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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,
ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,
par
Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju
palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un
lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu, pieņemšanu
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1.

PAMATINFORMĀCIJA

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un
Padomei
(dokuments COM(2013) 0796 final – 2013/0410 (COD):

25.11.2013.

Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums):

18.3.2014.

Padomes nostājas pieņemšanas datums:

15.6.2015.

2.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Komisijas priekšlikums, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 515/97, tika pieņemts 2013. gada
25. novembrī. Tā galvenais mērķis ir veicināt cīņu pret muitas pārkāpumiem gan ES, gan
valstu līmenī, uzlabojot pieejamību datiem par importu, eksportu un tranzītu, kā arī datiem par
konteineru kustību. Turklāt priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmēju rīcībā esošie
pavaddokumenti būtu savlaicīgi pieejami. Tāpat arī priekšlikuma mērķis ir precizēt iespēju
informāciju, kas iegūta, izmantojot savstarpēju palīdzību, izmantot kā pierādījumu
kriminālprocesā un administratīvajā procesā dalībvalstīs. Priekšlikuma galvenie elementi ir
šādi: centralizētas datubāzes ar ziņojumiem par konteinera statusu (CSM) izveide; datubāzes
par importu, eksportu un tranzītu izveide; tāpat arī priekšlikumā ir precizēta iespēja
informāciju, kas iegūta, izmantojot savstarpēju palīdzību, izmantot kā pierādījumu tiesvedībā
un administratīvajā procesā, un noteikta procedūra, kā Komisija var iegūt uzņēmēju rīcībā
esošos pavaddokumentus.
3.

KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU

Padomes nostājā kopumā ir pārņemti Komisijas priekšlikuma pamatelementi ar dažām
nelielām izmaiņām. Minētie grozījumi ietver skaidrojumu, ka informāciju, kas iegūta,
izmantojot savstarpēju palīdzību, var izmantot kā pierādījumu tiesvedībā tikai tad, ja
dalībvalsts, kura nosūtījusi šādu informāciju, neiebilst pret šādu izmantošanu. Padomes
nostājā grozījums attiecībā uz pierādījumu pieņemamību ir attiecināts arī uz informāciju, kas
iegūta ar neplānotas palīdzības mehānisma starpniecību; ierosinātajās datubāzēs iekļaujamo
datu tvērums ir ierobežots; ir pievienots noteikums par sankcijām, ja pārvadātāji neiesniedz
ziņojumu par konteinera statusu; ir atcelts noteikums par datu pārsūtīšanu no ierosinātajām
datubāzēm uz starptautiskām organizācijām un ES aģentūrām un ir nedaudz mainīta
procedūra, saskaņā ar kuru Komisija var iegūt pavaddokumentus.
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Komisija atbalsta šos grozījumus.
Pēc neoficiālām trīspusējām apspriedēm 2014. gada 11. novembrī, 2014. gada 10. decembrī
un 2014. gada 18. decembrī Parlaments, Padome un Komisija panāca pagaidu politisku
vienošanos par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 515/97.
Šo politisko vienošanos Padome apstiprināja 2015. gada 10. jūnijā, savukārt 2015. gada
15. jūnijā Padome pieņēma nostāju pirmajā lasījumā.
4.

SECINĀJUMI

Visi grozījumi Komisijas priekšlikumā tika apspriesti neoficiālo trīspusējo apspriežu laikā.
Komisija var piekrist grozījumiem, kurus Padome pieņēma savā nostājā pirmajā lasījumā.
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