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ĪSS PAMATOJUMS

Referente:

uzskata, ka, lai veicinātu integrāciju ES, nodrošinātu muitas operatoru un ārvalstu importētāju 
konkurenci, apkarotu nelegālo viltoto preču tirdzniecību un aizsargātu Eiropas patērētājus, ir 
jāpārskata Savienības Muitas kodekss nolūkā saskaņot, vienkāršot un vienādot muitas 
procedūras visās dalībvalstīs, garantējot preču brīvu kustību;

pauž bažas, kuras bija jau paudusi 2011. gada oktobrī apstiprinātajā atzinumā par muitas 
modernizāciju un kuras nav novērstas Komisijas iesniegtajā Savienības Muitas kodeksā;

līdz ar to uzskata, ka Komisijas priekšlikums nav īsti pareizs —  ar to nebūt netiek 
nodrošināta muitas noteikumu turpmāka optimizācija un saskaņošana, tā vietā, liekas, ir 
svītroti daži vienkāršojumi, kurus jau ir noteicis importa dokumentu pārbaudes departaments, 
ierosinot virkni iespējamo izņēmumu no principiem un paņēmieniem, piemēram, par datu 
apmaiņas sistēmām, kas ir pretrunā ar muitas vienādošanas konteksta mērķi;

pauž nožēlu par lēmumu atlikt jaunā Savienības Muitas kodesa piemērošanu līdz 2020. gada 
31. decembrim, joprojām pārceļot uz vēlāku jauno informātikas sistēmu faktisku uzstādīšanu, 
kas ir paredzēta dalībvalstu muitās;

ņemot vērā Eiropas kopējās muitas radīšanas ieceri, iesaka eksperimentālā kārtā radīt Eiropas 
īpašā uzdevuma ātrās reaģēšanas darba grupu, kas atbalstītu muitas darbu uz ārvalstu robežām 
un publiskas datu bāzes darbību attiecībā uz muitas izņemtajām bīstamajām precēm; tāpēc 
prasa Padomei atbalstīt jaunu sistēmu radīšanu, lai noteiktu izstrādājumu izcelsmi un 
nodrošinātu to izsekojamību;

aicina Komisiju saglabāt Kopienas Muitas kodeksa (KMK) 53. pantu, lai preču izcelsmi arī 
turpmāk noteiktu pēc vietas, kurā notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā pārstrāde; 
vienlaikus prasa, lai turpmāk tiktu atzīti trešo valstu atbildīgo iestāžu izsniegtie 
nepreferenciālas izcelsmes eksporta sertifikāti un uzsver, ka status quo izmaiņas apgrūtinātu 
uzņēmumu darbību, tiem uzliekot administratīvo procedūru slogu, un mazinātu PTO līmenī 
notiekošā saskaņošanas darba efektivitāti;

uzskata, ka ir savlaicīgi jāveic tādi modernizācijas pasākumi kā muitas tiesību aktu 
vienkāršošana un muitas sadarbspējīga informatizācija visās Savienības muitās, kā arī finanšu 
policijas preventīvās un sankcionēšanas darbības ir jākoordinē vairāk Eiropas līmenī; papildus 
tam vēlas, lai Savienības Muitas kodeksā tiktu uzsvērta muitas deklarāciju atcelšanas nozīme 
nolūkā veicināt tirdzniecību;

konstatē, ka 27+1 dalībvalstu Savienības funkcionalitātes nodrošināšanas sakarībā ir jānosaka 
kopējs obligāto preču fiziskās kontroles noteikumu kopums, kas jāpiemēro visās Savienības 
dažādās preču ievešanas vietās (ostās, lidostās un uz ceļiem); 

prasa pilnībā harmonizēt TVA iekasēšanu par importētajām precēm, muitas posteņu darba 
laiku sākumu, atalgojumu un arī soda sankcijas par Savienības Muitas kodeksa neievērošanu, 
jo dalībvalstīs pastāvošās atšķirības rada tirdzniecības izkropļojumus;
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uzsver, ka ir jānodrošina saskaņota Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldība; atkārtoti 
aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt gan muitas kontroles sistēmu, gan sankciju 
saskaņotību; aicina izveidot dalībvalstīm un Komisijai kopējas rīcības platformas un stingri 
prasa, lai muitas ierēdņiem un uzņēmējiem tiktu nodrošināta piemērota apmācība nolūkā 
garantēt Savienības normu vienādu piemērošanu;

