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*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos 
muitinės kodeksą (išdėstymas nauja redakcija)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(20012) 
0064),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33, 114 
bei 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7 
0045/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į tai, kad teisės akto projektas perduotas perduotas nacionaliniams 
parlamentams,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 12 d. Teisės reikalų komiteto raštą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 
dalimi3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto nuomonę (A7 0000/2012),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės 
nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, 
kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
                                               
1....
2 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
3 Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių 
pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.
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keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali priimti sprendimus leisti 
vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės.

3. Išimtiniais atvejais ir ribotą laiką
Komisija gali priimti sprendimus leisti 
vienai ar kelioms valstybėms narėms, 
nukrypstant nuo 1 dalies, naudoti duomenų 
mainų ir jų saugojimo priemones, kurios 
nėra elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės. Ši nukrypti leidžianti nuostata 
negali daryti poveikio duomenų mainų 
elektroninių sistemų, nurodytų 1 dalyje, 
kūrimui, priežiūrai ir veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Sąjungos muitinės kodeksas būtų įgyvendintas ir taikomas vienodai visose 27 
valstybėse narėse, siekiant išlaikyti pagrindinę visos Europos e. muitinės prasmę, kuri 
pirmiausia buvo išdėstyta Modernizuotos muitinės kodeksas(MMK ). Leidžiančios nukrypti 
nuostatos išimties tvarka ir ribotam laikui nustatomos vienai ar kelioms valstybėms narėms. 
Leidžiančių nukrypti nuostatų suteikimo išsami tvarka turi būti nustatyta deleguotaisiais 
aktais (pranešėjo pateiktas 7a straipsnio pakeitimas (naujas). 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Įgaliojimų suteikimas
Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose nustatomi suteikimo kriterijai 



PR\912824LT.doc 7/36 PE494.493v04-00

LT

dėl 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
leidžiančių nukrypti nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Sąjungos muitinės kodeksas būtų įgyvendintas ir taikomas vienodai visose 27 
valstybėse narėse, siekiant išlaikyti pagrindinę visos Europos e. muitinės prasmę, kuri 
pirmiausia buvo išdėstyta MMK. Leidžiančios nukrypti nuostatos išimties tvarka ir ribotam 
laikui suteikiamos vienai ar kelioms valstybėms narėms. Leidžiančių nukrypti nuostatų 
suteikimo kriterijai, nurodyti 6 straipsnio 3 dalyje, turi būti nustatyti deleguotaisiais aktais . 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, valstybių narių prašymu, gali 
joms leisti ribotą laiką išbandyti muitų 
teisės aktų taikymo supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės 
duomenų apdorojimo priemonės.

2. Komisija valstybių narių prašymu gali
vienai ar kelioms valstybėms narėms leisti 
ribotą laiką toliau išbandyti muitų teisės 
aktų taikymo papildomus supaprastinimus, 
kuriems naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės. Šie 
supaprastinamai apima neesmines šio 
reglamento nuostatas ir tam tikrais 
aspektais yra susiję su elektroninėmis 
duomenų apdorojimo priemonėmis:

(a) prašymais ir leidimais, susijusiais su 
muitinės procedūromis arba įgaliotojo 
ekonominių operacijų vykdytojo statusu;
(b) prašymais ir specialiaisiais 
sprendimais, priimtais pagal 32 straipsnį; 
(c) bendra rizikos valdymo schema, 
nurodyta 39 straipsnyje;
(d) registruotinų duomenų standartine 
forma ir turiniu;
(e) tvarka, kurios turi laikytis valstybių 
narių muitinės, tvarkydamos tuos 
duomenis;
(f) prieigos prie tų duomenų suteikimo 
taisyklėmis, taikytinomis:
(i) ūkinės veiklos vykdytojams;
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(ii) kitoms kompetentingoms 
institucijoms.
Pasibaigus bandymo laikotarpiui, 
Komisija atlieka vertinimą, kurio metu 
nustatoma bandymo nauda.

Or. en

Pagrindimas

Tolesni supaprastinimų, taikant muitinės teisės aktus, naudojant elektronines duomenų 
apdorojimo priemones, bandymai gali būti labai naudingi kuriant dinamiškas konkurencijos 
ir augimo sąlygas. Tačiau šių supaprastinimų apimtis turi būti aiškiai apibrėžta pačiame 
reglamente, kaip jau nurodyta MMK 10 straipsnyje. Šis pakeitimas siejasi su pranešėjo 
pateiktu 16 straipsnio (nauja pastraipa) pakeitimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos 15 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų elektroninių sistemų, skirtų
keistis duomenimis, kūrimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės.

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

(a) 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
elektroninių sistemų, skirtų keistis 
duomenimis, kūrimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės; 

(b) darbo programa, susijusi su 15 
straipsnio 1 dalyje nurodytų elektroninių 
sistemų kūrimu ir diegimu. Ši darbo 
programa nustatoma iki..*..
____________
*OL: prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi, įgyvendinant darbo programą, apimama antrinė politikos kryptis (t. y. prioritetai, 
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pritaikymas prie biudžeto paskirstymo, veiklos rodikliai), todėl šiam aspektui turi būti taikomi 
deleguotieji aktai (vadovaujantis SESV 290 straipsniu), o ne įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos neesminės 
nuostatos, nurodytos15 straipsnio 2 
dalyje, kai vienos ar kelių valstybių narių 
atlikti supaprastinamų bandymai buvo 
įvertinti kaip sėkmingi ir naudingi kitoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejasi su pranešėjo pateiktu 3 pakeitimu dėl 15 straipsnio 2 dalies antros 
pastraipos. Neesminės nuostatos, numatytos 15 straipsnio 2 dalyje, turi būti iš dalies 
keičiamos, kai viena ar kelios valstybės narės išbandė šiuos supaprastinimus ir jie buvo 
įvertinti ir pripažinti sėkmingais ir palankiais kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija, priimdama 
įgyvendinimo aktus, patvirtina darbo 
programą, susijusią su 15 straipsnio 1 
dalyje nurodytų elektroninių sistemų 
kūrimu ir diegimu. Įgyvendinimo aktai 
priimami taikant, 244 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Komisija priima 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sprendimus priimdama 
įgyvendinimo aktus. Įgyvendinimo aktai 
priimami taikant 244 straipsnio 2 dalyje 

Komisija priima 15 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sprendimus priimdama 
įgyvendinimo aktus. Įgyvendinimo aktai 
priimami taikant 244 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.
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nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įgyvendinant darbo programą, apimama antrinė politikos kryptis (t. y. prioritetai, 
pritaikymas prie biudžeto paskirstymo, veiklos rodikliai), todėl šiam aspektui turi būti taikomi 
deleguotieji aktai (vadovaujantis SESV 290 straipsniu), o ne įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atstovas muitinėje turi būti įsisteigęs 
Sąjungos muitų teritorijoje.

