
PR\912824LV.doc PE494.493v04-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2012/0027(COD)

13.9.2012

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Savienības Muitas kodeksu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Constance Le Grip

(Pārstrādāšana – Reglamenta 87. pants)



PE494.493v04-00 2/37 PR\912824LV.doc

LV

PR_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības 
Muitas kodeksu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0064),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 33., 114. pantu 
un 207. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-
0045/2012),

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

– pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 16. jūlija 
atzinumu1,

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 12. jūlija vēstuli Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu2,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

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

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

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

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

                                               
1 OV C 229, 31.7.2012., 68. lpp.
2  Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku izmaiņu kā vien tās, kas kā tādas norādītas 
priekšlikumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo aktu nemainīto noteikumu un šo izmaiņu kodifikāciju priekšlikumā 
ir paredzēta tikai pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes metodes.

3. Izņēmuma gadījumos un uz ierobežotu 
laiku Komisija var pieņemt lēmumus, kas, 
atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas metodes, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes metodes.
Šīs atkāpes neskar 1. punktā minēto datu 
apmaiņai paredzēto elektronisko sistēmu 
izveidi, uzturēšanu un izmantošanu 

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai Savienības Muitas kodeksu visās 27 dalībvalstīs piemērotu vienādi, kas 
nodrošinātu, ka tiek saglabāts visu Eiropu aptverošas e-muitas princips, kas izklāstīts 
Modernizētajā muitas kodeksā. Izņēmuma kārtā un uz ierobežotu laiku  ir atļautas atkāpes 
vienai vai vairākām dalībvalstīm. Specifikācijas kritērijiem, saskaņā ar kuriem piešķir 
atkāpes, ir jānosaka ar deleģētiem aktiem (referentes iesniegtais grozījums 7.a pantam 
(jauns)). 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pilnvaru deleģēšana
Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
sīkāk precizēti 6. punkta 3. pantā minētie 
kritēriji atkāpju piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai Savienības Muitas kodeksu visās 27 dalībvalstīs piemērotu vienādi, kas 
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nodrošinātu, ka tiek saglabāts visu Eiropu aptverošas e-muitas princips, kas izklāstīts 
Modernizētajā muitas kodeksā. Izņēmuma kārtā un uz ierobežotu laiku  ir atļautas atkāpes 
vienai vai vairākām dalībvalstīm. Specifikācijas kritērijiem, saskaņā ar kuriem piešķir 
6. panta 3. punktā minētās atkāpes, ir jānosaka ar deleģētiem aktiem. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atļaut dalībvalstīm pēc 
viņu pieprasījuma ierobežotu laiku 
pārbaudīt muitas tiesību aktu piemērošanas 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskas 
datu apstrādes metodes.

2. Komisija var atļaut vienai vai vairākām
dalībvalstīm pēc viņu pieprasījuma 
ierobežotu laiku turpināt pārbaudīt muitas 
tiesību aktu piemērošanas vienkāršojumus. 
Šajos vienkāršojumos var iekļaut 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
izmantojot elektroniskas datu apstrādes 
metodes, kas attiecas uz:

a) pieteikumiem un atļaujām attiecībā uz 
muitas procedūru vai atzītā uzņēmēja 
statusu;
b) pieteikumiem un īpašiem lēmumiem, 
kas piešķirti saskaņā ar 32. pantu; 
c) vienotu riska pārvaldību, kā minēts 39. 
pantā;
d) reģistrējamo datu standarta formu un 
saturu;
e) to, kā dalībvalstu muitas dienesti uztur 
šos datus;
f) noteikumus, saskaņā ar kuriem datiem 
piekļūst:
i) uzņēmumi,
ii) citas kompetentas cestodes.
Tiklīdz pārbaudīšanai atvēlētais laiks ir 
pagājis, Komisija veic novērtējumu, lai 
noteiktu iegūtās priekšrocības.

Or. en
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Pamatojums

Muitas tiesību aktu piemērošanas vienkāršojumu tālāka pārbaude, izmantojot elektroniskas 
datu apstrādes metodes, var būt noderīga tikai dinamiskas vides izveidei, kas attīsta 
konkurētspēju un izaugsmi. Tomēr vienkāršošanas aptvertās jomas ir jāprecizē pašā regulā 
līdzīgi, kā tas ir darīts Modernizētā muitas kodeksa 10. pantā. Šis grozījums ir saistīts ar 
referentes iesniegto grozījumu 16. pantam (jauns apakšpunkts).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 243. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
paredz noteikumus par 15. panta 1. punktā 
minēto datu apmaiņas elektronisko sistēmu 
izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu.

Saskaņā ar 243. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
paredz:

a) noteikumus par 15. panta 1. punktā 
minēto datu apmaiņas elektronisko sistēmu 
izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu; 

b) darba programmu par 15. panta 
1. punktā minēto elektronisko sistēmu 
izstrādi un ieviešanu. Šo darba 
programmu izveido līdz …*.
____________
* OV: ievietot datumu: seši mēneši pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka darba programmas (DP) īstenošana ir saistīta ar sekundāras politiskas 
orientācijas elementiem (piemēram, prioritātēm, pielāgojumiem budžeta sadalījumam, 
indikatoriem snieguma novērtēšanai), šie aspekti ir jāietver nevis īstenošanas aktos, bet gan 
deleģētajos aktos (kā to paredz LESD 290. pants).
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 243. pantu, ar kuriem 
groza nebūtiskus, 15. panta 2. punktā 
minētus elementus, ja vienas vai vairāku 
dalībvalstu veiktas vienkāršošanas 
pārbaudes rezultāti novērtējumā ir atzīti 
par sekmīgiem un tādiem, no kā gūs 
labumu arī pārējās dalībvalstis.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referentes iesniegto grozījumu 15. panta otrajam apakšpunktam. 
Nebūtiskus, 15. panta 2. punktā minētus elementus groza, ja vienas vai vairāku dalībvalstu 
veiktas vienkāršošanas pārbaudes rezultāti liecina, ka vienkāršošana ir bijusi sekmīga un no 
tās var gūt labumu arī pārējās dalībvalstis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas pilnvaru piešķiršana 
Komisija 6 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās, izmantojot īstenošanas 
tiesību aktus, pieņem darba programmu 
par 15. panta 1. punktā minēto 
elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 244. panta 4. punktā minēto 
pārbaudes  procedūru . Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, pieņem 
lēmumus, kas minēti 15. panta 2. punktā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 244. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumus, kas minēti 15. panta 
2. punktā. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 244. panta 2. punktā minēto 
konsultāciju procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka darba programmas (DP) īstenošana ir saistīta sekundāras politiskas 
orientācijas elementiem (piemēram, prioritātēm, pielāgojumiem budžeta sadalījumam, 
indikatoriem snieguma novērtēšanai), šie aspekti ir jāietver nevis īstenošanas aktos, bet gan 
deleģētajos aktos (kā to paredz LESD 290. pants).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārstāvis muitā ir persona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienības  muitas 
teritorijā.

2. Pārstāvis muitā ir persona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienības  muitas 
teritorijā.

Noteiktos gadījumos šo pienākumu var 
atcelt.  

