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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че постъпленията от митата, които, заедно с таксите върху захарта, за 
2011 г. възлизат на ЕUR 16 777 100 000, са важна част от традиционните собствени 
ресурси (ТСР)на ЕС и че една ефикасна митническа система е от първостепенно 
значение за защитата на финансовите интереси на ЕС; подчертава, че правилната 
работа на митниците има преки последици по отношение на изчисляването на 
данъка върху добавената стойност, който е друг важен източник на приходи за 
бюджета на ЕС;

2. подчертава, че ефективното предотвратяване на нередностите и измамите в
областта на митата, чрез подходящ контрол, не само осигурява защитата на 
финансовите интереси на ЕС, но също така има важни последици за вътрешния 
пазар, като премахва неправомерното предимство, което стопанските субекти, 
които плащат занижени мита или декларират по-малки стойности пред митниците 
имат спрямо изрядните стопански субекти;

3. припомня, че целта на Комисията е да накара националните митнически 
администрации да действат като единно цяло, като гарантират контрол с 
равностойни резултати във всяка точка на митническата територия на Съюза1; 
посочва, че това не може да бъде постигнато без съвместими системи за 
комуникация и обмен на информация между държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията;  изразява съжаление относно много бавния напредък в това 
отношение; отбелязва, че контролът следва да се основава на взаимно съгласувани 
норми и надеждни критерии за оценка на риска при избора на стоки и стопански 
субекти;

4. призовава за по-тясно сътрудничество и за активен обмен на информация с 
компетентните органи на съседните на ЕС държави на информация и най-добри 
практики в областта на модернизирането на митниците и борбата с контрабандата и 
корупцията в митниците;

5. подчертава, че широкото използване на опростени митнически процедури за внос, 
които водят до намаляване на митническите формалности и проверки преди 
освобождаването на стоките, е един от ключовите елементи от митническата 
политика на ЕС; припомня, че над 70 % от всички митнически процедури са 
опростени; изразява съжаление обаче, че тези процедури доведоха до неоправдани 
равнища на загуби за бюджета на Съюза и нарушения на търговската политика на 
ЕС;

6. призовава Комисията, с цел намаляване на риска от загуби на ТСР, да гарантира, на 

                                               
1 Решение № 624/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на 
програма за действие за митниците в Общността (Митници 2013 г.) (ОВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 25).;
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равнище държави-членки, подробни системни одити на стопанските субекти преди 
разрешаване на използване на опростени митнически процедури и адекватни 
последващи одити;

7. отбелязва, че в редица държави-членки предимно малките и средните предприятия  
се възползват от предоставената от Митническия кодекс възможност за т.нар. 
„устно“ митническо деклариране на внос и износ на стойност под 1 000 евро;  
подчертава, че премахването на тази опростена процедура би довело до значително 
увеличаване на административната и финансовата тежест, особено за МСП, и 
следователно не би съответствало на целта на Съюза за намаляване на 
бюрокрацията; настоява за запазването на възможността за „устно“ митническо 
деклариране в правилата за прилагане на осъвременения Митнически кодекс;

8. припомня, че митническият контрол следва да се основава на анализ на риска с 
използването, наред с другото, на автоматизирани техники за обработка на данни1 и 
посочва, че според Европейската сметна палата, единствено автоматизираните 
рискови профили като част от обработката на митническите декларации могат 
ефективно да защитят интересите на финансовата и търговската политика на ЕС; 
изразява съжаление, че много малко държави-членки разполагат с автоматизирани 
рискови профили за въпроси, свързани с ТСР и общата търговска политика; 
приканва настоятелно Комисията да предприеме необходимите мерки с цел 
справяне с това положение;

9. отново заявява позицията си, изложена в заключенията от част ІІІ от Резолюцията 
на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно специалните доклади на 
Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година, относно специалния 
доклад на Сметната палата, озаглавен „Ефективен ли е контролът на опростените 
митнически процедури за внос?“.

                                               
1 Регламент (EО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 година за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, 
ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.
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