2. Atstovas muitinėje turi būti įsisteigęs 
Sąjungos muitų teritorijoje.

Tam tikrais atvejais galima nereikalauti 
vykdyti šią prievolę.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų išbraukti visas nuorodas dėl reikalavimo atstovui muitinėje būti įsisteigus 
Bendrijos muitų teritorijoje panaikinimo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs ir 
22 straipsnyje nustatytus kriterijus
atitinkantis ekonominių operacijų 
vykdytojas gali prašyti, kad jam būtų 
suteiktas įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo statusas.

1. Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs ir 
22 straipsnyje nustatytus kriterijus 
atitinkantis ekonominių operacijų 
vykdytojas gali prašyti, kad jam būtų 
suteiktas įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo statusas.

Tam tikrais atvejais galima nereikalauti 
vykdyti prievolę įsisteigti Sąjungos muitų 
teritorijoje.
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų išbraukti visas nuorodas dėl reikalavimo ekonominės veiklos vykdytojui 
būti įsisteigus Bendrijos muitų teritorijoje panaikinimo. Šis pakeitimas siejasi su pranešėjo 
pateiktu 14 pakeitimu dėl 23 straipsnio.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo (saugumas ir sauga) leidimas, 
kuris jo turėtojui suteikia teisę naudotis 
lengvatomis, susijusiomis su saugumu ir 
sauga.

(b) įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo (saugumas ir sauga) leidimas, 
kuris jo turėtojui suteikia teisę naudotis 
lengvatomis, susijusiomis su saugumu ir 
sauga. Tai apima tikrinimo sumažinimą 
importo ir eksporto metu, taip pat gali būti 
atsižvelgiama į po muitinio įforminimo 
atliekamą tikrinimą. 

Or. en

Pagrindimas

The link between the AEO and reduced customs controls is not adequately articulated in the 
Commission's proposal. It essential for this to be stated clearly in the basic act. The new EU 
AEO Guidelines mention that AEO's benefits "includes fewer controls at the point of 
importation or exportation and can be taken into account for post clearance controls as well". 
N.B.: this part of the text should be considered amendable as it refers to the content of a grey 
text (Article 23(e)). 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo 
statusas suteikiamas remiantis šiais 
kriterijais:

1. Įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo statusas suteikiamas remiantis 
šiais kriterijais:

(a) duomenys apie muitų ir mokesčių teisės 
aktų reikalavimų laikymąsi;

(a) duomenys apie muitų ir mokesčių teisės 
aktų reikalavimų laikymąsi;

(b) priimtina prekybos ir, atitinkamais (b) priimtina prekybos ir, atitinkamais 
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atvejais, transporto registrų tvarkymo 
sistema, sudaranti galimybes tinkamai 
atlikti muitinį tikrinimą;

atvejais, transporto registrų tvarkymo 
sistema, sudaranti galimybes tinkamai 
atlikti muitinį tikrinimą;

(c) įrodytas mokumas; (c) įrodytas mokumas;
(d) 21 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytam leidimui taikomi tiesiogiai su 
vykdoma veikla susiję praktiniai 
kompetencijos arba profesinės 
kvalifikacijos standartai;

(d) 21 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytam leidimui taikomi tiesiogiai su 
vykdoma veikla susiję praktiniai 
kompetencijos arba profesinės 
kvalifikacijos standartai;

(e) 21 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytam leidimui taikomi atitinkami 
saugumo ir saugos standartai.

(e) 21 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytam leidimui taikomi atitinkami 
saugumo ir saugos standartai.

1a. Duomenys apie reikalavimų 
laikymąsi, nurodyti 1 dalies a punkte, 
laikomi tinkamais, kai per trejus 
paskutinius metus prašymo pateikėjas ar 
asmuo, atstovaujantis prašymą pateikusiai 
įmonei ar atsakingas už šios įmonės 
valdymą, ar asmuo, kuris prašymą 
pateikusioje įmonėje yra atsakingas už 
muitinės klausimus, nepadarė jokio rimto 
pažeidimo ar pakartotinio muitinės teisės 
aktų ar mokesčių taisyklių, 
reglamentuojančių prekių įvežimą, 
išvežimą, vežimą, perkėlimą, saugojimą ir 
galutinį vartojimą, pažeidimo 

Or. en

Pagrindimas

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas suteikimo pagrindinės sąlygos yra labai 
svarbios. Todėl dėl šių priežasčių pranešėja mano, kad labai svarbu jas aiškiai išdėstyti 
pagrindiniame teisės akte. Tačiau papildoma informacija galėtų būti įtraukta į deleguotuosius 
aktus (naujos redakcijos 23 straipsnis), siekiant išlaikyti tam tikrą teisinio teksto lankstumo ir 
supaprastinimo lygį. Naujos pranešėjo pasiūlytos dalys (žr. 10, 11, 12, ir 13 pakeitimus) šiuo 
metu yra įtrauktos tik į preliminarų konsoliduotą MMK.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Tvarkymo sistema, nurodyta 1 dalies b 
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punkte, laikoma tinkama, kai prašymo 
pateikėjas įrodo, kad užtikrina aukštą 
savo veiklos ir prekių srauto tikrinimo 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas suteikimo pagrindinės sąlygos yra labai 
svarbios. Todėl dėl šių priežasčių pranešėja mano, kad labai svarbu jas aiškiai išdėstyti 
pagrindiniame teisės akte. Tačiau papildoma informacija galėtų būti įtraukta į deleguotuosius 
aktus (naujos redakcijos 23 straipsnis), siekiant išlaikyti tam tikrą teisinio teksto lankstumo ir 
supaprastinimo lygį. Naujos pranešėjo pasiūlytos dalys (žr. 10, 11, 12, ir 13 pakeitimus) šiuo 
metu yra įtrauktos tik į preliminarų konsoliduotą MMK.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Laikoma, kad mokumas, nurodytas 1 
dalies c punkte, yra įrodytas, kai prašymo 
pateikėjas įrodo, kad jo finansinė padėtis 
yra pakankama vykdyti jo įsipareigojimus, 
atitinkamai atsižvelgdamas į vykdomo 
verslo tipo ypatumus.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas suteikimo pagrindinės sąlygos yra labai 
svarbios. Todėl dėl šių priežasčių pranešėja mano, kad labai svarbu jas aiškiai išdėstyti 
pagrindiniame teisės akte. Tačiau papildoma informacija galėtų būti įtraukta į deleguotuosius 
aktus (naujos redakcijos 23 straipsnis), siekiant išlaikyti tam tikrą teisinio teksto lankstumo ir 
supaprastinimo lygį. Naujos pranešėjo pasiūlytos dalys (žr. 10, 11, 12, ir 13 pakeitimus) šiuo 
metu yra įtrauktos tik į preliminarų konsoliduotą MMK. 
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Saugumo ir saugos standartai, 
nurodyti 1 dalies e punkte, laikomi 
tinkamais kai, prašymo pateikėjas įrodo, 
kad taiko atitinkamas priemones, 
kuriomis užtikrinamas tarptautinės 
tiekimo grandinės saugumas ir sauga, 
įskaitant fizinę neliečiamybę, personalo ir 
verslo partnerių saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas suteikimo pagrindinės sąlygos yra labai 
svarbios. Todėl dėl šių priežasčių pranešėja mano, kad labai svarbu jas aiškiai išdėstyti 
pagrindiniame teisės akte. Tačiau papildoma informacija galėtų būti įtraukta į deleguotuosius 
aktus (naujos redakcijos 23 straipsnis), siekiant išlaikyti tam tikrą teisinio teksto lankstumo ir 
supaprastinimo lygį. Naujos pranešėjo pasiūlytos dalys (žr. 10, 11, 12, ir 13 pakeitimus) šiuo 
metu yra įtrauktos tik į preliminarų konsoliduotą MMK.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma: 

1. Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose papildoma: 

(a) 21 straipsnyje nurodyto įgaliotojo 
ekonominės veiklos vykdytojo statuso 
suteikimo taisyklės ;

(a) 21 straipsnyje nurodyto įgaliotojo 
ekonominės veiklos vykdytojo statuso 
suteikimo taisyklės ;

(b) atvejai, kai pagal 21 straipsnio 1 dalį 
netaikomas reikalavimas, kad deklarantas 
būtų įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje; 

(b) atvejais, kai turi būti atliekama 
ekonominės veiklos vykdytojo statuso 
peržiūra;

(c) 21 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytos lengvatos . 

(c) leidimų įgaliotajam ekonominės 
veiklos vykdytojui pasinaudoti 
supaprastinimais suteikimu;
(d) muitinės įstaigos, kurios kompetencijai 
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priklauso suteikti minėtą statusą ir išduoti 
leidimus, nustatymu;
(e) muitinio tikrinimo lengvatų, susijusių 
su saugumu ir sauga, kuriomis galėtų 
naudotis įgaliotieji ekonominės veiklos 
vykdytojai, rūšimi ir mastu;
(f) konsultavimusi su kitomis muitinėmis 
ir informacijos joms teikimu;
(g) sąlygomis, kuriomis gali būti 
sustabdytas arba atšauktas įgaliotojo 
ekonominės veiklos vykdytojo statuso 
galiojimas;
(h) sąlygomis, pagal kurias reikalavimas 
būti įsisteigus Sąjungos muitų teritorijoje, 
gali būti panaikintas tam tikroms įgaliotų 
ekonominės veiklos vykdytojų 
kategorijoms.
2. Papildomose sąlygose, numatytose 1 
dalyje, atsižvelgiama į šias šio reglamento 
nuostatas:
(a) 21 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytos lengvatas;
(b) priemones, numatytas 39 straipsnio 3 
dalyje;
(c) profesinį dalyvavimą veikloje, kurią 
reglamentuoja muitų teisės aktai;
(d) tiesiogiai su vykdoma veikla susijusius 
praktinius kompetencijos arba profesinės 
kvalifikacijos standartus;
(e) tai, ar ekonominių veiklos vykdytojas 
turi tarptautiniu mastu pripažįstamą 
sertifikatą, išduotą remiantis 
atitinkamomis tarptautinėmis 
konvencijomis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti deleguojamojo akto tikslą, turinį ir taikymo sritį. Pranešėja dar kartą 
siūlo (po keleto atliktų patikslinimų) MMK 15 straipsnio patikslinimą. N.B.: šis pakeitimas 
siejasi su pranešėjos pateiktu 9 pakeitimu dėl 21 straipsnio 2 dalies b punkto ir su 17 
pakeitimu dėl 39 straipsnio 3 dalies.

Pranešėja norėtų išbraukti visas nuorodas dėl reikalavimo ekonominės veiklos vykdytojui būti 
įsisteigus Sąjungos muitų teritorijoje panaikinimo. Pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 8
pakeitimu dėl 21 straipsnio 1 dalies.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija, siekdama užtikrinti vienodą 
muitų teisės aktų taikymą, gali priimti ir 
kitus sprendimus, nei nurodyta 32 
straipsnio 8 dalyje, kuriuose valstybių 
narių prašoma priimti 24 straipsnyje 
nurodytą sprendimą, pripažinti jį 
negaliojančiais, iš dalies pakeisti ar 
atšaukti arba sustabdyti jo taikymą.

9. Komisija, siekdama užtikrinti vienodą 
muitų teisės aktų taikymą, gali priimti ir 
kitus sprendimus, nei nurodyta 32 
straipsnio 8 dalyje, kuriuose vienos ar 
kelių valstybių narių prašoma priimti 24 
straipsnyje nurodytą sprendimą, pripažinti 
jį negaliojančiais, iš dalies pakeisti ar 
atšaukti arba sustabdyti jo taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotuose aktuose numatomas bendrasis taikymas. Naujos redakcijos 24 straipsnio 9 
dalyje ir 32 straipsnio 8 dalyje nurodytos „valstybės narės“, o ne „viena ar kelios valstybės 
narės“. Todėl, jei bus nuspręsta 26 ir 34 straipsniams palikti taikyti įgyvendinimo aktų 
procedūrą, būtina pakeitimu patikslinti šį klausimą. Šis pakeitimas siejasi su procedūra, 
nurodyta 34 straipsnyje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija gali priimti sprendimus, 
kuriuose valstybių narių prašoma atšaukti 
PTI ar PKI sprendimus, siekiant užtikrinti 
vienodą prekių tarifinį klasifikavimą arba 
kilmės nustatymą.

8. Komisija gali priimti sprendimus, 
kuriuose vienos ar kelių valstybių narių 
prašoma atšaukti PTI ar PKI sprendimus, 
siekiant užtikrinti vienodą prekių tarifinį 
klasifikavimą arba kilmės nustatymą.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotuose aktuose numatomas bendrasis taikymas. Naujos redakcijos 24 straipsnio 9 
dalyje ir 32 straipsnio 8 dalyje nurodytos „valstybės narės“, o ne „viena ar kelios valstybės 
narės“. Todėl, jei bus nuspręsta 26 ir 34 straipsniams palikti taikyti įgyvendinimo aktų 
procedūrą, būtina pakeitimu patikslinti šį klausimą. Šis pakeitimas siejasi su procedūra, 
nurodyta 34 straipsnyje.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Muitinis tikrinimas atliekamas pagal
bendrą rizikos valdymo schemą, 
grindžiamą informacijos apie riziką 
keitimusi tarp muitinės administracijų ir jos 
analize bei bendrų rizikos kriterijų ir 
standartų, tikrinimo priemonių ir 
prioritetinių tikrinimo sričių nustatymu.