Or. en

Pamatojums

Referente piekrīt, ka ir jāsvītro visas atsauces uz pienākuma nodrošināt muitas pārstāvi ārpus 
ES muitas teritorijas atcelšanu. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējs, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienības  muitas teritorijā un atbilst 22. 
pantā izklāstītajiem kritērijiem, var iesniegt 
pieteikumu  tam piešķirt atzītā uzņēmēja 
statusu.

1. Uzņēmējs, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienības  muitas teritorijā un atbilst 
22. pantā izklāstītajiem kritērijiem, var 
iesniegt pieteikumu  tam piešķirt atzītā 
uzņēmēja statusu.

Pienākumu būt reģistrētam Savienības 
muitas teritorijā noteiktos gadījumos var 
atcelt.

Or. en
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Pamatojums

Referente piekrīt, ka ir jāsvītro visas atsauces uz pienākuma nodrošināt ekonomikas 
dalībnieku ārpus ES muitas teritorijas atcelšanu. Grozījums saistīts ar referentes iesniegto 
Grozījumu Nr. 14 (23. pants).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atzītā uzņēmēja sertifikāts drošībai un 
drošumam, kas tā turētājam sniedz  tiesības 
uz atvieglojumiem saistībā ar drošību un 
drošumu.

(b) atzītā uzņēmēja sertifikāts drošībai un 
drošumam, kas tā turētājam sniedz  tiesības 
uz atvieglojumiem saistībā ar drošību un 
drošumu. Tas nozīmē mazāk pārbaužu 
ievešanas vai izvešanas punktā, un to var 
ņemt vērā arī, veicot pārbaudes pēc 
muitošanas.

Or. en

Pamatojums

Saikne starp AEO un samazinātu muitas pārbaužu skaitu Komisijas priekšlikumā nav 
pienācīgi formulēta. Ir ļoti svarīgi, lai pamataktā tas būtu precīzi formulēts. Jaunajās ES 
AEO pamatnostādnēs ir minēts, ka AEO sniegto priekšrocību vidū ir “mazāks pārbaužu skaits 
ievešanas vai izvešanas punktā, ko var ņemt vērā arī, veicot pārbaudes pēc muitošanas”. 
N.B.: šo teksta daļu vajadzētu uzskatīt par grozāmu, jo tā attiecas uz “pelēkā teksta” saturu 
(23. panta e) apakšpunkts). 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atzītā uzņēmēja statusu piešķir, ievērojot 
šādus kritērijus:

1. Atzītā uzņēmēja statusu piešķir, 
ievērojot šādus kritērijus:

(a) atbilstība muitas un nodokļu prasībām 
iepriekšējās darbības laikā;

(a) atbilstība muitas un nodokļu prasībām 
iepriekšējās darbības laikā;

(b) apmierinoša komerciālās un, attiecīgos 
gadījumos, transporta uzskaites sistēma, 

(b) apmierinoša komerciālās un, attiecīgos 
gadījumos, transporta uzskaites sistēma, 
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kas ļauj veikt attiecīgu muitas kontroli; kas ļauj veikt attiecīgu muitas kontroli;
(c) pierādīta maksātspēja; (c) pierādīta maksātspēja;

(d) attiecībā uz  21. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto sertifikātu —
praktiski kompetences vai profesionālās 
kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar 
veikto darbību;

(d) attiecībā uz  21. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto sertifikātu —
praktiski kompetences vai profesionālās 
kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar 
veikto darbību;

(e) attiecībā uz 21. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto sertifikātu —
pienācīgi drošības un drošuma standarti.

(e) attiecībā uz 21. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto sertifikātu —
pienācīgi drošības un drošuma standarti.

1.a Atbilstību, kas minēta 1. punkta 
a) apakšpunktā, uzskata par izpildītu, ja 
iepriekšējo triju gadu laikā pieteikumu 
iesniedzējs, persona, kas ir atbildīga par 
pieteikumu iesniegušo uzņēmumu vai 
kontrolē šāda uzņēmuma vadību, vai 
persona, kas pieteikumu iesniegušajā 
uzņēmumā ir atbildīga par muitas 
jautājumiem, nav nopietni vai atkārtoti 
pārkāpusi muitas tiesību aktus un 
nodokļu noteikumus, kas attiecas uz 
preču ievešanu, izvešanu, pārvadāšanu, 
uzglabāšanu un gala patēriņu.

Or. en

Pamatojums

AEO galvenie nosacījumi ir būtiski svarīgi aspekti. Tādēļ referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi 
formulēt tos precīzāk pamataktā. Tomēr papildu detaļas var iekļaut deleģētajos aktos 
(Savienības Muitas kodeksa pārskatītās versijas 23. pants), lai saglabātu zināmu elastību un 
vienkāršotu tiesību aktu. Referentes ierosinātais jaunais punkts (sk. referentes iesniegtos 
grozījumus Nr. 10, 11, 12 un 13 par 22. panta 1. punkta b), c) un d) (jauns) apakšpunktiem) 
pašlaik ir iekļauts tikai konsolidētajā Modernizētā Muitas kodeksa pagaidu versijā.  

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uzskaites sistēmu, kas minēta 
1. punkta b) apakšpunktā, uzskata par 
apmierinošu, ja pieteikuma iesniedzējs 
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demonstrē augsta līmeņa kontroli pār 
savām darbībām un preču plūsmu.

Or. en

Pamatojums

AEO galvenie nosacījumi ir būtiski svarīgi aspekti. Tādēļ referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi 
formulēt tos precīzāk pamataktā. Tomēr papildu detaļas var iekļaut deleģētajos aktos 
(Savienības Muitas kodeksa pārskatītās versijas 23. pants), lai saglabātu zināmu elastību un 
vienkāršotu tiesību aktu. Referentes ierosinātais jaunais punkts (sk. referentes iesniegtos 
grozījumus Nr. 10, 11, 12 un 13) pašlaik ir iekļauts tikai konsolidētajā Modernizētā Muitas 
kodeksa pagaidu versijā. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Maksātspēju, kas minēta 1. punkta 
c) apakšpunktā, uzskata par pierādītu, ja 
pieteikuma iesniedzēja finansiālais 
stāvoklis ir pietiekami stabils, lai pildītu 
savas saistības, pienācīgi ņemot vērā 
attiecīgā uzņēmējdarbības veida īpatnības.

Or. en

Pamatojums

AEO galvenie nosacījumi ir būtiski svarīgi aspekti. Tādēļ referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi 
formulēt tos precīzāk pamataktā. Tomēr papildu detaļas var iekļaut deleģētajos aktos 
(Savienības Muitas kodeksa pārskatītās versijas 23. pants), lai saglabātu zināmu elastību un 
vienkāršotu tiesību aktu. Referentes ierosinātais jaunais punkts (sk. referentes iesniegtos 
grozījumus Nr. 10, 11, 12 un 13) pašlaik ir iekļauts tikai konsolidētajā Modernizētā Muitas 
kodeksa pagaidu versijā. 
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Drošības un drošuma standartus, kas 
minēti 1. punkta e) apakšpunktā, uzskata 
par pietiekamiem, ja pieteikuma 
iesniedzējs pierāda, ka veic pienācīgus 
pasākumus, ar kuriem nodrošina drošību 
un drošumu starptautiskajā piegādes 
ķēdē, tostarp tādās jomās kā fiziska 
integritāte un personāla un 
uzņēmējdarbības partneru drošība.