atgādina, ka visā Kopienas muitas teritorijā ir svarīgi nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem atzītajiem uzņēmējiem no muitas kontroļu saskaņotības un savstarpējās atzīšanas 
viedokļa; pauž savas bažas par deleģēto aktu izmantošanu, reglamentējot atzīto uzņēmēju 
darbību;

aicina Komisiju iekļaut jaunajā muitas kodeksā stingrākas prasības par Eiropas Savienības 
pārstāvības muitā pakalpojumu sniegšanu, palīdzot celt minēto pārstāvju profesionalitāti un 
atbildību un nosakot skaidrus noteikumus par muitas aģentu un ekspeditoru attiecībām, lai 
aģenti pildītu vairākus uzdevumus attiecībā uz mazajiem un vidējiem importētājiem, kuriem 
nav iespēju izpildīt Eiropas atzīto uzņēmēju sistēmai līdzīgas muitas tiesību aktu īstenošanas 
programmas;

atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā Eiropas Savienības un Japānas nolīgums par sadarbību 
atzītu uzņēmēju savstarpējā atzīšanā; mudina Komisiju risināt sarunas, pilnībā ievērojot 
Parlamenta nozīmi, par šāda veida nolīgumiem ar citiem svarīgiem partneriem un šādu 
aspektu apspriest sarunās par divpusējās tirdzniecības nolīgumiem; uzsver, ka ir lietderīgi 
uzlabot muitas sadarbību ar Krieviju un ar austrumu un Vidusjūras partnerattiecību valstīm;

mudina Komisiju izstradāt daudzpusējas sadarbības un koordinācijas plānus atbilstīgi 
Starptautiskajai Muitas organizācijai (SMO), lai noteiktu muitas procedūru kopējas normas un 
noteikumus;

uzskata, ka nolīguma noslēgšana par tirdzniecības veicināšanu Dohas sarunu kārtā sniegs 
labumu Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm, jo īpaši stiprinot juridisko 
noteiktību un samazinot tirdzniecības izmaksas; tādējādi mudina Komisiju no savas puses 
veicināt šā nolīguma noslēgšanu šā gada decembrī plānotajā ministru konferencē;

uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai trešo valstu īstenotas likumīgas muitas pārbaudes noteiktos 
apstākļos netiktu izmantotas ļaunprātīgi, faktiski radot jaunas beztarifu barjeras Eiropas 
Savienības izcelsmes precēm.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, Komisijai jāpiešķir 
ieviešanas pilnvaras attiecībā uz: sešu 
mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā — darba programmas pieņemšanu 
par elektronisko sistēmu izstrādi un 
ieviešanu; lēmumiem, kas vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas līdzekļus, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes 
paņēmieni; lēmumiem, ar ko pilnvaro 
dalībvalstis pārbaudīt muitas tiesību aktu 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskus 
datu apstrādes paņēmienus; lēmumiem, ar 
ko pieprasa dalībvalstīm pieņemt, apturēt,
anulēt, grozīt vai atcelt lēmumu; vienotiem 
riska kritērijiem un standartiem, kontroles 
pasākumiem un prioritārās kontroles 
jomām; tarifu kvotu un tarifu maksimālo 
apjomu pārvaldīšanu, kā arī preču laišanas 
brīvā apgrozībā vai to eksporta uzraudzības 
pārvaldību; preču tarifa klasifikācijas 
noteikšanu; pagaidu atkāpēm no 
noteikumiem par preferenciālas izcelsmes 
noteikumiem precēm, kurām ir 
priekšrocības no preferenciāliem 
pasākumiem, ko Savienība pieņēmusi 
vienpusēji; preču izcelsmes noteikšanu; 
pagaidu aizliegumiem, kas attiecas uz 
vispārējo galvojumu izmantošanu; 
savstarpēju palīdzību starp muitas 
dienestiem muitas parāda rašanās 
gadījumā; lēmumiem par ievedmuitas vai 
izvedmuitas nodokļa summas atmaksāšanu 
un atbrīvojumu; muitas iestāžu oficiālo 
darba laiku; tarifu apakšpozīciju 
noteikšanu precēm, uz kurām attiecas 
vislielākā ievedmuitas vai izvedmuitas 
nodokļa likme, gadījumā ja sūtījums sastāv 
no precēm, kuras ietilpst dažādās tarifu 
apakšpozīcijās; Šīs pilnvaras būtu 