3. Muitinis tikrinimas atliekamas pagal
bendrą rizikos valdymo schemą, 
grindžiamą informacijos apie riziką 
keitimusi tarp muitinės administracijų ir jos 
analize bei bendrų rizikos kriterijų ir 
standartų, tikrinimo priemonių ir 
prioritetinių tikrinimo sričių nustatymu.

Apskritai, siekiant maksimaliai 
pasinaudoti sumažinta fizine ir 
dokumentais pagrįsta saugumo ir saugos 
tikrinimu, susijusiu su įgalioto 
ekonominės veiklos vykdytojo statusu, 
nurodytu 21 straipsnio 2 dalyje a punkte, 
sumažintos rizikos lygis įtraukiamas į 
muitinės rizikos valdymo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Naujose ES įgaliotų ekonominės veiklos vykdytojų gairėse nurodyta, kad šis statusas suteikia 
sumažintos patikros, vykdomos importo ir eksporto metu, privalumus ir taip pat, kad gali būti 
atsižvelgiama į patikrą po muitinio įforminimo. Pranešėja mano, kad šis svarbus principas
turi būti aiškiai išreikštas pagrindiniame akte, o ne tik gairėse, ir kad jis turi būti įtrauktas į 
naujos redakcijos reglamento 39 straipsnį. Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 9 
pakeitimu dėl 21 straipsnio 2 dalies b punkto ir 14 pakeitimu dėl 23 dalies.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija patvirtina priemones 
priimdama įgyvendinimo aktus, kad 
užtikrintų vienodus muitinio tikrinimo 
veiksmus, įskaitant keitimąsi rizikos 
informacija ir analizę, bendruosius rizikos 

1. Komisija patvirtina priemones 
priimdama įgyvendinimo aktus, kad 
užtikrintų vienodus muitinio tikrinimo 
veiksmus, įskaitant keitimąsi rizikos 
informacija ir analizę, bendruosius rizikos 
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kriterijus ir standartus, kontrolės priemones 
ir prioritetines kontrolės sritis.

kriterijus ir standartus, kontrolės priemones 
ir prioritetines kontrolės sritis. Šios 
priemonės nedaro poveikio bendrosioms
nuostatoms, nurodytoms 39 straipsnio 3 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu pakeitimu dėl 21 straipsnio 2 dalies a punkto ir 
dėl 39 straipsnio 3 dalies. Iš esmės, siekiant maksimaliai pasinaudoti sumažinta fizine ir 
dokumentais pagrįsta saugumo ir saugos patikra, nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje a punkte, 
susijusia su įgalioto ekonominės veiklos vykdytojo statusu, sumažintos rizikos lygis 
įtraukiamas į muitinės rizikos valdymo sistemas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje arba teritorijoje, laikomos 
tos šalies arba teritorijos kilmės prekėmis , 
kurioje buvo atliktas jų paskutinis esminis 
pakeitimas.

2. Prekės, kurios buvo gaminamos ne 
vienoje šalyje arba teritorijoje, laikomos 
tos šalies arba teritorijos kilmės prekėmis , 
kurioje buvo atliktas jų paskutinis esminis 
pakeitimas.

Paskutinis esminis prekės pakeitimas yra 
nustatomas, vadovaujantis tarifų 
klasifikacijos pakeitimų kriterijais, arba 
kai pagal šiuos kriterijus negalima 
nustatyti esminio pakeitimo, tai atliekama 
taikant ad valorem procentinį kriterijų 
arba pagal gamybos ar perdirbimo 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – į pagrindinį aktą įtraukti pagrindinius principus, kurie padėtų 
Komisijai suteiktų gaires dėl jos aktų (deleguotųjų aktų). Pranešėjos nuomone, kilmės 
taisyklių taikymo kriterijus yra esminis elementas, kuris turi atsispindėti pagrindiniame akte. 
Pasiūlymas pateiktas iš PPO susitarimo dėl kilmės taisyklių teksto (9 straipsnio 2 dalies c 
punkto iii papunkčio pirma įtrauka). Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 21 
pakeitimu dėl 55 straipsniu.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prekių kilmės įrodymas 
pateikiamas pagal muitų teisės aktus arba 
pagal kitus konkrečias sritis 
reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus, 
muitinė gali, kilus pagrįstoms abejonėms, 
reikalauti bet kokių papildomų įrodymų, 
patvirtinančių, kad prekių kilmė nurodyta 
pagal atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose nustatytas taisykles.

2. Jeigu prekių kilmės įrodymas 
pateikiamas pagal muitų teisės aktus arba 
pagal kitus konkrečias sritis 
reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus, 
muitinė gali, kilus pagrįstoms abejonėms, 
reikalauti bet kokių papildomų įrodymų, 
patvirtinančių, kad prekių kilmė nurodyta 
pagal atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose nustatytas taisykles.

 Sąjungoje pateikiant kilmės pažymėjimą, 
išduotą trečiojoje šalyje, būtina jį pagrįsti 
pateikiant įrodymą, atitinkantį šias 
sąlygas:
(a) pažymėjimas turi būti išduotas 
patikimos institucijos ar įstaigos ir 
turinčių išdavimo šalies tinkamus 
įgaliojimus;
(b) jame pateikiama visa prekių, dėl kurių 
jis išduodamas, nustatymui būtina 
informacija;
(c) pažymėjime turi būti nedviprasmiškai 
patvirtinta, kad prekės, kurioms skirtas 
pažymėjimas, kilęs iš tam tikros šalies.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – į pagrindinį aktą įtraukti pagrindinius principus, kurie padėtų 
Komisijai suteiktų gaires dėl jos aktų (deleguotųjų aktų). Pranešėjos nuomone, kilmės 
taisyklių taikymo kriterijus yra esminis elementas, kuris turi atsispindėti pagrindiniame akte. 
Pasiūlymas pateiktas iš PPO susitarimo teksto. Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 
21 pakeitimu dėl 55 straipsniu.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma: 

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose papildoma: 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 19 pakeitimu dėl 53 straipsnio 2 dalies ir 20 
pakeitimu dėl 54 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekėms, kurioms taikomos lengvatinės 
priemonės, kurias Sąjunga vienašališkai 
nustatė tam tikroms Sąjungos muitų 
teritorijai nepriklausančioms šalims ar 
teritorijoms arba tokių šalių ar teritorijų 
grupėms, nenurodytoms 5 dalyje, 
lengvatinės kilmės taisykles nustatančias 
priemones patvirtina Komisija.