Or. en

Pamatojums

AEO galvenie nosacījumi ir būtiski svarīgi aspekti. Tādēļ referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi 
formulēt tos precīzāk pamataktā. Tomēr papildu detaļas var iekļaut deleģētajos aktos 
(Savienības Muitas kodeksa pārskatītās versijas 23. pants), lai saglabātu zināmu elastību un 
vienkāršotu tiesību aktu. Referentes ierosinātais jaunais punkts (sk. referentes iesniegtos 
grozījumus Nr. 10, 11, 12 un 13) pašlaik ir iekļauts tikai konsolidētajā Modernizētā Muitas 
kodeksa pagaidu versijā. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

1. Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
papildinot:

(a) noteikumus attiecībā uz  atzītā 
uzņēmēja statusa piešķiršanu, kas minēts 
21. pantā;

(a) noteikumus attiecībā uz  atzītā 
uzņēmēja statusa piešķiršanu, kas minēts 
21. pantā;

(b) gadījumus,  kādos   atzīto uzņēmēju   
atbrīvo no pienākuma veikt 

uzņēmējdarbību  Savienības  muitas 
teritorijā saskaņā ar 21. panta 1. punkta 
otro daļu ;

(b) gadījumus, kad jāveic atzītā uzņēmēja 
statusa pārskatīšana;
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(c) atvieglojumus, kas minēti  21. panta 
2. punkta b) apakšpunktā. 

(c) sertifikātu piešķiršanu atzītajiem 
uzņēmējiem vienkāršojumu izmantošanai;
(d) tā muitas dienesta noteikšanu, kura 
kompetencē ir piešķirt šādu statusu un 
sertifikātus;
(e) atvieglojumu veidu un apjomu, ko var 
piešķirt atzītajiem uzņēmējiem attiecībā uz 
muitas kontroli saistībā ar drošību un 
drošumu;
(f) apspriedes ar citiem muitas dienestiem 
un informācijas sniegšanu tiem;
(g) nosacījumus, saskaņā ar kuriem atzītā 
uzņēmēja statusu var apturēt vai atcelt;
(h) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
dažām atzīto uzņēmēju kategorijām var 
atcelt prasību par to, ka uzņēmumam ir 
jābūt reģistrētam Savienības muitas 
teritorijā;
2. Šā panta 1. punktā minētajos 
papildināšanas nosacījumos ņem vērā 
šādus regulā iekļautus noteikumus:
(a) atvieglojumus, kas minēti  21. panta 
2. punkta b) apakšpunktā;
(b)  39. panta 3. punkta noteikumus;
(c) profesionālu iesaisti darbībās, uz 
kurām attiecas tiesību akti muitas jomā;
(d) praktiskiem kompetences vai 
profesionālās kvalifikācijas standartiem, 
kas tieši saistīti ar veikto darbību, kā arī
(e) vai uzņēmējam ir jebkurš starptautiski 
atzīts sertifikāts, kas izdots, pamatojoties 
uz attiecīgām starptautiskām 
konvencijām.

Or. en

Pamatojums

Il y a lieu de préciser clairement l'objectif, le contenu et la portée de l'acté délégué. La 
rapporteure propose de nouveau (après quelques ajustements indispensables) les précisions 
reprises à l'article 15 du code des douanes modernisé.  N.B.: il est à noter que l'amendement 
présente un lien avec l'amendement 9 du rapporteur concernant l'article 21, paragraphe 2, 
point b), et l'amendement 17 relatif à l'article 39, paragraphe 3.
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La rapporteure préconise la suppression de toute référence à la levée de l'obligation faite à 
l'opérateur économique d'être installé sur le territoire douanier de l'Union. Amendement lié à 
l'amendement 8 de la rapporteure relatif à l'article 21 (1).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija var pieņemt lēmumus, izņemot 
tos, kas minēti 32. panta 8. punktā, 
pieprasot dalībvalstīm veikt, apturēt, 
anulēt, grozīt vai atcelt lēmumu, kas minēts 
24. pantā, lai nodrošinātu muitas tiesību 
aktu vienādu piemērošanu.

9. Komisija var pieņemt lēmumus, izņemot 
tos, kas minēti 32. panta 8. punktā, 
pieprasot vienai vai vairākām dalībvalstīm 
veikt, apturēt, anulēt, grozīt vai atcelt 
lēmumu, kas minēts 24. pantā, lai 
nodrošinātu muitas tiesību aktu vienādu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Deleģētajiem aktiem ir vispārīgs piemērojums, Savienības Muitas kodeksa pārstrādātās 
versijas 24. panta 9. punktā un 32. panta 8. punktā ir atsauce tikai uz dalībvalstīm, nevis 
„vienu vai vairākām dalībvalstīm”. Tādēļ, ja tiek nolemts 26. un 34. pantā saglabāt 
īstenošanas aktu procedūru, šis grozījums ir precīzāks. Grozījums ir saistīts ar 26. pantā 
minēto procedūru. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija var pieņemt lēmumus, ar ko 
pieprasa dalībvalstīm atcelt SIT un SII 
lēmumus, lai nodrošinātu vienotu tarifu 
klasifikāciju vai preču izcelsmes 
noteikšanu.

8. Komisija var pieņemt lēmumus, ar ko 
pieprasa vienai vai vairākām dalībvalstīm 
atcelt SIT un SII lēmumus, lai nodrošinātu 
vienotu tarifu klasifikāciju vai preču 
izcelsmes noteikšanu.

Or. en
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Pamatojums

Deleģētajiem aktiem ir vispārīgs piemērojums, Savienības Muitas kodeksa pārstrādātās 
versijas 24. panta 9. punktā un 32. panta 8. punktā ir atsauce tikai uz dalībvalstīm, nevis 
„vienu vai vairākām dalībvalstīm”. Tādēļ, ja tiek nolemts 26. un 34. pantā saglabāt 
īstenošanas aktu procedūru, šis grozījums ir precīzāks. Grozījums ir saistīts ar 26. pantā 
minēto procedūru.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Muitas kontroli veic saistībā ar  kopēju 
riska pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz 
informācijas apmaiņu starp muitas 
administrācijām attiecībā uz risku un tā 
analīzi un nosakot kopējus riska kritērijus 
un standartus , kontroles pasākumus un 
prioritārās kontroles jomas.

3. Muitas kontroli veic saistībā ar  kopēju 
riska pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz 
informācijas apmaiņu starp muitas 
administrācijām attiecībā uz risku un tā 
analīzi un nosakot kopējus riska kritērijus 
un standartus , kontroles pasākumus un 
prioritārās kontroles jomas.

