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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė mano, kad siekiant pagerinti ES integraciją, užtikrinti muitinės pareigūnų 
ir užsienio importuotojų konkurencingumą, įveikti padirbtų prekių neteisėtą tranzitą ir 
apsaugoti Europos vartotojus labai svarbu persvarstyti Sąjungos muitinės kodeksą, kad 
muitinės procedūros visose valstybėse narėse būtų suderintos, supaprastintos ir suvienodintos, 
taip užtikrinant laisvą prekių judėjimą.

Iškeliamos kai kurios problemos, kurios jau buvo nurodytos 2011 m. spalio mėn. patvirtintoje 
nuomonėje dėl muitinių modernizavimo ir kurios Komisijos pateiktu Sąjungos muitinės 
kodeksu nebuvo išspręstos.

Taip pat mano, kad Komisijos pasiūlymu einama neteisinga linkme: neatrodo, kad juo būtų 
užtikrinamas muitinės taisyklių tolesnis racionalizavimas ir suderinimas, priešingai rodos, kad 
panaikinami kai kurie supaprastinimai, nustatyti Modernizuotame muitinės kodekse (MMK), 
siūlant daugybę galimų, principams ir praktikai taikomų, išimčių (pvz., keitimosi duomenimis 
sistemoms taikomos išimtys), kurios prieštarauja bendrai muitinių sistemai.

Apgailestauja dėl sprendimo, kad naujo Sąjungos muitinės kodekso taikymo data turėjo būti 
nukelta į 2020 m. gruodžio 31 d., norima vis atidėti taikymą, kol nebus tvirtai įdiegtos naujos 
valstybių narių muitinėse numatytos kompiuterinės sistemos.

Numatant sukurti bendrą Europos muitinių sistemą siūlo eksperimentiniais tikslais sukurti 
operatyviai veikiančią Europos darbo grupę, kuri remtų muitinių veiklą prie Sąjungos išorės 
sienų ir viešos duomenų bazės apie pavojingas prekes, sulaikytas muitinėse, veikimą. Taip pat 
reikalauja Tarybos paremti naujų sistemų kūrimą, kad būtų galima nustatyti produktų kilmę ir 
užtikrinti jų atsekamumą.

Ragina Komisiją palikti nepakeistą Bendrijos muitinės kodekso 53 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.

Mano, kad būtina kuo anksčiau imtis modernizavimo priemonių, pvz., muitų teisės aktų 
supaprastinimo ir sąveikių muitinių sistemų kompiuterizavimo visose Sąjungos muitinėse, 
taip pat reikia geriau koordinuoti Europos lygmeniu mokesčių policijos vykdomus 
prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo veiksmus; be to, išreiškia viltį, kad Sąjungos 
muitinės kodekse bus pabrėžiama muitinės deklaracijų panaikinimo siekiant palengvinti 
prekybos mainus svarba.

Pažymi, kad gerai funkcionuojančioje 27+1 valstybių narių Europos Sąjungoje reikia nustatyti 
bendrus privalomus prekių fizinius patikrinimus, taikytinus visiems gaminių įvežimo į 
bendrąją rinką punktams (uostams, oro uostams, keliams). 



PE492.800v04-00 4/16 AD\915444LT.doc

LT

Prašo visapusiškai suderinti PVM už importuojamas prekes surinkimo, muitinių darbo 
valandų, rinkliavų ir nuobaudų už Sąjungos muitinės kodekso nesilaikymą klausimus, kadangi 
esama skirtumų valstybėse narėse ir iškraipoma prekyba.

Pažymi, kad būtina užtikrinti nuoseklų Europos Sąjungos išorės sienų valdymą; dar kartą 
ragina Komisiją ir valstybes nares labiau suderinti muitinio tikrinimo sistemas ir sankcijas; 
prašo įgyvendinti bendras valstybėms narėms ir Komisijai veiklos platformas ir pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti pakankamą muitinės pareigūnų ir ekonominių operacijų vykdytojų mokymą, 
siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikomos ES taisyklės.

Primena, kad svarbu užtikrinti vienodą požiūrį į įgaliotuosius ekonominių operacijų 
vykdytojus visoje Bendrijos muitų teritorijoje siekiant vienodo tikrinimo ir tarpusavio 
pripažinimo. Be to, išreiškia susirūpinimą dėl deleguotųjų aktų taikymo reglamentuojant 
įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų funkcijas.

