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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad muitinės yra labai svarbios vykdant tarptautinę prekybą; taigi teigiamai 
vertina reguliuojamąjį vaidmenį, tenkantį PPO susitarimui dėl muitinio vertinimo, kuriuo 
siekiama užtikrinti sąžiningą, vienodą ir neutralią prekių muitinio vertinimo sistemą 
uždraudžiant taikyti savavališkai nustatytas arba fiktyvias muitines vertes, kurios gali 
trukdyti atvirai ir sąžiningai prekybai; taip pat pabrėžia, jog gerai veikiančios muitinės yra 
itin svarbios užtikrinant Europos Sąjungos konkurencingumą, kadangi jos atlieka ypatingą 
vaidmenį kovojant su nelegaliu importu, eksportu, prekių tranzitu ir suklastotais 
gaminiais, ginant intelektinės nuosavybės teises ir užtikrinant produktų saugą;

2. ragina Komisiją palikti nepakeistą Bendrijos muitinės kodekso 24 straipsnį, kad prekių 
kilmė ir toliau būtų nustatoma atsižvelgiant į vietą, kurioje vyko baigiamasis, svarbus, 
ekonomiškai pagrįstas jų perdirbimas; taip pat pabrėžia, kad ateityje ES turi pripažinti ir 
trečiųjų šalių atitinkamų valdžios institucijų išduotus nelengvatinės kilmės produktų 
eksporto sertifikatus; pabrėžia, kad status quo pakeitimai apsunkintų verslo subjektus 
administracinėmis procedūromis ir pakenktų PPO lygmeniu dedamoms derinimo 
pastangoms;

3. mano, kad būtina imtis modernizavimo priemonių, pvz., muitų teisės aktų supaprastinimo 
ir sąveikių muitinių sistemų kompiuterizavimo, nes taip būtų užtikrinta lengvesnė 
prekyba; šias priemones reikėtų taikyti kuo greičiau; taip pat reikia geriau koordinuoti 
Europos lygmeniu mokesčių policijos vykdomus prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo 
veiksmus; primena, kad šiuo metu jau taikoma žodinė muitinės deklaracija prekėms už 
mažiau kaip 1000 eurų yra svarbus prekybinių operacijų supaprastinimas daugeliui MVĮ ir 
kad šią praktiką reikėtų toliau taikyti; reiškia pageidavimą, kad atliekant muitinės kodekso 
modernizavimo darbą būtų pabrėžta muitinės deklaracijų panaikinimo siekiant palengvinti 
prekybą svarba;

4. teigiamai vertina nuo 2009 m. pradėtą taikyti supaprastinto muitinio tikrinimo sistemą ir 
pripažįsta jos svarbą siekiant palengvinti tarptautinę prekybą; su nerimu atkreipia dėmesį į 
tai, kad Audito Rūmai atskleidė nepakankamą šių supaprastintų procedūrų kontrolę ir 
auditą valstybėse narėse; todėl pabrėžia šios tikrinimo sistemos tinkamo įgyvendinimo 
svarbą ir ragina Komisiją atidžiai stebėti šį procesą, siekiant išvengti ES biudžeto 
nuostolių ir prekybos politikos nuostatų pažeidimų;

5. pažymi, kad gerai funkcionuojančioje 27 valstybių narių Europos Sąjungoje reikia 
nustatyti bendrus privalomus prekių fizinius patikrinimus, taikytinus visiems gaminių 
įvežimo į Sąjungos bendrąją rinką punktams (uostams, oro uostams, keliams); taip pat 
ragina aktyviau bendradarbiauti ir keistis geriausia patirtimi PVM už importuojamas 
prekes surinkimo, muitinių darbo valandų, rinkliavų ir nuobaudų už Sąjungos muitinės 
kodekso nesilaikymą klausimais, nes esami skirtumai iškreipia prekybą;

6. pažymi, kad būtina užtikrinti nuoseklų Europos Sąjungos išorės sienų valdymą; dar kartą 
ragina Komisiją ir valstybes nares labiau suderinti ir muitinio tikrinimo sistemas, ir 
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sankcijas; prašo įgyvendinti bendras valstybėms narėms ir Komisijai veiklos platformas ir 
primygtinai nurodo, jog reikia užtikrinti pakankamą muitinės pareigūnų ir ekonominių 
operacijų vykdytojų mokymą, siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikomos Sąjungos 
taisyklės ir kuo geriau ginami vartotojai;

7. primena, kad svarbu užtikrinti vienodą požiūrį į įgaliotuosius ekonominių operacijų 
vykdytojus visoje Bendrijos muitų teritorijoje, siekiant vienodo tikrinimo ir tarpusavio 
pripažinimo;

8. ragina Komisiją į naująjį muitinės kodeksą įtraukti griežtesnius reikalavimus dėl Europos 
Sąjungos atstovavimo muitinėje paslaugų teikimo ir tokiu būdu padėti didinti šių 
tarpininkų profesionalumo ir atsakomybės lygį ir nustatyti aiškias muitinės agentų ir 
ekspedicijos įmonių santykius reguliuojančias taisykles, kad būtų pakeistas agentų 
vaidmuo ir jie bendrai rūpintųsi skirtingų mažų ir vidutinių importuotojų, neturinčių 
pajėgumų įgyvendinti muitinės reikalavimų laikymosi programų, siuntomis panašiai kaip 
Europos įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai;

9. palankiai vertina Europos Sąjungos ir Japonijos bendradarbiavimo susitarimo dėl 
įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų tarpusavio pripažinimo įsigaliojimą; ragina 
Komisiją derėtis dėl panašių susitarimų su kitomis stambiomis partnerėmis, pvz., JAV, 
Kanada, Kinija ir Rusija, derantis dėl tokių susitarimų visapusiškai atkreipti dėmesį į 
Parlamento vaidmenį  ir įtraukti šį veiksnį į derybas dėl dvišalių prekybos susitarimų; 
pabrėžia, kad svarbu sustiprinti bendradarbiavimą muitinių srityje su Rusija ir Rytų bei 
Viduržemio jūros regiono partnerystės šalimis siekiant palengvinti tarptautinę prekybą ir 
kovoti su sukčiavimu muitinėse ir klastojimu;

10. ragina Komisiją rengti daugiašalio bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo Pasaulio 
muitinių organizacijoje planus, kad būtų nustatyti bendri standartai ir taisyklės, siekiant  
pagerinti muitinių ir pasienio procedūrų saugumą ir veiksmingumą ir sumažinti sąnaudas 
taikant bendrus standartus ir keičiantis gerąja patirtimi;

11. mano, jog susitarimas dėl prekybos palengvinimo, kuris yra Dohos derybų raundo dalis, 
bus naudingas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) valstybėms narėms, ypač dėl to, kad 
sustiprinamas teisinis aiškumas ir sumažinamos komercinės sąnaudos; taigi ragina 
Komisiją savo ruožtu siekti, kad būtų sudarytas šis susitarimas, rengiantis kitą gruodį 
vyksiančiai ministrų konferencijai;

12. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad tam tikromis aplinkybėmis nebūtų piktnaudžiaujama 
trečiųjų šalių vykdomais teisėtais muitiniais patikrinimais ir nebūtų kuriamos naujos, 
faktiškai netarifinės kliūtys prekėms iš ES.
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