Parasti, lai būtu iespējams pilnībā gūt 
labumu no atzītā uzņēmēja statusa, kas 
paredz mazāk fizisku pārbaužu un 
dokumentu pārbaužu saistībā ar drošību 
un drošumu, kā minēts 21. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, muitas riska 
pārvaldības sistēmā iekļauj zemāku riska 
novērtējuma atzīmi.

Or. en

Pamatojums

Jaunajās ES AEO pamatnostādnēs par atzītajiem uzņēmējiem (EAO) ir minēts, ka AEO 
sniegto priekšrocību vidū ir “mazāks pārbaužu skaits ievešanas vai izvešanas punktā, ko var 
ņemt vērā arī, veicot pārbaudes pēc muitošanas”. Referente uzskata, ka šis pamatprincips ir 
skaidri jāformulē ne tikai pamatnostādnēs, bet arī pamataktā un jāiekļauj Modernizētā 
Muitas kodeksa pārstrādātās versijas 21. un 39. pantā. Šis grozījums ir saistīts ar referentes 
iesniegto 21. panta otrā apakšpunkta grozījumu Nr. 9 un 23. panta grozījumu Nr. 14.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus, lai nodrošinātu muitas 
kontroles vienādu piemērošanu, ietverot 
riska informācijas apmaiņu un analīzi, 
kopējus riska kritērijus un standartus, 
kontroles pasākumus un prioritārās 
kontroles jomas.

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem pasākumus, lai nodrošinātu muitas 
kontroles vienādu piemērošanu, ietverot 
riska informācijas apmaiņu un analīzi, 
kopējus riska kritērijus un standartus, 
kontroles pasākumus un prioritārās 
kontroles jomas. Šie pasākumi neskar 
39. panta 3. punktā minēto 
pamatprincipu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referentes iesniegto 21. panta 2. apakšpunkta grozījumu un 
39. panta 3. apakšpunkta grozījumu. Parasti, lai būtu iespējams pilnībā gūt labumu no atzītā 
uzņēmēja statusa, kas paredz mazāk fizisku pārbaužu un dokumentu pārbaužu saistībā ar 
drošību un drošumu, kā minēts 21. panta 2. punkta a) apakšpunktā, muitas riska pārvaldības 
sistēmā iekļauj zemāku riska novērtējuma atzīmi.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk 
nekā viena valsts vai teritorija, par 
izcelsmes valsti uzskata valsti vai teritoriju, 
kurā ir notikusi to pēdējā nozīmīgā 
pārveidošana.

2. Precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk 
nekā viena valsts vai teritorija, par 
izcelsmes valsti uzskata valsti vai teritoriju, 
kurā ir notikusi to pēdējā nozīmīgā 
pārveidošana.

Pēdējo nozīmīgo preces pārveidošanu 
nosaka, balstoties uz tarifa klasifikācijas 
maiņas principu, bet, ja šis kritērijs neļauj 
definēt nozīmīgu pārveidošanu, —
balstoties uz pievienotās vērtības procentu 
vai ražošanas vai apstrādes darbību.

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir integrēt pamataktā galvenos principus, ko Komisija ievēro vai ņem vērā 
savos aktos (deleģētajos aktos). Referente uzskata, ka kritērijs, saskaņā ar kuru piemēro 
noteikumus par izcelsmi, ir būtiski svarīgs, tādēļ tas ir skaidri jādefinē pamataktā. 
Priekšlikums ir ņemts no PTO nolīguma par izcelsmes noteikumiem (9. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta iii) daļas pirmais ievilkums). Grozījums saistīts ar referentes iesniegto 
Grozījumu Nr. 21 (55. pants).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja preču izcelsmes apliecinājums ir 
iesniegts saskaņā ar tiesību aktiem muitas 
jomā vai citiem Savienības  tiesību aktiem, 
kuri reglamentē īpašas jomas, muitas 
dienesti pamatotu šaubu gadījumā var 
pieprasīt jebkādus papildu pierādījumus, 
kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par 
norādītās izcelsmes atbilstību attiecīgos 
Savienības  tiesību aktos paredzētajiem 
noteikumiem.

2. Ja preču izcelsmes apliecinājums ir 
iesniegts saskaņā ar tiesību aktiem muitas 
jomā vai citiem Savienības  tiesību aktiem, 
kuri reglamentē īpašas jomas, muitas 
dienesti pamatotu šaubu gadījumā var 
pieprasīt jebkādus papildu pierādījumus, 
kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par 
norādītās izcelsmes atbilstību attiecīgos 
Savienības  tiesību aktos paredzētajiem 
noteikumiem.

Pierādījumam, ko iesniedz Savienībā, 
uzrādot izcelsmes sertifikātu, kuru 
izdevusi trešā valsts, ir jāatbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) to ir izdevusi uzticama iestāde vai 
aģentūra, ko tādam nolūkam pilnvarojusi 
izdošanas valsts;
b) tajā ir visas ziņas, kas nepieciešamas, 
lai identificētu preces, uz kurām tas 
attiecas;
c) tajā nepārprotami apliecināts, ka 
attiecīgo preču izcelsme ir konkrētajā 
valstī.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir integrēt pamataktā galvenos principus, ko Komisija ievēro vai ņem vērā 
savos aktos (deleģētajos aktos). Referente uzskata, ka kritērijs, saskaņā ar kuru piemēro 
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noteikumus par izcelsmi, ir būtiski svarīgs, tādēļ tas ir skaidri jādefinē pamataktā. 
Priekšlikums ir ņemts no Modernizētā Muitas kodeksa īstenošanas noteikumiem. Grozījums 
saistīts ar referentes iesniegto Grozījumu Nr. 21 (55. pants).

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
55. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
papildinot:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referentes iesniegto 53. panta 2. punkta grozījumu Nr. 19 un 
54. panta 2. punkta grozījumu Nr. 20.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz precēm, kas gūst 
priekšrocības no preferenciāliem 
pasākumiem, kurus Savienība  ir pieņēmusi 
vienpusēji attiecībā uz dažām valstīm vai 
teritorijām, kas atrodas ārpus Savienības
muitas teritorijas, vai šādu valstu grupām 
vai teritorijām, kuras nav minētas 
5. punktā, Komisija pieņem pasākumus, ar 
ko nosaka preferenciālas izcelsmes 
noteikumus. 

3. Attiecībā uz precēm, kas gūst 
priekšrocības no preferenciāliem 
pasākumiem, kurus Savienība  ir pieņēmusi 
vienpusēji attiecībā uz dažām valstīm vai 
teritorijām, kas atrodas ārpus Savienības
muitas teritorijas, vai šādu valstu grupām 
vai teritorijām, kuras nav minētas 
5. punktā, Komisija pieņem pasākumus, ar 
ko nosaka preferenciālas izcelsmes 
noteikumus. Noteikumi, saskaņā ar 
kuriem definē preferenciālo preču 
izcelsmi, balstās uz pilnīgas ieguves vai 
pienācīgas pārstrādes darbības kritēriju. 