(4) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, Komisijai jāpiešķir 
ieviešanas pilnvaras attiecībā uz: sešu 
mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā — darba programmas pieņemšanu 
par elektronisko sistēmu izstrādi un 
ieviešanu; lēmumiem, kas vienai vai 
vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot datu 
apmaiņas un uzglabāšanas līdzekļus, kas 
nav elektroniskie datu apstrādes 
paņēmieni; lēmumiem, ar ko pilnvaro 
dalībvalstis pārbaudīt muitas tiesību aktu 
vienkāršojumus, izmantojot elektroniskus 
datu apstrādes paņēmienus; lēmumiem, ar 
ko pieprasa dalībvalstīm pieņemt, apturēt, 
anulēt, grozīt vai atcelt lēmumu; vienotiem 
riska kritērijiem un standartiem, kontroles 
pasākumiem un prioritārās kontroles 
jomām; tarifu kvotu un tarifu maksimālo 
apjomu pārvaldīšanu, kā arī preču laišanas 
brīvā apgrozībā vai to eksporta uzraudzības 
pārvaldību; preču tarifa klasifikācijas 
noteikšanu un vienādotu muitas nodokļu 
iekasēšanas sistēmu izveidi visās 
dalībvalstīs; pagaidu atkāpēm no 
noteikumiem par preferenciālas izcelsmes 
noteikumiem precēm, kurām ir 
priekšrocības no preferenciāliem 
pasākumiem, ko Savienība pieņēmusi 
vienpusēji; preču izcelsmes noteikšanu un 
trešo valstu preču izsekojamību; pagaidu 
aizliegumiem, kas attiecas uz vispārējo 
galvojumu izmantošanu; savstarpēju 
palīdzību starp muitas dienestiem muitas
parāda rašanās gadījumā; lēmumiem par 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa 
summas atmaksāšanu un atbrīvojumu; 
muitas iestāžu oficiālo darba laiku; tarifu 
apakšpozīciju noteikšanu precēm, uz 
kurām attiecas vislielākā ievedmuitas vai 
izvedmuitas nodokļa likme, gadījumā ja 
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īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

sūtījums sastāv no precēm, kuras ietilpst 
dažādās tarifu apakšpozīcijās; Šīs pilnvaras 
būtu īstenojamas atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Pamatojums

No patērētāju aizsardzības un Savienības ražošanas viedokļa ir būtiski Komisijai dot iespēju 
pieņemt pasākumus, ar kuriem prevencijas un cīņas pret viltojumiem nolūkā varētu 
nodrošināt Eiropas muitā no trešām valstīm ievesto ražojumu izcelsmes izsekojamību. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Turpmākajā Savienības muitas 
jomā pieņemto tiesību aktu modernizācijā 
būtu pienācīgi jāņem vērā uzņēmēju 
viedokļi, lai nodrošinātu efektīvu 
administrācijas vienkāršošanu.