3. Prekėms, kurioms taikomos lengvatinės 
priemonės, kurias Sąjunga vienašališkai 
nustatė tam tikroms Sąjungos muitų 
teritorijai nepriklausančioms šalims ar 
teritorijoms arba tokių šalių ar teritorijų 
grupėms, nenurodytoms 5 dalyje, 
lengvatinės kilmės taisykles nustatančias 
priemones patvirtina Komisija. Taisyklės, 
kuriomis nustatoma lengvatinė prekių 
kilmė, pagrįstos visiško gavimo kriterijumi 
arba pakankamo perdirbimo procesu.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – į pagrindinį aktą įtraukti pagrindinius principus, kurie padėtų 
Komisijai suteiktų gaires dėl jos aktų (deleguotųjų aktų). Pranešėjos nuomone, kriterijus, 
reglamentuojantis lengvatinės kilmės taisyklių taikymą, yra esminis elementas, kuris turi 
atsispindėti pagrindiniame teisės akte. Šis pakeitimas paimtas iš Reglamento (EB)2454/93 72 
ir 98 straipsnio 1 dalies. Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 23 pakeitimu dėl 57 
straipsnio.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose papildoma:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siejasi su pranešėjos pateiktu 22 pakeitimu dėl 56 straipsnio.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
115 a straipsnis (naujas))

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

115a straipsnis
Pateikimas ir atsakingas asmuo
Įvežimo bendroji deklaracija pateikiama, 
naudojantis elektroninėmis duomenų 
apdorojimo priemonėmis, ir pagal 
daugybinių rinkmenų sistemą, kurią 
rekomendavo Pasaulinė muitinių 
organizacija (norminė saugumo bazė). Ši
sistema pagrįsta principu, kad informaciją 
būtina surinkti iš ja disponuojančių 
asmenų ir turinčių atitinkamas teises 
pateikti šią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas yra būtinoji importo į ES sąlyga. Todėl tai yra 
labai svarbus aspektas, kuris turi atsispindėti pagrindiniame, o ne deleguotajame akte. 
Daugybinių rinkmenų sistema, kurią rekomenduojama Pasaulinės muitinių organizacijos 
standartų sistemoje, yra optimaliausias būdas gauti kokybišką informaciją, skirtą rizikos 
vertinimui. Ja naudojamasi daugelyje pasaulio regionų. Ši sistema pagrįsta principu, kad 
informaciją būtina surinkti iš ja disponuojančių asmenų ir turinčių atitinkamas teises 
perduoti šią informaciją.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

Jei Pasaulinės muitinių organizacijos 
standartų sistema keistųsi, Komisijai pagal 
243 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose iš dalies 
keičiamos įvežimo bendrosios deklaracijos 
pateikimo tvarkos taisyklės, numatytos 115 
a straipsnyje.

(a) įvežimo bendrosios deklaracijos 
pateikimo tvarkos taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas yra būtinoji importo į ES sąlyga. Todėl tai yra 
labai svarbus aspektas, kuris turi atsispindėti pagrindiniame, o ne deleguotajame akte.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio nauja įžanginė dalis ir a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:
(a) atvejai, nenurodyti 114 straipsnio 2 
dalyje, kai galima netaikyti reikalavimo 
pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją arba 
pakeisti šio reikalavimo turinį, ir sąlygas, 
kuriomis jis gali būti netaikomas ar 
pakeistas;

Or. en

Pagrindimas

Negalima suprasti, kad šio straipsnio a dalyje išdėstyta formuluotė dėl įvežimo bendrosios 
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deklaracijos pateikimo tvarkos apima įgaliojimą numatyti įsipareigojimo panaikinimą ar jo 
pakeitimą pateikti minėtą deklaraciją.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
126 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

126a straipsnis 
Prekės, kurios laikomos laikinai 
saugomomis
1. Išskyrus atvejus, kai prekėms iš karto 
įforminama muitinės procedūra priėmus 
jai įforminti pateiktą muitinės deklaraciją, 
arba kai prekės įvežamos į laisvąją zoną, 
laikoma, kad muitinei pateiktoms ne 
Bendrijos kilmės prekėms įformintas 
laikinasis saugojimas pagal 203 straipsnį.
2. Nepažeidžiant 114 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos prievolės ir jos taikymo išimčių 
arba atleidimo nuo šios prievolės, 
nustatytų patvirtinus priemones, 
numatytas 114 straipsnio 2 dalyje, 
paaiškėjus, kad ne Bendrijos prekės buvo 
pateiktos muitinei jų nenurodžius įvežimo 
bendrojoje deklaracijoje, prekių turėtojas 
nedelsdamas pateikia šią deklaraciją.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma vėl įrašyti Reglamento Nr. 450/2008 ankstesnį 98 straipsnį . Reglamento naujoje 
redakcijoje šis straipsnis buvo išbrauktas, nors iš tikrųjų po prekių pristatymo muitinei, jos 
yra laikinai saugomos. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Deklaracijos tikrinimo ir importo ar 2. Deklaracijos tikrinimo ir importo ar 
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eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo 
formalumus atlieka muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiama muitinės deklaracija.

eksporto muito sumos, atitinkančios bet 
kurią skolą muitinei, išieškojimo ir taip pat 
leidimo išleisti prekes suteikimo
formalumus atlieka muitinės įstaiga, kuriai 
pateikiama muitinės deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja dėl centralizuoto muitinio įforminimo siūlo pakeitimą, kuriame sugrįžtama prie 
MMK 106 straipsnio, kuriame teigiama, kad muitinės įstaiga užtikrina prekių išleidimo 
suteikimą ar atsisakymą tai leisti ir muitinės įstaiga, kuriai buvo pateiktos prekės atlieka tik 
saugumo ir saugos patikras. Tai turi įtakos 138 straipsnio 2 ir 3 dalims. Šis pakeitimas turi 
įtakos pranešėjos pateiktam 29 pakeitimui dėl reglamento išdėstyto nauja redakcija 138 
straipsnio 3 dalies. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti , atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos, 
kuriai buvo pateikta muitinės deklaracija .

3. Muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, 
neįtakojant patikrinimų, kuriuos ji pati gali 
atlikti saugumo ir saugos užtikrinimo 
tikslais, atlieka visus tikrinimus, pagrįstai 
prašomus atlikti tos muitinės įstaigos, 
kuriai pateikiama muitinės deklaracija ir, 
atsižvelgdama į informaciją, gautą iš tos 
muitinės įstaigos, suteikia leidimą išleisti 
prekes.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja dėl centralizuoto muitinio įforminimo siūlo pakeitimą, kuriame sugrįžtama prie 
MMK 106 straipsnio, kuriame teigiama, kad muitinės įstaiga užtikrina prekių išleidimo 
suteikimą ar atsisakymą tai leisti ir muitinės įstaiga, kuriai buvo pateiktos prekės atlieka tik 
saugumo ir saugos patikras. Tai turi įtakos 138 straipsnio 2 ir 3 dalims. Šis pakeitimas siejasi 
su pranešėjos pateiktu 28 pakeitimu dėl 138 straipsnio 2 dalies.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios muitinės įstaigos keičiasi prekėms 
išleisti būtina informacija. Muitinės 
įstaiga, kuriai pateikiamos prekės, leidžia 
jas išleisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja dėl centralizuoto muitinio įforminimo siūlo pakeitimą, kuriame sugrįžtama prie 
MMK 106 straipsnio, kuriame teigiama, kad muitinės įstaiga užtikrina prekių išleidimo 
suteikimą ar atsisakymą tai leisti ir muitinės įstaiga, kuriai buvo pateiktos prekės atlieka tik 
saugumo ir saugos patikras. Tai turi įtakos 138 straipsnio 2 ir 3 dalims. Šis pakeitimas turi 
įtakos pranešėjos pateiktam 29 pakeitimui dėl reglamento išdėstyto nauja redakcija 138 
straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
148 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei muitinės deklaracijos atitinka šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas ir jose 
nurodytos prekės buvo pateiktos muitinei , 
deklaracijas muitinė priima iš karto.

1. Jei deklaracijos atitinka šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas, ir jose nurodytos prekės 
buvo pateiktos muitinei arba apie jas iš 
anksto buvo pranešta muitinės įstaigai, 
kad po to būtų galima jas patikrinti, 
deklaracijas muitinė priima iš karto.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma išankstinio pranešimo apie muitinės sprendimus dėl deklaracijos 
išleidimo ar tikrinimo (iki atvykimo) galimybė, jei prekės pateikiamos muitinės patikrai ir 
pareikalavus muitinei. Reikia pažymėti, kad toks buvo MMK 112 straipsnio 1 dalies tikslas, 
tačiau pasiūlyme dėl reglamento išdėstymo nauja redakcija visiškai pritariama prekių 
pristatymui t. y., prekių atvykimui ir galimybei jas patikrinti. Tuo užkertamas kelią paprastam 
ir naudingam prekybos palengvinimui.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
181 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad įgaliotasis ekonominės 
veiklos vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) atitinka b punkte 
nustatytą sąlygą, jeigu suteikiant leidimą 
buvo atsižvelgta į jo veiklą, susijusią su 
atitinkama specialiąja procedūra.

Jei jau duomenys, pateikti pagal įgaliotojo 
ekonominės veiklos vykdytojo procedūros 
sistemą, nebuvo vėliau pakeisti, laikoma, 
kad įgaliotasis ekonominės veiklos 
vykdytojas (muitinės formalumų 
supaprastinimas) atitinka b punkto pirmoje 
pastraipoje nustatytą sąlygą.

Or. en

Pagrindimas

Įgalioto ekonominės veiklos vykdytojo statusas turėtų reikalavimus atitinkantiems 
vykdytojams suteikti galimybes maksimaliai pasinaudoti supaprastinamo teikiama nauda: jei 
kartą atitinkama kriterijus, daugiau jokie kriterijai dėl supaprastinamo, susiję su veiklos 
vykdytojų elgesiu, neturėtų būti dar kartą vertinami. Naujoje redakcijoje nurodomas įgalioto 
ekonominės veiklos vykdytojo statuso ir leidimo naudoti specialią procedūrą kriterijų ryšys.
Tai nuvertina įgalioto ekonominės veiklos vykdytojo statusą ir sąlygoja padidėjusias išlaidas, 
ypač MVĮ.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
203 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus atvejus, kai ne Sąjungos
prekėms įforminama kita muitinės 
procedūra, toliau nurodytais atvejais
laikoma, kad šioms prekėms jų pateikimo 
muitinei momentu buvo įforminta
laikinojo saugojimo procedūra :

1. Jeigu prekės nedeklaruojamos kitai 
muitinės procedūrai, laikoma, kad toliau 
nurodytos ne Bendrijos prekės pateikiant 
jas muitinei jų turėtojo deklaruojamos
laikinojo saugojimo procedūrai įforminti:

kai į Sąjungos muitų teritoriją atvežtos 
prekės yra pateikiamos muitinei iš karto 
po jų atvežimo pagal 124 straipsnį;

(a) į Bendrijos muitų teritoriją atvežtos 
prekės, išskyrus tiesiogiai į laisvąją zoną 
nuvežtas prekes;

(b) kai prekės pateikiamos paskirties 
muitinės įstaigai Sąjungos muitų 
teritorijoje laikantis tranzito procedūros 
taikymo tvarkos taisyklių;

(b) prekės, kurios iš laisvosios zonos
įvežamos į kitą Bendrijos muitų teritorijos 
dalį;
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(c) kai prekės iš laisvosios zonos įvežamos 
į kitą Sąjungos muitų teritorijos dalį;

(c) prekės, kurioms taikyta išorinio 
tranzito procedūra yra baigta.

Muitinės deklaracija laikoma pateikta ir 
muitinės priimta prekių pateikimo 
muitinei metu.

Or. en

Pagrindimas

Buvusi MMK 151 straipsnio 1 dalis. Šis pakeitimas apibrėžia deklaravimo veiksmą ir 
pritarimą deklaracijai. Prekės, pateiktos pagal procedūrą, remiantis pristatymo aktu, kuris 
turėtų būti nagrinėjamas IV antraštinės dalies 2 skyriaus, 3 skirsnyje (126 a straipsnis).

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
203 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekių turėtojas pateikia laikinojo 
saugojimo deklaraciją ne vėliau nei prekės 
pateikiamos muitinei pagal 1 dalį.

2. Įvežimo bendroji deklaracija arba ją 
pakeičiantis tranzito dokumentas 
laikomas laikinojo saugojimo procedūros 
muitinės deklaracija.

Muitinė gali tą deklaraciją taisyti ar 
pripažinti negaliojančia ir tikrinti.

Tokioms deklaracijoms, pateikus prekes, 
taikomas 149 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti papildomą deklaraciją dėl laikino saugojimo nėra pagrįstas. Įvežimo 
bendroji deklaracija arba ją pakeičiantis tranzito dokumentas atitinka laikinojo saugojimo 
deklaracijos reikalavimą. Papildomi duomenys, kurie pagrįstai reikalingi dėl laikinojo 
saugojimo muitinės priežiūroje gali ir turi būti dalimi pranešimo apie prekių pristatymą. 
Deklaracijos dalinį pakeitimą reglamentuoja muitinės deklaracijų taisyklės, nes įvežimo 
bendroji deklaracija nebegalioja.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
233 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
susijusiais su prekes gabenimu pagal 
eksporto procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui.

