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Rīcības programma muitas nozarei ***I 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra normatīvā rezolūcija par grozīto 

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu 

muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam („Muita 2020”) 

un atceļ Lēmumu Nr. 624/2007/EK (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 

2011/0341A(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0706) un 

grozīto priekšlikumu (COM(2012)0464), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0241/2012), 

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

– ņemot vērā 2013. gada 17. jūlija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt 

Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 

4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Budžeta 

komitejas atzinumu (A7-0026/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. apstiprina paziņojumu, kas iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 



P7_TC1-COD(2011)0341A 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 21. novembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar ko izveido rīcības 

programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 

("Muita 2020") un atceļ Lēmumu Nr. 624/2007/EK 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1294/2013.) 



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS 

Efektīvas, lietderīgas, modernas un saskaņotas pieejas attiecībā uz muitas kontroli pie 

Savienības ārējām robežām ir būtiskas: 

 lai aizsargātu Savienības un tās dalībvalstu finanšu intereses,  

 lai apkarotu nelegālu tirdzniecību, vienlaikus ļaujot veicināt likumīgu uzņēmējdarbību, 

 lai nodrošinātu Savienības un tās iedzīvotāju drošumu un drošību, kā arī vides 

aizsardzību, 

 lai aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības un 

 lai panāktu atbilstību kopējai tirdzniecības politikai. 

Lai veiktu tādu kontroli, ir ļoti svarīgi, lai muitai būtu pieejami attiecīgie rīki, piemēram, 

noteikšanas aprīkojums un tehnoloģijas. Vajadzība pēc minētajiem rīkiem cita starpā ir norādīta 

Eiropola 2011. gada izvērtējuma ziņojumā par organizētās noziedzības apdraudējumu, kurā 

minēts, ka cigarešu kontrabandas ekonomiskā ietekme uz dalībvalstu un Savienības budžetiem 

rada zaudējumu, kas aplēsts aptuveni EUR 10 miljardu apmērā gadā. 

Dažādie daudzgadu finanšu shēmas (DFS) instrumenti, kas pieejami šādu rīku iegādes 

līdzfinansēšanai, pašlaik vēl nav pilnīgi izmantoti. Lai panāktu finansējuma līdzekļu efektīvu 

piešķiršanu, Eiropas Parlaments aicina Komisiju ne vēlāk kā 2018. gada vidū iesniegt ziņojumu 

par vajadzīgo finanšu līdzekļu nodrošināšanu, lai iepirktu piemērotus rīkus muitas kontrolei 

jomā, kas minēta LESD 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, tostarp par iespēju minētos līdzekļus 

piešķirt, izmantojot vienotu fondu. 

 


