus uzdevumus, kā tas 
aplūkots iepriekš. Referents jo īpaši stingri atbalsta savlaicīgu un pārredzamu informācijas 
plūsmu starp visām iesaistītajām personām.

Modernizētas muitas procedūras

Modernizētais Muitas kodekss (MMK) tika izveidots 2008. gadā ar mērķi ieviest vienkāršotas 
muitas procedūras un saskaņot ES muitas noteikumus, kam vajadzētu atvieglot 
uzņēmējdarbību un palīdzēt muitas iestādēm efektīvi veikt savus pienākumus. Galvenie ar 
MMK ieviestie jauninājumi ir elektroniskā muitas procedūra, centralizēta muitošana un vienas 
instances koncepcija.

MMK tomēr vēl nav izmantojams, jo vēl nav izstrādāti piemērošanas noteikumi un tie nav 
stājušies spēkā. Ir noteikts MMK piemērošanas termiņš — 2013. gada 24. jūnijs. Taču jau 
pašlaik ir skaidrs, ka šis termiņš netiks ievērots. Viens no galvenajiem kavējuma iemesliem ir 
tas, ka vēl nav izveidotas un/vai ieviestas IT sistēmas, kurām jānodrošina MMK praktiskā 
darbība. Referents uzskata, ka nebūtu lietderīgi piemērot MMK bez vajadzīgā IT sistēmu 
nodrošinājuma. Referents arī uzsver, ka turpmākā IT sistēmu attīstība ir jāapsver, ņemot vērā 
MMK garu un jēgu.

Tāpēc referents uzskata, ka būtu lietderīgi atlikt MMK piemērošanu, jo īpaši tā iemesla dēļ, ka 
lielais dalībvalstu un tirdzniecības nozares pārstāvju vairākums atbalsta šādu soli. Referents 
uzskata, ka ir jāpanāk līdzsvarots risinājums, paturot prātā nepieciešamību iespējami drīz 
ieviest MMK un pašlaik pieejamos IT risinājumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu MMK 
pilnīgu piemērošanu. Viena no iespējām ir pagarināt termiņu, pakāpeniski un iespējami drīz 
piemērojot dažus MMK noteikumus. Tas ļautu uzņēmējiem un muitas iestādēm bez 
nevajadzīga kavējuma gūt labumu no uzlabotiem MMK noteikumiem.

Centralizēta muitošana un procedūru saskaņošana
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Referents ir pārliecināts, ka ir jāpopularizē „centralizētās muitošanas” koncepcija, kas atzītam 
komersantam dod iespēju elektroniski deklarēt preces un nomaksāt muitas nodokļus 
uzņēmuma reģistrācijas vietā neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī veikti preču importa vai 
eksporta darījumi.

Referents uzskata, ka muitas pārvaldēm visās 27 dalībvalstīs jāstrādā tā, lai visā ES teritorijā 
nodrošinātu vienādu kontroles līmeni un vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

Atzītais uzņēmējs (AEO)

AEO statuss nodrošina uzticamiem uzņēmējiem vieglāku piekļuvi vienkāršotām muitas 
procedūrām un ļauj izmantot kontroles atvieglojumus. Referents tomēr ir nobažījies, ka AEO
statusa piešķiršana pietiekamā mērā nenodrošina reālas priekšrocības. Turklāt lielie 
ieguldījumi, kas vajadzīgi, lai saņemtu AEO statusu, ir nopietns šķērslis uzņēmējiem, jo īpaši 
MVU, kas viņus attur pretendēt uz šo statusu. 

Riska pārvaldība

Referents uzsver, ka ir jāpanāk līdzsvarots risinājums, samērojot muitas kontroli, kas 
nodrošina drošību un aizsardzību, ar nepieciešamību nodrošināt likumīgu preču netraucētu 
apriti. Tātad referents īpaši uzsver riska pārvaldības nozīmi — ir jānodrošina zema riska 
sūtījumu tūlītēja laišana apgrozībā, lai muitas iestādes varētu pievērsties nopietnākiem 
gadījumiem, pārbaudot augsta riska preces.
Šajā sakarībā referents arī atzinīgi vērtē to, ka, pēc visa spriežot, ASV būtu ar mieru atteikties 
no visu uz ASV konteineros pārvadājamo kravu caurskates, tā vietā izvēloties uz risku balstītu 
pieeju.

Muitas kontrole un drošība

Muitas pārvaldes jau ilgu laiku galvenokārt nodarbojas tikai ar muitas nodokļu iekasēšanu. 
Taču pēc ES iekšējo robežu likvidēšanas šāda pienākuma nozīme ir mazinājusies, un tas 
attiecas lielākoties uz ES ārējo robežu. Samazinoties šai muitas iestāžu funkcijai, tai pašā 
laikā pakāpeniski pieaug citas funkcijas nozīme — nodrošināt starptautisko piegādes ķēžu 
drošību. Kā rāda nesenie notikumi (piem., gadījums ar kasešu bumbu Jemenā 2010. gada 
oktobrī un radioaktīvas bumbas draudi Dženovā 2011. gada februārī) muitas iestādēm ir 
jāsaglabā modrība, pastāvot eventuāliem drošības draudiem.

Ražojumu drošums

Referents ir pārliecināts, ka muitas pārvaldes ir tieši tās iestādes, kas spēj visefektīvāk panākt, 
lai tikai nekaitīgas preces un preces, kuras atbilst saskaņotajiem ES tiesību aktiem un 
dokumentēšanas un marķēšanas prasībām, tiktu ievestas ES teritorijā. Tāpēc referents tic, ka 
tieši muitas iestādēm ir izšķiroša nozīme ražojumu drošuma nodrošināšanā. Šis pēdējais 
aspekts ir arī uzsvērts Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. marta rezolūcijā par produktu 
vispārējas drošības direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību.

ES finansiālo interešu aizsardzība
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Ir arī ļoti svarīgi rūpēties par ES finansiālajām interesēm un nepieļaut ieņēmumu 
samazināšanos. Turklāt nepamatoti zemu muitas nodokļu nomaksa un ievedamo preču 
pārlieku zema novērtēšana apdraud iekšējā tirgus darbību.

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Referents atzinīgi vērtē neseno Komisijas priekšlikumu regulas projektam par muitas darbu 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un regulas projektam par atsevišķu ar intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību saistītu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam 
(preču zīmes un dizainparaugi).

Sadarbība

Referents uzsver nepieciešamību nodrošināt sadarbību starp muitas pārvaldēm, kā arī starp 
muitas pārvaldēm un uzņēmējiem, muitas pārvaldēm un citām valsts iestādēm un šajā 
sakarībā stingri atbalsta koordināciju robežu pārvaldībā, vienas instances principu un
centralizētu muitošanas procedūru. Referents arī ierosina izveidot Eiropas Muitas aģentūru, 
kas risinātu muitas jomas jautājumus.