Pamatojums

Turpmāk veicot Savienības muitas kodeksa reformu, apspriešanās ar uzņēmējiem ir 
uzskatāma par vienu no būtiskajiem elementiem, ar kuru var veicināt muitas procedūru 
efektīvu vienkāršošanu. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Uzņēmējdarbības vienkāršošanas 
interesēs visām personām arī turpmāk 

(18) Tirdzniecības darījumu muitas 
procedūras vienkāršošanas interesēs visām 
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vajadzētu būt tiesīgām iecelt sev pārstāvi 
attiecībās ar muitas dienestiem. Tomēr 
nevajadzētu vairs būt iespējai šīs 
pārstāvības tiesības ierobežot ar vienā 
dalībvalstī pieņemtu tiesību aktu. Turklāt 
pārstāvim muitā, kurš atbilst atzītā 
uzņēmēja statusa piešķiršanas kritērijiem, 
vajadzētu būt tiesīgam savus pakalpojumus 
sniegt dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, 
kurā tas veic uzņēmējdarbību.

personām arī turpmāk vajadzētu būt 
tiesīgām iecelt sev pārstāvi attiecībās ar 
muitas dienestiem. Tomēr nevajadzētu 
vairs būt iespējai šīs pārstāvības tiesības 
ierobežot ar vienā dalībvalstī pieņemtu 
tiesību aktu. Tāpēc būtu jānosaka 
saskaņoti to pārstāvju muitā 
reglamentējoši noteikumi, kas darbojas 
vienotajā tirgū. Turklāt pārstāvim muitā, 
kurš atbilst atzītā uzņēmēja statusa 
piešķiršanas kritērijiem, vajadzētu būt 
tiesīgam savus pakalpojumus sniegt 
dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā tas 
veic uzņēmējdarbību, ja šis pārstāvis 
atbilst visā Savienībā saskaņotiem 
kritērijiem un līdz ar to var izmantot 
muitas nodokļu iekasēšanas vienādotas 
ssistēmas.

Pamatojums

Ja uzņēmēji un pārstāvji muitā ir tiesīgi sniegt pakalpojumus visās dalībvalstīs, dažādās 
muitās būtu jāgarantē nodokļu iekasēšanas vienādotas sistēmas, lai vienkāršotu un paātrinātu 
Savienības muitas nodokļus.

Lai nodrošinātu pārstāvjus muitā reglamentējošo noteikumu vienādību Eiropas Savienības 
27 valstīs un novērstu iespējamus vienotā tirgus ilgtermiņa izkropļojumus, šie noteikumi būtu 
jānosaka Eiropas Savienības līmenī. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Starptautiskajiem nolīgumiem 
vajadzētu būt izdevīgiem tādiem 
uzņēmējiem, kas atbilst kritērijiem un 
kuriem ir laba reputācija, jo šajos 
nolīgumos ir noteikta „atzīto uzņēmēju” 
statusa savstarpēja atzīšana. 

Pamatojums

Sadarbības nolīgumu slēgšanai par atzītā uzņēmēja savstarpēju atzīšanu vajadzētu kļūt par 
vienu no pašreiz notiekošo tirdzniecības sarunu prioritātēm, it īpaši attiecībā uz Eiropas 
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Savienības un trešo valstu izsmeļošajiem un visaptverošajiem nolīgumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu konsekventu un 
vienlīdzīgu attieksmi pret personām, uz 
kurām attiecas muitas formalitātes un 
kontrole, saskaņā ar Līguma 290. pantu 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus par nosacījumu 
noteikšanu attiecībā uz muitas pārstāvību 
un lēmumiem, ko pieņēmuši muitas 
dienesti, tostarp attiecībā uz atzīto 
komersantu un saistošu informāciju, un 
attiecībā uz kontroli un formalitātēm, kas 
jāveic saistībā ar rokas bagāžu un 
nododamo bagāžu.

(25) Lai nodrošinātu konsekventu un 
vienlīdzīgu attieksmi pret personām, uz 
kurām attiecas muitas formalitātes un 
kontrole, lēmumi attiecībā uz to apstākļu 
noteikšanu, kas skar muitas pārstāvību un 
muitas iestāžu pieņemtos lēmumus, 
tostarp attiecībā uz atzīto komersantu un 
saistošu informāciju, un attiecībā uz 
kontroli un formalitātēm, kas jāveic 
saistībā ar rokas bagāžu un nododamo 
bagāžu, būtu jāpieņem, izmantojot 
īstenošanas aktus, kas paredzēti Līguma 
291. pantā.