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir integrēt pamataktā galvenos principus, ko Komisija ievēro vai ņem vērā 
savos aktos (deleģētajos aktos). Referente uzskata, ka kritērijs, saskaņā ar kuru piemēro 
noteikumus preferenciālu preču izcelsmi, ir būtiski svarīgs, tādēļ tas ir skaidri jādefinē 
pamataktā. Priekšlikums ņemts no EK Regulas Nr. 2454/93 72. panta un 98. panta 1. punkta. 
Grozījums saistīts ar referentes iesniegto Grozījumu Nr. 23 (57. pants).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
57. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
papildinot:

Or. en

Pamatojums

Grozījums saistīts ar referentes iesniegto grozījumu Nr. 22 (56. pants).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
115.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

115.a pants
Iesniegšana un atbildīgā persona
Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju 
iesniedz, izmantojot elektronisku datu 
apstrādes tehniku, un uz to attiecas 
Pasaules Muitas organizācijas (PMO) 
SAFE standartu kopumā ieteiktā 
daudzkārtējās aizpildīšanas sistēma. Šai 
sistēmai ir jābūt balstītai uz principu, ka 
informācija ir jāiegūst no personas, kurai 
tā ir pieejama un kura ir pienācīgi 
pilnvarota to iesniegt.

Or. en
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Pamatojums

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'UE. Il 
s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas 
simplement par voie d'actes délégués. Un système de fichiers multiples tel que préconisé dans 
les normes de l'Organisation  mondiale des douanes s'avère la solution optimale pour obtenir 
une information de qualité permettant d'évaluer les risques. Il est utilisé avec succès dans de 
nombreuses régions du monde. Ce système repose sur le principe selon lequel l'information 
doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la 
communiquer.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
118. pants – ievaddaļa un a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus,
precizējot:

Ja tiek grozīta Pasaules Muitas 
organizācijas standartu sistēma, Komisija 
saskaņā ar 243. pantu ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ar kuriem groza 115.a 
pantā minētos noteikumus par kārtību, 
kādā iesniedz ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju.

(a) noteikumus par kārtību, kādā iesniedz 
ievešanas kopsavilkuma deklarāciju;

Or. en

Pamatojums

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana ir priekšnosacījums preces ievešanai ES. 
Tādēļ tas ir svarīgs aspekts, kuram ir jābūt iekļautam pamataktā, nevis noteiktam ar 
deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
118. pants - ievaddaļa (jauna) un a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
precizējot:



PR\912824LV.doc 23/37 PE494.493v04-00

LV

a) gadījumus, kas nav minēti 
114. panta 2. punktā, kuros prasību 
iesniegt ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju var neizvirzīt vai pielāgot, un 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem to var 
neizvirzīt vai pielāgot;

Or. en

Pamatojums

Nevar pieņemt, ka jēdziens „noteikumi par kārtību, kādā iesniedz ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju”, kas minēts šā panta a) punktā, ietver pilnvaras noteikt papildu atkāpes vai 
pielāgot prasību par ieviešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
126.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

126.a pants 
Preces, ko uzskata par novietotām 
pagaidu uzglabāšanā
1. Izņemot gadījumus, kad precēm uzreiz 
piemēro muitas procedūru, par kuru ir 
pieņemta muitas deklarācija, vai kad tās ir 
novietotas brīvajā zonā, uzskata, ka 
muitai uzrādītas preces, kuru izcelsme 
nav Savienībā, ir novietotas pagaidu 
uzglabāšanā saskaņā ar 203. pantu.
2. Neskarot 114. panta 3. punktā noteiktās 
saistības, kā arī izņēmumus vai 
atbrīvojumus, kas paredzēti saskaņā ar 
114. panta 2. punktu pieņemtajos 
pasākumos, — ja konstatē, ka preces, 
kuru izcelsme ir ārpus Savienības, kas 
uzrādītas muitai, nav iekļautas ievešanas 
kopsavilkuma deklarācijā, preču valdītājs 
nekavējoties iesniedz šādu deklarāciju.

Or. en

Pamatojums
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Ierosināts atkārtoti iekļaut bijušo Regulas Nr. 450/2008 (Modernizētais muitas kodekss) 
98. pantu. Šis pants Savienības Muitas kodeksa pārstrādātajā versijā netika iekļauts, 
neraugoties uz to, ka preces vēl aizvien novieto pagaidu uzglabāšanā, uzrādot tās. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
138. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta muitas 
deklarācija, veic formalitātes, lai 
pārbaudītu deklarāciju un  iekasētu muitas 
parādam – ja tāds ir – atbilstošo 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
summu.

2. Muitas iestāde, kurā ir iesniegta vai 
darīta pieejama muitas deklarācija, veic 
formalitātes, lai pārbaudītu deklarāciju,
iekasētu muitas parādam – ja tāds ir –
atbilstošo ievedmuitas vai izvedmuitas 
nodokļa summu un atļautu izlaist preces.

Or. en

Pamatojums

Kas attiecas uz centralizētu muitošanu, referente ierosina grozījumu, kas atbilst sākotnējā 
Modernizētā muitas kodeksa 106. pantam un kas paredz, ka uzraugošā muitas iestāde piešķir 
vai nepiešķir atļauju izlaist preces, bet muitas iestāde, kurai preces uzrādītas, veic tikai 
drošības un drošuma pārbaudi. Izmaiņas skar 138. panta 2. un 3. punktu. Tādēļ šis grozījums 
ir saistīts ar referentes iesniegto Savienības Muitas kodeksa pārstrādātās versijas 138. panta 
3. punkta grozījumu Nr. 29.. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas pārbaudes – visas 
pārbaudes, ko pamatoti pieprasa muitas 
iestāde, kurā tikusi  iesniegta muitas 
deklarācija, .

3. Muitas iestāde, kurā preces ir uzrādītas, 
veic – neskarot šīs iestādes pašas 
vajadzībām veiktas drošības un drošuma
pārbaudes – visas pārbaudes, ko pamatoti 
pieprasa muitas iestāde, kurā ir iesniegta 
muitas deklarācija, un atļauj izlaist preces, 
ņemot vērā no šīs muitas iestādes saņemto 
informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Kas attiecas uz centralizētu muitošanu, referente ierosina grozījumu, kas atbilst sākotnējā 
Modernizētā muitas kodeksa 106. pantam un kas paredz, ka uzraugošā muitas iestāde piešķir 
vai nepiešķir atļauju izlaist preces, bet muitas iestāde, kurai preces uzrādītas, veic tikai 
drošības un drošuma pārbaudi. Izmaiņas skar pārstrādātā Savienības Muitas kodeksa 
138. panta 2. un 3. punktu. Grozījums šis grozījums ir saistīts ar referentes iesniegto 
Grozījumu Nr. 28 (138. panta 2. punkts).

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
138. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs muitas iestādes apmainās ar 
informāciju, kas vajadzīga preču laišanai 
apgrozībā. Muitas iestāde, kurā preces 
uzrāda, atļauj preču izlaišanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kas attiecas uz centralizētu muitošanu, referente ierosina grozījumu, kas atbilst sākotnējā 
Modernizētā muitas kodeksa 106. pantam un kas paredz, ka uzraugošā muitas iestāde piešķir 
vai nepiešķir atļauju izlaist preces, bet muitas iestāde, kurai preces uzrādītas, veic tikai 
drošības un drošuma pārbaudi. Izmaiņas skar 138. panta 2. un 3. punktu. Tādēļ šis grozījums 
ir saistīts ar referentes iesniegto Savienības Muitas kodeksa pārstrādātās versijas 138. panta 
3. punkta grozījumu Nr. 29 un 138. panta 2. punkta grozījumu Nr. 28. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
148. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Muitas deklarācijas, kas atbilst šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas 
dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, 
ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas 
uzrādītas muitai.

