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ИЗМЕНЕНИЯ 001-006 
внесени от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Доклад
Ясенко Селимович A8-0342/2018
Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за 
електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

Предложение за регламент (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Преходът към пълно използване 
на електронните системи за 
взаимодействие между 
икономическите оператори и 
митническите органи и между 
митническите органи ще даде 
възможност за пълно прилагане на 
опростяванията, предвидени в 
кодекса, което ще доведе до 
подобряване на обмена на информация 
между участниците, до по-
ефективно регистриране на 
пристигането, транзита и 
извеждането на стоки, до 
централизирано митническо 
оформяне и хармонизиран 
митнически контрол на цялата 
митническа територия на Съюза, 
като по този начин ще се намалят 
административните разходи, 
бюрокрацията, измамите и грешките 
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в митническите декларации и 
вредното търсене на пристанища, 
предлагащи по-изгодни условия.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Както Комисията, така и 
държавите членки са изправени пред 
множество предизвикателства, 
свързани със създаването на всички 
необходими електронни системи до 
2020 г. Първо, в някои случаи 
хармонизирането на елементите от 
данни въз основа на международно 
приети модели на данни, каквото е 
изискването на Кодекса, налага пълно 
препрограмиране на съществуващите 
електронни системи и инвестиции на 
финансови средства и време, които са 
по-големи от предвижданото към 
момента на приемането на Кодекса. 
Второ, тъй като електронните системи 
са тясно свързани помежду си, е важно 
те да бъдат въведени в правилния 
порядък. Следователно забавянето при 
въвеждането на една система ще доведе 
неминуемо до забавяне при 
въвеждането на другите. Трето, 
Кодексът (включително крайният срок 
за преходните мерки – 31 декември 2020 
г.) беше приет през 2013 г., докато 
разпоредбите за неговото допълнение и 
изпълнение, а именно Делегиран 
регламент (ЕС) 2015/244610 на 
Комисията, Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2015/244711 на Комисията и 
Делегиран регламент (ЕС) 2016/34112 на 
Комисията, бяха приети едва през 2015 
и 2016 г. Разискванията на тези 
разпоредби се проточиха по-дълго от 
очакваното и забавиха изготвянето на 
функционалните и техническите 
спецификации, необходими за 
разработването на електронните 

(6) Изграждането на електронните 
системи налага Комисията и 
държавите членки да хармонизират 
елементите от данни въз основа на 
международно приети модели на данни, 
каквото е изискването на Кодекса, в 
някои случаи изцяло да 
препрограмират съществуващите 
електронни системи и да инвестират 
финансови средства и време. 
Държавите членки отдават различно 
предимство на адаптирането, което 
е довело до различия в графика за 
въвеждане на системите в 
държавите членки. Тъй като 
електронните системи са тясно свързани 
помежду си, е важно те да бъдат 
въведени в правилния порядък. 
Следователно забавянето при 
въвеждането на една система ще доведе 
неминуемо до забавяне при 
въвеждането на другите. Кодексът 
(включително крайният срок за 
преходните мерки – 31 декември 2020 
г.) беше приет през 2013 г., докато 
разпоредбите за неговото допълнение и 
изпълнение, а именно Делегиран 
регламент (ЕС) 2015/244610 на 
Комисията, Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2015/244711 на Комисията и 
Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на 
Комисията12, бяха приети едва през 2015 
и 2016 г. и това забави изготвянето на 
функционалните и техническите 
спецификации, необходими за 
разработването на електронните 
системи.
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системи.

_________________ _________________
10 Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 
на Комисията от 28 юли 2015 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 952/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета за определяне на подробни 
правила за някои от разпоредбите на 
Митническия кодекс на Съюза (ОВ 
L 343, 29.12.2015 г., стр. 1). 