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.

Palankiai vertina Europos Sąjungos ir Japonijos bendradarbiavimo susitarimo dėl įgaliotųjų 
ekonominių operacijų vykdytojų tarpusavio pripažinimo įsigaliojimą; skatina Komisiją 
atkreipti dėmesį į Parlamento vaidmenį derantis dėl tokių susitarimų su kitais svarbiais 
partneriais 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 valstybių partnerystės šalimis. 

Ragina Komisiją rengti daugiašalio bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo Pasaulio 
muitinių organizacijoje planus, kad būtų nustatyti bendri, muitinių procedūroms skirti 
standartai ir taisyklės.

Mano, jog susitarimas dėl prekybos palengvinimo, kuris yra Dohos derybų raundo dalis, būtų 
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.

Pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad trečiųjų šalių vykdomais teisėtais muitiniais patikrinimais 
tam tikromis aplinkybėmis nebūtų piktnaudžiaujama kuriant naujas, faktiškai netarifines 
kliūtis prekėms iš ES.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: darbo programos, 
susijusios su elektroninių sistemų sukūrimu 
ir įdiegimu, patvirtinimo per šešis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo; 
sprendimų leisti vienai ar kelioms 
valstybėms narėms naudoti keitimosi 
duomenimis ir jų saugojimo priemones, 
kurios nėra elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės; sprendimų leisti 
valstybėms narėms išbandyti muitų teisės 
aktų taikymo supaprastinimus, kuriems 
naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės; sprendimų, 
kuriuose valstybių narių prašoma priimti, 
pripažinti negaliojančiu, iš dalies pakeisti 
ar atšaukti sprendimą arba sustabdyti jo 
taikymą; bendrųjų rizikos kriterijų ir 
standartų, kontrolės priemonių ir 
prioritetinių kontrolės sričių; tarifinių 
kvotų ir tarifinių ribų administravimo ir 
prekių išleidimo į laisvą apyvartą ar 
eksporto priežiūros vykdymo; prekių 
tarifinio klasifikavimo; laikino nukrypimo 
nuo lengvatinės prekių, kurioms taikomos 
vienašališkai Sąjungos patvirtintos 
lengvatinės priemonės, kilmės taisyklių; 
prekių kilmės nustatymo; laikinųjų 
draudimų, susijusių su bendrųjų garantijų 
naudojimu; muitinių tarpusavio pagalbos, 
kai atsiranda skola muitinei; sprendimų dėl 
importo arba eksporto muito sumos 
grąžinimo ar atsisakymo ją išieškoti; 
oficialiai nustatyto muitinės įstaigų darbo 
laiko; prekių, kurioms taikomas didžiausio 
tarifo importo ar eksporto muitas, tarifo 
subpozicijos nustatymo, kai prekių siuntą 

(4) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl: darbo programos, 
susijusios su elektroninių sistemų sukūrimu 
ir įdiegimu, patvirtinimo per šešis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo; 
sprendimų leisti vienai ar kelioms 
valstybėms narėms naudoti keitimosi 
duomenimis ir jų saugojimo priemones, 
kurios nėra elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės; sprendimų leisti 
valstybėms narėms išbandyti muitų teisės 
aktų taikymo supaprastinimus, kuriems 
naudojamos elektroninės duomenų 
apdorojimo priemonės; sprendimų, 
kuriuose valstybių narių prašoma priimti, 
pripažinti negaliojančiu, iš dalies pakeisti 
ar atšaukti sprendimą arba sustabdyti jo 
taikymą; bendrųjų rizikos kriterijų ir 
standartų, kontrolės priemonių ir 
prioritetinių kontrolės sričių; tarifinių 
kvotų ir tarifinių ribų administravimo ir 
prekių išleidimo į laisvą apyvartą ar 
eksporto priežiūros vykdymo; prekių 
tarifinio klasifikavimo ir suderintų 
sistemų, skirtų muitų mokesčiams visose 
valstybėse narėse rinkti, sukūrimas; 
laikino nukrypimo nuo lengvatinės prekių, 
kurioms taikomos vienašališkai Sąjungos 
patvirtintos lengvatinės priemonės, kilmės 
taisyklių; prekių iš trečiųjų šalių kilmės 
nustatymo ir atsekamumo; laikinųjų 
draudimų, susijusių su bendrųjų garantijų 
naudojimu; muitinių tarpusavio pagalbos, 
kai atsiranda skola muitinei; sprendimų dėl 
importo arba eksporto muito sumos 
grąžinimo ar atsisakymo ją išieškoti; 
oficialiai nustatyto muitinės įstaigų darbo 
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sudaro prekės, priskiriamos skirtingoms 
tarifo subpozicijoms; Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