1. Muitas deklarācijas, kas atbilst šajā 
nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas 
dienesti pieņem nekavējoties ar noteikumu, 
ka preces, uz kurām tās attiecas, ir bijušas 
uzrādītas muitai vai muitas dienestiem 
pieņemamā veidā par tiem iepriekš ir 
paziņots un vēlāk tās ir darītas pieejamas 



PE494.493v04-00 26/37 PR\912824LV.doc

LV

muitas kontrolei.

Or. en

Pamatojums

L'amendement prévoit la possibilité d'une notification, antérieure à l'arrivée, des décisions 
douanières relatives à la mainlevée/contrôle de la déclaration à condition que les 
marchandises aient été mises à disposition aux fins de contrôle douanier et à la satisfaction 
des autorités douanières. Il convient de signaler que c'était l'intention de l'article 112, 
paragraphe 1, du code des douanes modernisé alors que la refonte subordonne l'acceptation 
à la présentation des marchandises, c'est-à-dire l'arrivée et la mise à disposition à des fins de 
contrôle. Cela exclut la possibilité d'une facilitation simple et avantageuse.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
181. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējam, kuram ir atzītais "muitas 
vienkāršojumu" statuss, ir pienākums 
izpildīt b) apakšpunktā paredzēto 
nosacījumu, ciktāl darbības, kas attiecas 
uz attiecīgu īpašo procedūru, tika ņemtas 
vērā, piešķirot minēto atļauju.

Ja vien dati, kas iesniegti saistībā ar 
muitas vienkāršojuma statusu 
uzņēmējiem, nav būtiski mainījušies, 
uzskata, ka uzņēmējs, kuram ir atzītais
"muitas vienkāršojumu" statuss, ir izpildījis
b) apakšpunkta pirmajā daļā paredzēto 
nosacījumu.

Or. en

Pamatojums

 Atzītā uzņēmēja statusa (AEO) turētājiem vajadzētu ļaut nosacījumus izpildījušajiem 
uzņēmējiem gūt maksimālas priekšrocības no vienkāršošanas:  ja AEO statusa piešķiršanas 
kritēriji ir izpildīti, jebkurus kritērijus, ko piemēro darbības veikšanas vienkāršošanai, 
atkārtoti nepārskata. Pārstrādātajā Savienības Muitas kodeksā ir ieviesta saikne starp 
kritērijiem, kas jāizpilda, lai iegūtu atļauju izmantot speciālu procedūru, un atzītā uzņēmēja 
statusu. Tas mazina AEO statusa pievilcību un palielina izmaksas, īpaši MVU.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
203. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izņemot, ja  ārpussavienības  precēm 
piemēro citu muitas procedūru, , uzskata, 
ka brīdī, kad šīs preces uzrāda muitai, tām
ir tikusi piemērota  pagaidu uzglabāšanas
procedūra šādos gadījumos :

1. Ja turpmāk minētās preces, kuru 
izcelsme ir ārpus Savienības, nav citādi 
deklarētas muitas procedūrai, uzskata, ka
preču valdītājs brīdī, kad šīs preces uzrāda 
muitai, ir tās deklarējis pagaidu 
uzglabāšanas procedūrai:

(a) ja  preces, kas ievestas Savienības
muitas teritorijā, tūlīt pēc to ievešanas tiek 
uzrādītas muitai saskaņā ar 124. pantu ;

(a) preces, kas ievestas Savienības muitas 
teritorijā, izņemot, ja tās ievestas tieši 
brīvajā zonā;

(b) ja preces ir uzrādītas galamērķa 
muitas iestādei Savienības muitas
teritorijā saskaņā ar noteikumiem, kas 
reglamentē tranzīta procedūru;

(b) preces, kas no brīvās zonas ievestas 
citā Savienības muitas teritorijas daļā;

(c) ja  preces no brīvās zonas ieved citā 
Savienības  muitas teritorijas daļā;

(c) preces, attiecībā uz kurām ir pabeigta 
ārējā tranzīta procedūra.
Uzskata, ka muitas deklarācija ir 
iesniegta un muitas dienesti to ir 
pieņēmuši brīdī, kad preces uzrāda 
muitai.

Or. en

Pamatojums

Bijušais Modernizētā muitas kodeksa 151. panta 1. punkts; šajā grozījumā definēta 
deklarēšana un deklarēšanas pieņemšana. Preču nodošana procedūrai, uzrādot tās, ir 
jāiekļauj IV sadaļas 2. nodaļas 3. daļā (126.a pants).   

   

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
203. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu 
iesniedz preču turētājs, vēlākais, kad tās 

2. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija vai 
tranzīta dokuments, kas to aizstāj, ir 
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uzrāda muitai saskaņā ar 1. punktu. deklarācija pagaidu uzglabāšanas 
procedūrai.

Šo deklarāciju muitas dienesti var grozīt 
vai atzīt par nederīgu un pārbaudīt.

Pēc preču uzrādīšanas uz šādām 
deklarācijām attiecas 149. pants.

Or. en

Pamatojums

Prasībai, ka pagaidu uzglabāšanai ir vajadzīga papildu deklarēšana, nav pamata. Ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija vai tranzīta dokuments, kas to aizstāj, atbilst prasībām, kas attiecas 
uz deklarāciju par uzglabāšanu. Papildu dati, kuri ir pienācīgi vajadzīgi saistībā ar 
uzglabāšanu muitas uzraudzībā, var būt un tiem ir jābūt daļai no paziņojuma, uzrādot preces. 
Uz deklarācijas grozījumiem attiecas noteikumi par muitas deklarācijām, jo ievešanas 
kopsavilkumu deklarācijai vairs nav šādas deklarācijas statusa.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saņemot pieteikumu, muitas dienesti 
var atļaut personai izmantot 
vienkāršojumus attiecībā uz Savienības 
tranzīta procedūras piemērošanu precēm 
un attiecībā uz šīs procedūras izbeigšanu.