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pienācīgi pamatotos 
gadījumos var pieņemt lēmumus, kas, uz 
laiku atkāpjoties no 1. punkta, vienai vai 
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vairākām dalībvalstīm atļauj izmantot 
datu apmaiņas un uzglabāšanas metodes, 
kas nav elektroniskās datu apstrādes 
metodes.

Pamatojums

To noteikumu vienādībai, kas ir Savienības muitas kodeksa pamatā, vajadzētu būt vispārīgam 
principam. Visām atkāpēm vajadzētu būt pieļautām tikai uz laiku izņēmuma kārtā pienācīgi 
pamatotos gadījumos, lai novērstu pastāvīgus vienotā tirgus izkropļojumus.

Grozījums Nr. 7

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.

svītrots

Pamatojums

Ir būtiski no uzņēmējdarbības un koda saskaņošanas viedokļa Savienības muitas kodeksu 
ieviest un piemērot vienādā veidā visās 27 dalībvalstīs, nepieļaujot izņēmumus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem var paredzēt nosacījumus, ar 
kādiem pārstāvis muitā var sniegt 
pakalpojumus dalībvalstī, kurā tas veic 
uzņēmējdarbību. Tomēr, neskarot to, ka 
attiecīgā dalībvalsts var piemērot mazāk 
stingrus kritērijus, pārstāvis muitā, kurš 
atbilst 22. panta a) līdz d) apakšpunktā 
izklāstītajiem kritērijiem, ir tiesīgs šādus 
pakalpojumus sniegt dalībvalstī, kas nav 

3. Dalībvalstis saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem var paredzēt nosacījumus, ar 
kādiem pārstāvis muitā var sniegt 
pakalpojumus dalībvalstī, kurā tas veic 
uzņēmējdarbību. Pārstāvim muitā ir jābūt 
personai, kura uzņēmējdarbību veic 
Eiropas Savienības muitas teritorijā. Lai 
pārstāvis muitā kādā dalībvalstī, kas nav 
tā valsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību, 
varētu sniegt muitas pakalpojumus, tam 
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dalībvalsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību. no kompetentajām valsts muitas iestādēm 
ir jāsaņem atļauja, pamatojoties uz 
kopējiem kritērijiem, kurus piemēro 
Eiropas Savienības teritorijā un kas ir 
spēkā dalībvalstīs.

Pamatojums

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”.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas
aktus, ievērojot 244. panta 4. punktā
minēto pārbaudes procedūru un
precizējot:

(a) gadījumus, kad 18. panta 2. punkta 
pirmajā daļā minētais pienākums ir atcelts;

(a) gadījumus, kad 18. panta 2. punkta 
pirmajā daļā minētais pienākums ir atcelts;

(b) noteikumus par piešķiršanu un
18. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
piešķiršanas apliecinājumu.

(b) kritērijus, kas minēti 18. panta 
3. punktā;

(c) gadījumus, kad muitas dienesti neprasa 
19. panta 2. punkta pirmajā daļā minētos 

(c) gadījumus, kad muitas dienesti neprasa 
19. panta 2. punkta pirmajā daļā minētos 
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pierādījumus. pierādījumus.

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvaru deleģēšana svītrots
Komisija saskaņā ar 243. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
precizējot:
(a) noteikumus par kārtību, kādā pieņem 
lēmumus, kas minēti 24. pantā;
(b) gadījumus, kad pieteikuma 
iesniedzējam nav dota iespēja izteikt savu 
viedokli saskaņā ar 24. panta 4. punkta 
pirmo daļu;
(c) lēmumu uzraudzības, atkārtotas 
novērtēšanas un atcelšanas noteikumus 
saskaņā ar 24. panta 8. punktu.

Pamatojums

Šie ir būtiski Savienības muitas kodeksa elementi, un tie būtu jādefinē pamataktā, nevis 
deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmi apliecinošu dokumentu var 
izsniegt Savienībā, ja to prasa īpaši 
tirdzniecības apstākļi.