laiko; prekių, kurioms taikomas didžiausio 
tarifo importo ar eksporto muitas, tarifo 
subpozicijos nustatymo, kai prekių siuntą 
sudaro prekės, priskiriamos skirtingoms 
tarifo subpozicijoms; Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti piliečių apsaugą ir Sąjungos gamybą, svarbu Komisijai suteikti galimybę 
priimti produktų, kurie iš trečiųjų šalių patenka į Europos muitines, atsekamumo ir kilmės 
nustatymo priemones, kurios būtų klastojimo prevencijos ir kovos su juo priemonės. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) toliau modernizuojant Sąjungos 
muitų teisės aktus reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ekonominių operacijų 
vykdytojų nuomonę tam, kad būtų galima 
užtikrinti veiksmingą administracinės 
tvarkos supaprastinimą;

Pagrindimas

Konsultavimasis su ekonominių operacijų vykdytojais ateityje atliekant bet kokią Sąjungos 
muitinės kodekso reformą – esminis elementas siekiant veiksmingai supaprastinti muitinės 
procedūras. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
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18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
verslui, visiems asmenims turėtų būti 
palikta teisė paskirti atstovą, įgaliotą jam 
atstovauti santykiuose su muitine. Tačiau 
nereikėtų palikti galimybių riboti 
naudojimąsi šia atstovavimo teise vienos 
valstybės narės priimtu teisės aktu. Be to, 
atstovui muitinėje, atitinkančiam kriterijus, 
taikomus suteikiant įgaliotojo ekonominių 
operacijų vykdytojo statusą, turėtų būti 
leidžiama teikti šias paslaugas ne tik toje 
valstybėje narėje, kurioje jis įsisteigęs , bet 
ir kitose valstybėse narėse;

(18) siekiant sudaryti palankesnes 
prekybos sandorių įforminimo sąlygas, 
visiems asmenims turėtų būti palikta teisė 
paskirti atstovą, įgaliotą jam atstovauti 
santykiuose su muitine. Tačiau nereikėtų 
palikti galimybių riboti naudojimąsi šia 
atstovavimo teise vienos valstybės narės 
priimtu teisės aktu. Todėl muitinės 
atstovams, veikiantiems bendroje rinkoje, 
reikėtų nustatyti suderintas Sąjungos 
taisykles. Be to, atstovui muitinėje, 
atitinkančiam kriterijus, taikomus 
suteikiant įgaliotojo ekonominių operacijų 
vykdytojo statusą, turėtų būti leidžiama 
teikti šias paslaugas ne tik toje valstybėje 
narėje, kurioje jis įsteigtas, bet ir kitose 
valstybėse narėse, jei jis atitinka kriterijus, 
suderintus ES lygmeniu, taigi gali naudoti 
suderintas muitų mokesčių rinkimo 
sistemas;

Pagrindimas

Jei ekonominių operacijų vykdytojams ir muitinės atstovams suteikiama galimybė teikti šias 
paslaugas visose valstybėse narėse, jiems reikėtų užtikrinti suderintas muitų mokesčių 
rinkimo sistemas įvairiose muitinėse tam, kad muitinės paslaugos Sąjungoje būtų 
paprastesnės ir spartesnės.

Siekiant užtikrinti vienodas taisykles ES 27 valstybių narių muitinės atstovams ir išvengti 
galimų ilgalaikių bendros rinkos iškraipymų, šios taisyklės turėtų būti parengtos ES lygmeniu. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) reikalavimų besilaikantys ir 
patikimi ekonominių operacijų vykdytojai 
turėtų turėti naudos iš tarptautinių 
susitarimų, kuriais užtikrinamas abipusis 
įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo 
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statuso pripažinimas; 