Or. en

Pamatojums

Vienādu eksporta noteikumu saglabāšana visā ES ir svarīga normālai ES  tirdzniecībai. 
Eksporta procedūras noteikumus vai tās vienkāršošanu nedrīkst attiecināt uz Komisijas 
priekšlikuma 232. un 234. pantā minēto pilnvarojumu 

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
234. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 

Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
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sīkāk precizēti 233. punkta 3. pantā minētie 
noteikumi par gadījumiem, kad jāpiemēro 
eksporta formalitātes.

precizējot:

a) noteikumus, ar kuriem reglamentē 
eksporta procedūru;
b) gadījumos, ja galvojums sedz citus 
maksājumus saskaņā ar 233. panta 
3. punktu;

c) noteikumus par atļaujas izsniegšanu, 
kas minēta 233. panta 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Vienādu eksporta noteikumu saglabāšana visā ES ir svarīga normālai ES  tirdzniecībai. 
Eksporta procedūras noteikumus vai tās vienkāršošanu nedrīkst attiecināt uz Komisijas 
priekšlikuma 232. un 234. pantā minēto pilnvarojumu 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
243. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus un ņemot vērā 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 
īpaši tā 290. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz LESD 290. pantu.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
244. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijai palīdz Muitas kodeksa 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

(1) Komisijai palīdz Muitas kodeksa 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē, ņemot 
vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību, īpaši tā 291. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz LESD 291. pantu.
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PASKAIDROJUMS

Komisija ierosināja pārstrādāt Savienības Muitas kodeksu, lai pielāgotu dažus Regulas (EK) 
Nr. 450/2008 noteikumus muitas un citu attiecīgo tiesību aktu attīstībai, saskaņotu to ar 
procesuālajām prasībām, kas izriet no Lisabonas līguma, un atliktu tā piemērošanu.

Līdz ar to lielāko daļu Regulas Nr. 450/2008, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu 
(Modernizētais muitas kodekss), noteikumu ietekmē izmaiņas, vai nu tāpēc, ka tie jāsaskaņo 
ar Lisabonas līgumu, vai arī tiem ir vajadzīgas korekcijas, jo attiecīgie ES tiesību akti ir 
turpinājuši attīstīties.

Muitas savienība ir būtiski svarīga vienotā tirgus darbībai, un vienotais tirgus var pienācīgi 
darboties tikai tad, ja vienoti un konsekventi tiek piemēroti kopīgi un mūsdienīgi muitas 
noteikumi un sistēmas.

Ņemot vērā intereses, kas ir pamatā dinamiskai un konkurētspējīgai izaugsmei, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt vienādu un pienācīgu preču kontroles līmeni,  referente ir 
iesniegusi grozījumus, kas veicina tādu mūsdienīgu un vienkāršu muitas noteikumu 
pieņemšanu, kuri ir balstīti uz progresīvām sistēmām, lai kontroles varētu saskaņot tādā veidā, 
ka uzņēmējiem nevag iesniegt informāciju atkārtoti.
Referente ir ņēmusi vērā Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pāstrādāšanu un iesniegusi tikai 
tādus grozījumus, kas attiecas uz “pelēkā teksta” saturu. Taču laikā, kad tika iesniegti 
grozījumi ziņojuma projektam, C. Le Grip paturēja tiesības iesniegt jaunus grozījumus tiem 
noteikumiem, kuri ir palikuši negrozīti Komisijas priekšlikumā (“baltais teksts”), ja par to 
vienotos politiskās grupas. Tādā gadījumā par nodomu iesniegt šādus grozījumus nekavējoties 
tiktu paziņots Komisijai un Padomei, kā to paredz minētais Iestāžu nolīgums.

Elektronisko sistēmu izmantošana visās dalībvalstīs

Savienības Muitas kodeksa pārstrādātajā versijā Komisija ierosināja ļaut vienai vai vairākām 
dalībvalstīm atkāpties no beznosacījumu un obligātas elektroniskās datu apmaiņas starp 
muitas iestādēm un uzņēmējiem, ko paredz Modernizētais muitas kodekss. Šāda politika 
novestu pie divātrumu pieejas muitas procedūrām ES un radītu draudus, ka var palielināties 
plaisa starp tām dalībvalstīm, kuras nolemj veikt investīcijas, un tām, kuras nolemj to nedarīt.
Uzņēmējiem tas arī radītu nepieciešamīby divkaršot procesus uz vietas, vai nu izmantojot 
papīra formātu, vai elektronisko formātu, un radītu ievērojamas papildu izmaksas Eiropas 
uzņēmējiem. Tādēļ referente uzskata, ka ir būtiski svarīgi, lai Savienības Muitas kodekss tiktu 
īstenots un piemērots vienādi visās 27 dalībvalstīs, saglabājot Modernizētajā muitas kodeksā 
paredzēto Viseiropas pamatprincipu. Izņēmuma gadījumos uz ierobežotu laiku var pieļaut 
atkāpes, un specifikācijas par šādu atkāpju piešķiršanas kritērijiem nosaka deleģētajos aktos.

Atzītā uzņēmēja statusa iekļaušana Savienības Muitas kodeksa pārstrādātajā versijā

Referente uzskata, ka atzītā uzņēmēja (AEO) sttausam būtu jādod tiesības tiem uzņēmējiem, 
kas ir izpildījuši prasības un ir uzticami, maksimāli un pēc iespējas plašāk izmantot 
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vienkāršošanu. Ja ir izpildīti kritēriji AEO statusa iegūšanai, nevienu no kritērijiem  
vienkāršotu procedūru izmantošanai otrreiz pārskatīt nevajadzētu.

Saikni starp AEO sttausu un samazinātām muitas pārbaudēm vajadzētu arī precīzāk formulēt 
Savienības Muitas kodeksa pārstrādātajā versijā. Galvenie nosacījumi AEO piešķiršanai ir arī 
pārāk svarīgi, lai tos reglamentētu ar delēgētajiem aktiem.

Turpmākas vienkāršošanas iespēju pārbaude, izmantojot elektroniskas datu apstrādes 
tehnikas

Turpmāku vienkāršošanas iespēju pārbaude muitas jomas tiesību aktu piemērošanai, 
izmantojot elektroniskas datu apstrādes tehnikas, var tikai dot labumu dinamiskas vides
izveidei, kura veicina konkurētspēju un izaugsmi. Pārbaužu joma un ilgums ir jānosaka pašā 
regulā. Tiklīdz pārbaudei atvēlētais laiks ir beidzies, vienkāršošanu novērtē un, ja to atzīst par 
sekmīgu un lietderīgu pārējām dalībvalstīm, to var iekļaut tiesību akta tekstā, izmantojot 
deleģētos aktus.

Noteikumi, kas reglamentē izcelsmes noteikšanu un preferenciālas izcelsmes preces

Šīs jomas grozījumu mērķis ir integrēt tiesību aktā pamatprincipus, kas regulēs un vadīs 
Komisiju tās aktu (deleģēto aktu) pieņešanas procesā. Referente jo īpaši uzskata, ka būtiski 
svarīgs ir kritērijs, as attiecas uz izcelsmes  noteikšanas noteikumu piemērošanu, un kritērijs, 
kas attiecas uz preferenciālas preču izcelsmes principa piemērošanu, ir būtiski elementi, tādēļ 
tie skaidri jādefinē pamataktā. Priekšlikumi ir ņemti no PTO nolīguma par izcelsmes 
noteikumiem un EK Regulas Nr. 2454/93 72. panta un 98. panta 1. punkta.

Modernizētajā muitas kodeksā paredzētā centralizētā muitošana

Kas attiecas uz centralizēto muitošanu, referente ierosina grozījumu, kas atjauno sākotnējā 
Modernizētā muitas kodeksa 106. pantu, kurš paredz, ka uzraugošā muitas iestāde ir tā, kas 
piešķir vai nepiešķir atļauju izlaist preces, un tā muitas iestāde, kurai preces urzādītas, tikai 
veic drošības un drošuma pārbaudi. Tas skar Savienības Muitas kodeksa pārstrādātās versijas 
138. panta 2. un 3. punktu.

Nav nepieciešamības nodalīt deklarāciju no pagaidu uzglabāšanas

Referente uzskata, ka prasībai papildus deklarēt pagaidu uzglabāšanu nav pamata. Ievešanas 
kopsavilkuma deklarācija vai pagaidu dokumentācija, kas to aizstāj, jau atbilst prasībai par 
uzglabāšanas deklarēšanu. Papildu dati, kas var objektīvi būt vajadzīgi priekš uzglabāšanas 
muitas uzraudzībā, var būt daļa no paziņojuma, ko iesniedz, uzrādot preces. Savienības 
Muitas kodeksa pārstrādātajā versijā ir mēģināts noteikt atsevišķas prasības attiecība uz 
papildu un atsevišķu deklarāciju pagaidu uzglabāšanai. Šīm prasībām būs ļoti nopietna 
ietekme uz tirdzniecību, jo uzņēmēji bieži vien ir gan preču pārvadātāji, gan preču turētāji un 
parasti iesniedz muitas deklarāciju citas procedūras piemērošanai dienas vai pat dažu stundu 
laikā pēc preču uzrādīšanas. Pašreizējā priekšlikumā tiek prasīts, lai uzņēmējs pamatā vienu 
un to pašu informāciju iesniedz atkārtoti.
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Noteikumi par deklarācijas iesniegšanu un atbildīgo personu

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana par preci ir priekšnoteikums, lai šo preci 
varētu ievest ES. Tādēļ šis būtiski svarīgais aspekts ir jāreglamentē pamataktā, nevis 
deleģētajos aktos. Daudzkārtējā dokumentu iesniegšanas sistēma, kas rekomendēta Pasaules 
Muitas organizācijas SAFE standartu kopumā, ir izrādījusies iecienītākais veids, kā iegūt 
kvalitatīvu informāciju riska novērtējumam, un to sekmīgi izmanto daudzviet pasaulē. Šī 
sistēma ir balstīta uz to, ka informācija ir jāiegūst no tās personas, kurai tā ir pieejama un 
kurai ir pienācīgas pilnvaras to iesniegt.

Paziņojums pirms ierašanās

Referentes grozījums piedāvā iespēju iesniegt paziņojumu par muitas iestāžu lēmumiem 
attiecībā uz izlaišanu/kontroli, kas balstās uz deklarācijām,  pirms ierašanās ar nosacījumu, ka 
“preces ir pieejamas muitas kontrolei” un “muitas iestādes var pārliecināties par tām”.
Jānorāda, ka tāda bija arī Modernizētā muitas kodeksa 112. panta 1. punkta iecere, taču 
priekšlikumā par Savienības Muitas kodeksa pārstrādāto versiju preču pieņemšana ir pilnībā 
balstīta uz preču uzrādīšanu, proti, ierašanos un preču pieejamību kontrolei. Tas izslēdz 
iespēju nodrošināt vienkāršotus un priekšroku dodošus tirdzniecības stimulus.
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PIELIKUMS JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2012)36293

Malcolm Harbour,
Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas priekšsēdētājam
ASP 13E130
Brussels

Tēma : Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības 
Muitas kodeksu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Godātais priekšsēdētāj,

Juridiskā komiteja, kuras priekšsēdētājam man ir tas gods būt, ir izskatījusi minēto 
priekšlikumu atbilstīgi Parlamenta Reglamenta 87. pantam par pārstrādāšanu.

Šā panta 3. punktā ir teikts: 

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 
grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 
Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt 
šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 
pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Iepazinusies ar Juridiskā dienesta atzinumu, kuras pārstāvji piedalījās konsultatīvajā darba 
grupā, kas izskatīja priekšlikumu pārstrādāt tiesību aktu, un atbilstīgi atzinuma sagatavotāja 
ieteikumam Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku izmaiņu kā vien 
tās, kas kā tādas norādītas priekšlikumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo aktu nemainīto 
noteikumu un šo izmaiņu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā teksta 
kodifikācija, negrozot tā būtību.
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Pēc apspriedes 2012. gada 10. jūlijā Juridiskā komiteja ar 23 balsīm par un, nevienam 
neatturoties1, pieņēma lēmumu ieteikt Jūsu komitejai kā atbildīgajai komitejai turpināt izskatīt 
iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 87. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

                                               
1 Deputāti, kas bija klāt balsošanā: Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Evelyn Regner (priekšsēdētāja 
vietniece), Françoise Castex (priekö sēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), 
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, Eva Lichtenberger
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 22. augustā

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par . (pārstrādāta redakcija)
COM(2012)0064, 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kurā ir 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbinieki, rīkoja sanāksmes 
2012. gada 29. martā, 3. aprīlī un 24. maijā, lai cita starpā apspriestu arī minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs1 izskatīja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru 
pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 450/2008, ar 
ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais muitas kodekss), un šīs izskatīšanas 
rezultātā Konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk tekstā minēto.

1) Attiecībā uz paskaidrojuma rakstu — lai tas pilnībā atbilstu attiecīgajām prasībām, kas 
noteiktas Iestāžu nolīgumā, šajā dokumentā, kā tas paredzēts minētā nolīguma 6. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktā, vajadzēja precīzi norādīt, kuri no iepriekšējā tiesību akta 
noteikumiem priekšlikumā ir saglabāti negrozīti.

2) 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta vārds „iespējami” būtu jāiezīmē, izmantojot būtiska 
svītrojuma marķējumu — divkāršu pārsvītrojumu un teksta fona iezīmēšanu pelēkā krāsā.

3) Šādas pārstrādātā teksta daļas, kas jau ir iezīmētas ar divkāršu pārsvītrojumu, būtu arī 
jāiezīmē pelēkā krāsā, ko parasti izmanto būtiska svītrojuma gadījumā:
– pirmā atsauce 26. panta preambulā;
– 11. panta 2. punkta nobeiguma vārdi "nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni";
– uzreiz pēc 15. panta visi Regulas (EK) Nr. 450/2008 10. panta 1. punkta b), c) un d) 
                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot angļu valodas versiju, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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apakšpunkta un 10. panta 2. punkta formulējumi;
– 23. panta b) apakšpunktā vārds "pārskatīšana";
– 128. pantā panti Nr. 96 un Nr. 98;
– 174. panta 4. punktā "131. pants";
– 222. panta 3. punktā vārdi "nosaka termiņu, kādā".

4) 168. panta 1. punkta b) apakšpunktā a) norāde būtu jāaizstāj ar i) norādi, i) norāde būtu 
jāaizstāj ar ii) norādi, ii) norāde būtu jāaizstāj ar iii) norādi un iii) norāde būtu jāaizstāj ar 
iv) norādi.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā tikai tie, kas tajā skaidri norādīti. 
Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz iepriekšējā — būtiski grozītā — tiesību 
akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā teksta 
kodifikācija, negrozot tā būtību.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
juriskonsults juriskonsults ģenerāldirektors