3. Izcelsmi apliecinošu dokumentu var 
izsniegt Savienībā, ja tiek iesniegti 
dokumentāli pierādījumi par preču 
izcelsmi. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt pasākumus preču 
izcelsmes noteikšanai.

Komisija var pieņemt pasākumus preču 
izcelsmes noteikšanai un izsekojamības 
nodrošināšanai. 

Pamatojums

No patērētāju aizsardzības un Savienības ražošanas viedokļa ir būtiski Komisijai dot iespēju 
pieņemt pasākumus, ar kuriem prevencijas un cīņas pret viltojumiem nolūkā varētu 
nodrošināt Eiropas muitā no trešām valstīm ievesto ražojumu izsekojamību un izcelsmes 
noskaidrošanu. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
77. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja galvojums nav atbrīvots, tad 
nodrošinātās summas robežās to var 
izmantot arī, lai atgūtu ievedmuitas vai 
izvedmuitas nodokļa summu un citus 
maksājumus, kas jāmaksā pēc preču 
izlaišanas veiktas kontroles rezultātā.

Ja kāds atsevišķs galvojums nav atbrīvots, 
tad nodrošinātās summas robežās to var 
izmantot arī, lai atgūtu ievedmuitas vai 
izvedmuitas nodokļa summu un citus 
maksājumus, kas jāmaksā pēc preču 
izlaišanas veiktas kontroles rezultātā.

Pamatojums

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), 



AD\915444LV.doc 13/16 PE492.800v04-00

LV

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.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
181. pants – 3. punkts – 2. 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.

Neskarot papildu īpašos nosacījumus, kas 
reglamentē šo procedūru, uzņēmējam, 
kuram ir atzītais "muitas vienkāršojumu" 
statuss, ir pienākums izpildīt šā punkta
b) apakšpunktā paredzēto nosacījumu.

Pamatojums

Attiecībā uz atzītajiem komersantiem vienmēr ir jāpieņem, ka tie atbilst obligātajiem 
kritērijiem. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
196. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var 
atļaut personai izmantot vienkāršojumus 
attiecībā uz Savienības tranzīta procedūras 
piemērošanu precēm un attiecībā uz šīs 
procedūras izbeigšanu, tostarp, ja no 
aviosabiedrības vai kuģniecības, kas veic 
ievērojamu skaitu lidojumu vai braucienu 
starp dalībvalstīm, kā tranzīta deklarācija 
ir saņemts datu apmaiņas sistēmu ceļā 
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sūtīts paziņojums.

Pamatojums

Elektronisko paziņojumu izmantošana pilnībā atbilst gan elektroniskās deklarācijas, gan 
iesniegšanas prasībām; tā faktiski pilnībā saskan ar deklarācijas koncepciju, kurā ir 
paredzēta datu ievade reģistrā un kas ir viena no Modernizētā muitas kodeksa balstiem. 
Liekot šīs darbības veikt datorizētā tranzīta kontroles sistēmā neatkarīgi no tā, vai runa ir par 
samazinātām vai nesamazinātām datu kopām, nedz tirdzniecībai, nedz muitai nebūs nekāda 
labuma, un sadārdzināsies Eiropas Savienībā veiktās uzņēmējdarbības izmaksas.

Grozījums Nr. 16

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 preču 
pārvadāšanu saskaņā ar Savienības 
eksporta procedūru un attiecībā uz šīs 
procedūras izbeigšanu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
234. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(a) noteikumus, ar kuriem reglamentē 
eksporta procedūru;
(b) gadījumus, kuros eksporta 
formalitātes ir jāpiemēro saskaņā ar 
233. panta 3. punktu;
(c) noteikumus par tās atļaujas 
izsniegšanu, kas minēta 233. panta 
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4. punktā.

Pamatojums

Vienādu eksporta noteikumu saglabāšana visā ES ir svarīga gan ekspressūtījumu nozarei, 
gan Eiropas Savienības uzņēmējiem kopumā. Eksporta procedūras noteikumiem vai tās 
vienkāršošanai nedrīkst attiecināt Komisijas priekšlikuma 232. un 234. pantā minēto 
pilnvarojumu.
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