Pagrindimas

Vienas iš vykstančių prekybos derybų, ypač dėl glaudžių ir išsamių prekybos susitarimų tarp 
ES ir trečiųjų šalių, prioritetų turėtų būti bendradarbiavimo susitarimų dėl abipusio 
įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso pripažinimo sudarymas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti nuoseklų vienodų 
reikalavimų taikymą asmenims, kuriems 
taikomi muitinės formalumai ir tikrinimas,
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl atstovavimo 
muitinėje sąlygų nustatymo ir dėl 
muitinių priimamų sprendimų, įskaitant 
susijusius su įgaliotaisiais ekonominių 
operacijų vykdytojais bei privalomaja
informacija ir su tikrinimu ir formalumais, 
taikomais rankiniam ir registruotam 
bagažui;

(25) siekiant užtikrinti nuoseklų vienodų 
reikalavimų taikymą asmenims, kuriems 
taikomi muitinės formalumai ir tikrinimas,
sprendimai dėl atstovavimo muitinėje 
sąlygų nustatymo ir dėl muitinių 
priimamų sprendimų, įskaitant susijusius 
su įgaliotaisiais ekonominių operacijų 
vykdytojais bei privalomąja informacija ir 
su tikrinimu ir formalumais, taikomais 
rankiniam ir registruotam bagažui, turėtų 
būti priimti taikant įgyvendinimo aktus 
pagal Sutarties 291 straipsnį;

Pagrindimas

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija tinkamai pagrįstais 
išimtiniais atvejais gali priimti 
sprendimus leisti vienai ar kelioms 
valstybėms narėms, laikinai nukrypstant 
nuo 1 dalies, naudoti duomenų mainų ir 
jų saugojimo priemones, kurios nėra 
elektroninės duomenų apdorojimo 
priemonės.

Pagrindimas

Pagrindinė taisyklė turėtų būti taisyklių, kuriomis grindžiamas Sąjungos muitinės kodeksas, 
vienodumas. Bet koks nukrypimas turėtų būti išimtinis, tinkamai pagrįstas ir laikinas siekiant 
išvengti nuolatinių bendros rinkos iškraipymų.

Pakeitimas 7

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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vykdant verslą ir harmonizacijos procesą yra svarbu, kad Sąjungos muitinės kodeksas būtų 
įdiegtas ir taikomas vienodai visose 27 valstybėse narėse be jokių išimčių.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamosi Sąjungos  teise 
valstybės narės gali nustatyti sąlygas, 

3. Vadovaudamosi Sąjungos teise valstybės 
narės gali nustatyti sąlygas, kuriomis 
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kuriomis atstovas muitinėje gali teikti 
paslaugas valstybėje narėje, kurioje jis yra 
įsisteigęs. Tačiau neribojant 
suinteresuotosios valstybės narės teisės 
taikyti mažiau griežtus kriterijus, 22 
straipsnio a–d punktuose nustatytus 
kriterijus atitinkantys atstovai muitinėje 
turi teisę teikti tokias paslaugas kitoje nei 
jų įsisteigimo valstybėje narėje.

atstovas muitinėje gali teikti paslaugas 
valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs. 
Atstovas muitinėje turi būti įsisteigęs 
Europos Sąjungos teritorijoje. Siekdamas 
teikti paslaugas ne įsisteigimo valstybėje 
narėje atstovas muitinėje privalo turėti 
kompetentingos nacionalinės muitinių 
įstaigos suteiktą leidimą, kuris paremtas 
bendrais Europos Sąjungos teritorijoje 
taikomais kriterijais ir kuris galioja visose 
valstybėse narėse.

Pagrindimas

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vadovaujantis 244 straipsnio 4 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo procedūra 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma:

a) atvejai, kai 18 straipsnio 2 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytas reikalavimas 

a) atvejai, kai 18 straipsnio 2 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytas reikalavimas 
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netaikomas; netaikomas;
b) 18 straipsnio 3 dalyje nurodytos teisės 
suteikimo ir įrodinėjimo taisyklės;

b) 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
kriterijai;

c) atvejai, kai muitinė nereikalauja 19 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytų įrodymų.

(c) atvejai, kai muitinė nereikalauja 19 
straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytų įrodymų.