Or. en

Pagrindimas

Vienodų eksporto taisyklių taikymas visoje ES yra būtina sąlygą tinkamam prekybos 
vykdymui. Komisijos pasiūlymo 232 ir 234 straipsnių nuostatų nepakanka reglamentuoti 
eksporto taisykles ir jų supaprastinimus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
234 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi eksporto formalumų 
taikymo pagal 233 straipsnio 3 dalį atvejai.

Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:

(a) nuostatos, taikomos eksporto 
procedūrai;
(b) atvejai, kai nustatomi eksporto 
formalumų taikymas pagal 233 straipsnio 3 
dalį;
(c) 233 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
leidimo suteikimo taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Vienodų eksporto taisyklių taikymas visoje ES yra būtina sąlygą tinkamam prekybos 
vykdymui. Komisijos pasiūlymo 232 ir 234 straipsnių nuostatų nepakanka reglamentuoti 
eksporto taisykles ir jų supaprastinimus.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
243 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

(1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje ir 
ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į SESV 290 straipsnį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
244 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijai padeda Muitinės kodekso 
komitetas –. Šis komitetas yra komitetas, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

(1) Komisijai padeda Muitinės kodekso 
komitetas –. Šis komitetas yra komitetas, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 
182/2011, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos veikimo sutartį ir ypač jos 290 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į SESV 291 straipsnį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija pasiūlė išdėstant Sąjungos muitinės kodeksą nauja redakcija kai kurias Reglamento 
(EB) Nr. 450/2008 nuostatas suderinti su muitų ir kitų susijusių teisės aktų pakeitimais ir 
procedūriniais Lisabonos sutarties reikalavimais ir atidėti jų taikymą.

Daugelis Reglamento (EB) Nr. 450/2008, kuriuo nustatomas Muitinės kodeksas 
(Modernizuotas muitinės kodeksas), nuostatų pakeičiamos dėl to, kad jas būtina suderinti su 
Lisabonos sutartimi arba kitaip pakeisti dėl tolesnės atitinkamų ES teisės aktų raidos.

Muitų sąjunga yra svarbus bendrosios rinkos veikimo veiksnys, o bendroji rinka gali veikti 
tinkamai tik jei yra nuosekliai taikomos vienodos ir modernios muitinės taisyklės ir sistemos.

Pranešėja pateikė pakeitimus, kuriuose skatinama laikytis atnaujintų ir paprastų muitinės 
taisyklių, kurios pagrįstos pažangiomis sistemomis ir suteikia galimybes suvienodinti 
tikrinimus, siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojas informaciją pateiktų tik vieną kartą, 
ir siekiant paremti konkurencijai ir augimui palankių sąlygų sudarymą, tuo pat metu 
užtikrinant tinkamą ir vienodą prekių tikrinimo lygį.

Pranešėja vadovavosi Tarpinstituciniame susitarime nustatytais išdėstymo nauja redakcija 
reikalavimais, taikomais teisės aktų pakeitimams, ir pateikė pakeitimus tik dėl pilkai 
pažymėto teksto (pataisyto teksto) turinio. Kita vertus, pranešėja C. Le Grip pasilieka teisę 
kartu su savo pranešimo projektu teikiamais pakeitimais pateikti naujus pakeitimus dėl tų 
nuostatų, kurios liko nepakeistos Komisijos pasiūlyme (tekstas balta spalva (netaisytas 
tekstas)), jei dėl to susitartų frakcijos. Tokiu atveju, vadovaujantis Tarpinstituciniu susitarimu, 
apie ketinimą pateikti šiuos pakeitimus nedelsiant bus pranešta Komisijai ir Tarybai.

Elektroninių sistemų naudojimas visose valstybėse narėse

Komisija reglamento išdėstyme nauja redakcija pasiūlė vienai ar kelioms valstybėms narėms 
leisti naudotis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis dėl besąlyginio ir privalomojo muitinės 
įstaigų ir ekonominės veiklos vykdytojų naudojimo elektroninėmis duomenų apdorojimo 
priemonėmis, nurodytomis MMK. Ši politika gali reikšti dviejų pakopų požiūrio taikymą 
muitinės procesui visoje ES ir dėl to galėtų atsirasti atotrūkis tarp valstybių narių, kurios tai 
naudotų. Ekonominės veikos vykdytojams taip pat galėtų padaugėti verslo išlaidų Europoje, 
nes jie būtų priversti kartoti taikomas procedūras (elektronine ar popierine forma). Todėl 
pranešėja mano, kad svarbu, kad Sąjungos muitinės kodeksas būtų įgyvendintas ir taikomas 
vienodai visose 27 valstybėse narėse, siekiant išlaikyti pagrindinę visos Europos e. muitinės 
prasmę, kuri pirmą kartą buvo išdėstyta MMK. Leidžiančios nukrypti nuostatos gali būti 
suteiktos išimtinais atvejais ir ribotam laikui, o tokių nuostatų suteikimo kriterijai turi būti 
išdėstyti pasinaudojant deleguotaisiais aktais.

Įgaliotų ekonominės veiklos vykdytojų statuso valorizacija Muitinės kodekso naujoje 
redakcijoje

Pranešėja mano, kad reikėtų, kad reikalavimų besilaikantys ir patikimi ekonominės veiklos 
vykdytojai turėtų galimybę kaip „įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai“ gauti kuo 
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daugiau naudos iš plataus supaprastinimų taikymo. Kai įgaliotieji ekonominės veiklos 
vykdytojai atitinka kriterijus, jokie kiti supaprastinimų naudojimo kriterijai, susiję su veiklos 
vykdymu, neturėtų būti peržiūrimi.

Muitinės kodekso reglamento naujoje redakcijoje taip pat reikėtų geriau įvertinti ryšį tarp 
įgalioto ekonominės veiklos vykdytojo statuso ir sumažinto muitinės tikrinimo. Šiuo metu šis 
klausimas paliktas ES įgaliotų ekonominės veiklos vykdytojų gairių kompetencijai. Šio 
statuso suteikimo pagrindinės sąlygos taip pat yra svarbūs aspektai ir juos būtina spręsti 
naudojant deleguotuosius aktus.

Elektroninių duomenų apdorojimo priemonių tolesnis bandymas

Tolesni supaprastinimų, taikant muitinės teisės aktus, naudojant elektronines duomenų 
apdorojimo priemones, bandymai gali būti labai naudingi, kuriant dinamiškas konkurencijos 
ir augimo sąlygas. Tačiau šiame reglamente reikia aiškiai apibrėžti šių bandymų taikymo sritį 
ir laikotarpį. Kai baigiasi bandymų laikotarpis, supaprastinimą būtina įvertinti ir jei jis buvo 
sėkmingas ir naudingas valstybėms narėms, jį įtraukti į teisėkūros tekstą, pasinaudojus 
deleguotaisiais aktais.