10 Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 
на Комисията от 28 юли 2015 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 952/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета за определяне на подробни 
правила за някои от разпоредбите на 
Митническия кодекс на Съюза (ОВ 
L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

11 Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/2447 на Комисията от 24 ноември 
2015 г. за определяне на подробни 
правила за прилагането на някои 
разпоредби на Регламент (ЕС) № 
952/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Митнически 
кодекс на Съюза (ОВ L 343, 
29.12.2015 г., стр. 558).

11 Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/2447 на Комисията от 24 ноември 
2015 г. за определяне на подробни 
правила за прилагането на някои 
разпоредби на Регламент (ЕС) № 
952/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Митнически 
кодекс на Съюза (ОВ L 343, 
29.12.2015 г., стр. 558).

12 Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на 
Комисията от 17 декември 2015 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 952/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета чрез преходни правила за 
някои разпоредби от Митническия 
кодекс на Съюза, за случаите, когато 
съответните електронни системи все 
още не са в действие, и за изменение на 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 
(ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

12 Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на 
Комисията от 17 декември 2015 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 952/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета чрез преходни правила за 
някои разпоредби от Митническия 
кодекс на Съюза, за случаите, когато 
съответните електронни системи все 
още не са в действие, и за изменение на 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 
(ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Стана ясно, че въпреки че 
повечето системи ще бъдат въведени в 
експлоатация до 2020 г., други ще 
бъдат само частично готови в този 
срок.

(7) Въпреки че в член 278 от Кодекса 
се определя един-единствен краен срок 
– 31 декември 2020 г. – за въвеждането 
на всички системи, посочени в същия 
член, и въпреки усилията, положени 
от Съюза и някои държави членки на 
бюджетно и оперативно равнище, за 



PE635.379/ 4

BG

завършване на работата в 
определения срок, стана ясно, че до 
тази дата някои системи могат да 
бъдат въведени само частично, което 
означава, че неелектронните системи 
ще продължат да се използват след 
тази дата, и че при липсата на 
законодателни изменения, които да 
удължават този срок, дружествата и 
митническите органи няма да могат 
да изпълняват своите служебни и 
правни задължения по отношение на 
митническите операции.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) С цел да се даде възможност на 
Европейския парламент и на Съвета 
да наблюдават въвеждането на 
всички електронни системи, 
необходими за прилагането на 
разпоредбите на Кодекса, посочени в 
член 278 от Кодекса, Комисията 
следва редовно да докладва за 
осъществения напредък и за 
постигането на междинните цели в 
рамките на планирания график, за 
която цел съответните 
администрации на държавите членки 
следва редовно да предоставят 
подходяща информация на 
Комисията. След като всички 
електронни системи станат 
действащи, Комисията следва да 
направи оценка дали те са подходящи 
за целта чрез проверка за пригодност, 
която следва да бъде извършена в срок 
от една година от първата дата, на 
която всички системи са действащи.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
 Регламент (ЕС) 952/2013
Член 278 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 декември 2025 г. 
като преходна мярка могат да бъдат 
използвани средства, различни от 
средствата за електронна обработка на 
данни по член 6, параграф 1, когато все 
още не са действащи електронните 
системи, необходими за прилагане на 
следните разпоредби на Кодекса:

2. Най-късно до 31 декември 2023 г. 
като преходна мярка могат да бъдат 
използвани средства за съхраняване и 
обмен на информация, различни от 
средствата за електронна обработка на 
данни по член 6, параграф 1, когато все 
още не са действащи електронните 
системи, необходими за прилагане на 
следните разпоредби на Кодекса:

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 952/2013
Член 278 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Не по-късно от една година след 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 
2018 [XXX]+ и всяка следваща година 
след това до датата, на която 
електронните системи, посочени в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
станат действащи, Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета годишен доклад за 
напредъка при разработването на 
тези електронни системи. За тази 
цел държавите членки своевременно 
предоставят на Комисията 
актуализирана информация.
_______________
+ OВ: Моля, въведете номера на 
настоящия регламент за изменение в 
текста и заглавието, датата и 
номера на публикацията на 
настоящия регламент за изменение в 
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бележката под линия.