Pagrindimas

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimų suteikimas Išbraukta.
Komisijai pagal 243 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatoma:
a) 24 straipsnyje nurodytų sprendimų 
priėmimo tvarkos taisyklės;
b) atvejai, kai pareiškėjui nesuteikiama 
galimybė pagal 24 straipsnio 4 dalies 
pirmąją pastraipą pareikšti savo 
nuomonę;
c) sprendimų stebėsenos, pakartotinio 
vertinimo ir jų taikymo sustabdymo pagal 
24 straipsnio 8 dalį taisyklės.
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Pagrindimas

Tai esminiai Sąjungos muitinės kodekso aspektai ir jie turėtų būti apibrėžti pagrindiniame 
teisės akte, o ne deleguotuosiuose aktuose.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai to reikia prekybai, Sąjungoje  gali 
būti išduotas kilmę įrodantis dokumentas.

3. Sąjungoje gali būti išduotas kilmę 
įrodantis dokumentas, jei buvo pateikti 
prekių kilmę įrodantieji dokumentai. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali patvirtinti priemones, kad 
būtų nustatyta prekių kilmė.

Komisija gali patvirtinti priemones, kad 
būtų nustatyta prekių kilmė ir 
atsekamumas. 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti piliečių apsaugą ir Sąjungos gamybą, svarbu Komisijai suteikti galimybę 
priimti produktų, kurie iš trečiųjų šalių patenka į Europos muitines, atsekamumo ir kilmės 
nustatymo priemones, kurios būtų klastojimo prevencijos ir kovos su juo priemonės. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu garantijos nebuvo atsisakyta, ji taip 
pat gali būti naudojama, neviršijant 
garantijos dydžio, importo ir eksporto 
muito  ir kitų privalomųjų mokėjimų 
sumoms, mokėtinoms atlikus tikrinimą po 

Jeigu vienos garantijos nebuvo atsisakyta, 
ji taip pat gali būti naudojama, neviršijant 
garantijos dydžio, importo ir eksporto 
muito ir kitų privalomųjų mokėjimų 
sumoms, mokėtinoms atlikus tikrinimą po 
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atitinkamų prekių išleidimo, išieškoti. atitinkamų prekių išleidimo, išieškoti.

Pagrindimas

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
181 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeidžiant papildomų specialių 
atitinkamos procedūros atlikimo tvarkos 
reikalavimų laikoma, kad įgaliotasis 
ekonominių operacijų vykdytojas (muitinės 
formalumų supaprastinimas) atitinka šios 
dalies b punkte nustatytą sąlygą.

Pagrindimas

Pagal apibrėžtį įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų atveju visada reikėtų laikyti, kad 
jie atitinka nustatytus kriterijus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
196 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal Sąjungos 

4. Gavusi prašymą, muitinė gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal Sąjungos 
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tranzito procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui.

tranzito procedūrą ir tos procedūros 
užbaigimui, įskaitant bet kurios oro linijų 
bendrovės ar laivybos linijos, kurios vykdo 
daug skrydžių ar reisų tarp valstybių 
narių, naudojimąsi manifestu, 
perduodamu per keitimosi duomenimis 
sistemas, kaip tranzito deklaracija.

Pagrindimas

Naudojimasis elektroniniu manifestu visiškai atitinka elektroninės deklaracijos ir pateikimo 
reikalavimus. Tai iš tiesų visiškai atitinka deklaracijos pagal įrašą apskaitos registre 
koncepciją, kuri yra vienas iš Modernizuoto muitinės kodekso ramsčių. Reikalavimas šiuos 
gabenimus įvesti į naująją kompiuterizuotą tranzito sistemą (NCTS), sumažinto ar 
nesumažinto duomenų rinkinio pavidalu, neduos jokios naudos nei prekybai, nei muitinei ir 
padidins ES verslo įmonių išlaidas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
233 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Muitinė, gavusi prašymą, gali leisti 
asmeniui pasinaudoti supaprastinimais, 
taikomais gabenant prekes pagal eksporto 
procedūrą ir procedūros užbaigimui.

Pakeitimas 17

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) eksporto procedūros taikymo tvarkos 
taisyklės;
b) eksporto formalumų taikymo pagal 
233 straipsnio 3 dalį atvejai;
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c) 233 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
leidimo suteikimo taisyklės.

Pagrindimas

Greito pristatymo pramonei ir ES verslo sričiai apskritai labai svarbu visoje ES išlaikyti 
vienodas eksporto taisykles. Negalima manyti, kad eksporto procedūros taisyklės ar tos 
procedūros supaprastinimas patenka į pagal Komisijos pasiūlymo 232 ir 234 straipsnius 
suteikiamų įgaliojimų sritį.
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