Taisyklės, reglamentuojančios prekių kilmę ir lengvatinę prekių kilmę

Pateiktų pakeitimų tikslas – į pagrindinį aktą įtraukti pagrindinius principus, kurie padėtų 
Komisijai suteiktų gaires dėl jos aktų. Pranešėja mano, kad ypač prekių kilmės ir lengvatinės 
prekių kilmės taisyklių taikymo kriterijai yra labai svarbūs elementai, kurie turi būti įtraukti į 
pagrindinį aktą. Pasiūlymuose panaudotos PPO susitarimo dėl kilmės taisyklės ir Reglamento 
(EEB) 2454/93 72 straipsnis ir 98 straipsnio 1 dalis.

Centralizuotas muitinis įforminimas, numatytas Modernizuotos muitinės kodekse

Pranešėja dėl centralizuoto muitinio įforminimo siūlo pakeitimą, kuriame grįžtama prie MMK 
106 straipsnio, kuriame muitinės įstaiga suteiktų arba atsisakytų suteikti išleisti prekes, o 
muitinės įstaiga, kuriai buvo pateiktos prekės atlieka tik saugumo ir saugos tikrinimą. Šis 
pakeitimas turi įtakos reglamento naujos redakcijos 138 straipsnio 2 ir 3 dalims.

Nereikalingas reikalavimas pateikti deklaraciją dėl laikino prekių saugojimo

Pranešėja mano, kad reikalavimas pateikti papildomą deklaraciją dėl laikino saugojimo nėra 
pagrįstas. Įvežimo bendroji deklaracija arba ją pakeičiantis tranzito dokumentas jau atitinka 
laikinojo saugojimo procedūros muitinės deklaracijos reikalavimą. Papildomi duomenys, 
kurie pagrįstai reikalingi dėl laikinojo saugojimo muitinės priežiūroje gali būti pareikalauti 
pranešime apie prekių pristatymą. Reglamento naujoje redakcijoje reikalaujama pildomos ir 
atskiros prekių laikinojo saugojimo deklaracijos. Tai gali padaryti didelį poveikį prekybos 
mainams, nes ne visada ekonominės veiklos vykdytojai yra prekių turėtojai ir jį vežėjas, 
tačiau visada muitinei pateiks prašymą išleisti prekes kitai procedūrai po kelių valandų, kai 
buvo pristatytos prekės, ar bent per vieną darbo dieną. Pagal dabartinį pasiūlymą vykdytojai 
turėtų du kartus pateikti tą pačią informaciją.

Pateikimo ir atsakingo asmens taisyklės
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Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas yra būtina sąlyga, kad šios prekės būtų 
importuotos į Europos Sąjungą. Todėl tai yra labai svarbus aspektas, kuris turi atsispindėti 
pagrindiniame, o ne deleguotajame akte. Daugybinių rinkmenų sistema, kurią 
rekomenduojama Pasaulinės muitinių organizacijos standartų sistemoje, yra optimaliausias 
būdas gauti kokybišką informaciją, skirtą rizikos vertinimui. Ja naudojamasi daugelyje 
pasaulio regionų. Ši sistema pagrįsta principu, kad informaciją būtina surinkti iš ja 
disponuojančių asmenų ir turinčių atitinkamas teises perduoti šią informaciją.

Išankstinis pranešimas apie prekių atvežimą

Pranešėjos pateiktame pakeitime pateikiama galimybė iš anksto pranešti muitinės sprendimus 
dėl prekių išleidimo ar dėl deklaracijos tikrinimo, jei prekės yra prieinamos muitinės 
tikrinimui ir to reikalauja muitinės įstaiga. Reikia pažymėti, kad toks buvo MMK 112 
straipsnio 1 dalies tikslas, tačiau pasiūlyme dėl reglamento išdėstymo nauja redakcija visiškai 
pritariama tik prekių pristatymui t. y., prekių atvežimui ir galimybei jas patikrinti. Tuo 
užkertamas kelią nesudėtingo ir naudingo prekybos palengvinimo galimybei.
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2012)36293

M. Malcolm Harbour
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas
ASP 13E130
Bruxelles

Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 
Sąjungos muitinės kodeksas (nauja redakcija)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 
buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 
priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 
pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 
Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 
poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo 
grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis 
nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame 
pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 
nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 
tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2012 m. liepos 10 d. posėdyje rekomenduoja 
atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 
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23 narių, susilaikiusiųjų nebuvo1).

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Klaus-Heiner LEHNE

Priedas. konsultacinės darbo grupės nuomonė

                                               
1 Dalyvių sąrašas Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Françoise Castex 
(pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Antonio López Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, 
Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt et Eva Lichtenberger.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2012 m. birželio 11 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 
Sąjungos muitinės kodeksas
2012 m. vasario 20 d. COM(2012)0064 – 2012/0027(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
atitinkami Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2012 m. 
kovo 29 d., balandžio 3 d. ir gegužės 24 d. rinkosi į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų 
buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose1, išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 450/2008, nustatantį Sąjungos muitinės kodeksą (Modernizuotą 
muitinės kodeksą), konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą 
visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente 
turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip 
numatyta minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto iii papunktyje;

2) 6 straipsnio 2 dalies b punkto žodis „galimus“ turi būti išbrauktas dvigubu brūkšniu 
siekiant parodyti, kad išbraukiama esminė dalis ir pažymėtas pilka spalva.

3) kitos pakeisto teksto dalys, kurios jau išbrauktos dvigubu brūkšniu, turėtų taip pat būti
pažymėtos pilka spalva, kuria dažniausiai žymimi esminiai pakeitimai:
– pirma citata preambulėje, straipsnio numeris „26“;
– 11 straipsnio 2 dalies paskutiniai žodžiai „užtikrinantį deramą duomenų apsaugos lygį“;
– tuoj po 15 straipsnio teksto esantys visi Reglamento (EB) Nr. 450/2008 10 straipsnio 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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1 dalies b), c), ir d) punktų ir 10 straipsnio 2 dalies žodžiai;
– 23 straipsnio b punkto žodis „peržiūra“;
– 128 straipsnyje esantys skaičiai „96“ ir „98“;
– 174 straipsnio 4 dalyje nurodytas straipsnio numeris „131“;
– 222 straipsnio 3 dalyje esantys žodžiai „ nustato laikotarpį, per kurį“.

4) 168 straipsnio 1 dalies b punkto a turėtų būti keičiamas į i, papunktis i turėtų būti keičiamas 
į papunktį ii, papunktis ii keičiamas į iii ir iii – į iv.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame 
nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. 
Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto 
nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti 
esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius


