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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka muita būtiski ietekmē starptautisko tirdzniecību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
regulatīvo funkciju, kas piemīt PTO Nolīgumam par muitas vērtējumu, kurš paredz ieviest 
taisnīgu, vienotu un neitrālu preču muitas vērtības noteikšanas sistēmu, aizliedzot 
patvarīgu vai fiktīvu muitas vērtību izmantošanu, kas var traucēt brīvai un taisnīgai 
tirdzniecībai; turklāt uzsver, ka veiksmīga muitas darbība ir svarīgs priekšnoteikums 
Eiropas Savienības konkurētspējai, jo muitai ir īpaša nozīme nelikumīgas preču un 
viltojumu ievešanas, izvešanas un tranzīta apkarošanā, intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā un preču drošības garantēšanā;

2. aicina Komisiju saglabāt Kopienas Muitas kodeksa 24. pantu, lai preču izcelsmi arī 
turpmāk noteiktu pēc vietas, kurā notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā pārstrāde; 
tajā pašā laikā prasa Eiropas Savienībai arī turpmāk atzīt trešo valstu atbildīgo iestāžu 
izsniegtos nepreferenciālas izcelsmes eksporta sertifikātus; uzsver, ka izmaiņas šajos 
noteikumos palielinātu uzņēmumu administratīvo slogu un traucētu pašreizējos 
saskaņošanas centienus PTO līmenī;

3. uzskata, ka ir nepieciešami tādi modernizācijas pasākumi kā muitas tiesību aktu 
vienkāršošana un muitas sistēmu sadarbspējīga informatizācija, kas veicinās tirdzniecības 
darbību vienkāršošanu, un ka tie būtu jāievieš pēc iespējas drīzāk, kā arī uzskata, ka ir 
nepieciešama Finanšu policijas preventīvo un sankcionālo darbību lielāka koordinācija 
Eiropas līmenī; atgādina, ka spēkā esošais noteikums par mutvārdu deklarāciju precēm, 
kuru vērtība nesasniedz EUR 1000, būtiski vienkāršo daudzu MVU tirdzniecības 
darījumus un ka tas būtu jāsaglabā; pauž cerību, ka Muitas kodeksa modernizācijas darbā 
galvenā uzmanība tiks pievērsta muitas deklarāciju likvidēšanai tirdzniecības veicināšanas 
nolūkos;

4. atzinīgi vērtē 2009. gadā ieviesto vienkāršoto muitas kontroles sistēmu un atzīst tās 
nozīmi starptautiskās tirdzniecības veicināšanā; ar bažām norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka šīs vienkāršotās procedūras dalībvalstīs netiek pietiekami kontrolētas un 
revidētas; tādēļ uzsver, ka ir svarīgi šo kontroles sistēmu pienācīgi īstenot, un mudina 
Komisiju cieši sekot šim procesam, lai nepieļautu zaudējumus ES budžetā un tirdzniecības 
politikas noteikumu pārkāpumus;

5. konstatē, ka 27 dalībvalstu Savienības funkcionalitātes nodrošināšanas nolūkā ir jānosaka 
kopēji obligāti preču fiziskās kontroles noteikumi, kas jāpiemēro visās dažādajās preču 
ievešanas vietās (ostās, lidostās, uz ceļiem), pa kurām preces nonāk Savienības vienotajā 
tirgū; prasa arī palielināt sadarbību un paraugprakses apmaiņu attiecībā uz PVN 
iekasēšanu importētajām precēm, muitas darba laikiem, maksājumiem par 
pakalpojumiem, kā arī sankcijām par Savienības Muitas kodeksa neievērošanu, jo 
pašreizējās atšķirības rada tirdzniecības traucējumus;

6. uzsver, ka ir jānodrošina saskaņota Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldība; atkārtoti 
aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt saskaņotību starp muitas kontroles sistēmām, no 
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vienas puses, un sankcijām, no otras puses; prasa izveidot dalībvalstīm un Komisijai 
kopīgas darbības platformas un uzstāj, ka ir jānodrošina pienācīga muitnieku un 
komersantu apmācība, lai nodrošinātu Savienības noteikumu saskaņotu piemērošanu un 
lielāku patērētāju aizsardzību;

7. atgādina, ka kontroles saskaņotības un savstarpējās atzīšanas sakarībā ir svarīgi nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visiem atzītiem komersantiem visā Kopienas muitas teritorijā;

8. aicina Komisiju iekļaut jaunajā Muitas kodeksā stingrākas prasības par pārstāvības 
pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības muitā, palīdzot celt attiecīgo starpnieku 
profesionalitāti un atbildību un nosakot skaidrus noteikumus par muitas aģentu un 
ekspeditoru attiecībām, lai mainītu aģentu lomu, tiem pildot vairākus uzdevumus attiecībā 
uz mazajiem un vidējiem importētājiem, kuriem nav iespēju izpildīt Eiropas atzīto 
komersantu sistēmai līdzīgas muitas tiesību aktu īstenošanas programmas;

9. atzinīgi vērtē to, ka sācis darboties Eiropas Savienības un Japānas nolīgums par sadarbību 
atzītu komersantu savstarpējā atzīšanā; mudina Komisiju, pilnībā ievērojot Parlamenta 
lomu, apspriest šādus nolīgumus ar citiem svarīgiem partneriem, piemēram, ASV, 
Kanādu, Ķīnu un Krieviju, un šo elementu iekļaut sarunās par divpusējiem tirdzniecības 
nolīgumiem; uzsver, ka ir vēlams pastiprināt muitas sadarbību ar Krieviju, Austrumu 
partnerības un Vidusjūras reģiona partnerības valstīm, lai vienkāršotu starptautisko 
tirdzniecību un apkarotu muitas pārkāpumus un viltošanu;

10. mudina Komisiju izstrādāt daudzpusējas sadarbības un koordinācijas plānus Pasaules 
Muitas organizācijā (PMO), lai varētu noteikt vienotus standartus un noteikumus, kas 
uzlabos muitas un robežprocedūru drošību un efektivitāti, kā arī samazinās izmaksas, 
izmantojot vienotus standartus un apmainoties ar labu praksi;

11. uzskata, ka nolīgums par tirdzniecības veicināšanu kā Dohas sarunu kārtas sastāvdaļa 
sniegs labumu Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dalībvalstīm, jo īpaši stiprinot 
juridisko noteiktību un samazinot tirdzniecības izmaksas; tādējādi mudina Komisiju no 
savas puses veicināt šā nolīguma noslēgšanu decembrī plānotajā ministru konferencē;

12. uzsver — ir svarīgi nodrošināt, lai trešo valstu īstenotas likumīgas muitas pārbaudes 
noteiktos apstākļos netiktu izmantotas ļaunprātīgi, ar mērķi faktiski radīt jaunas beztarifu 
barjeras ES izcelsmes precēm.
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