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Изменение 31
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съобщението на Комисията 
относно управлението на риска в 
областта на митниците и 
сигурността на веригата на доставки 
(COM(2012)0793) признава спешната 
необходимост от подобряване на 
качеството и наличието на данните, 
използвани за анализ на риска преди 
пристигане на стоките, по-специално 
за ефективното идентифициране и 
намаляване на рисковете за 
сигурността и безопасността на 
национално равнище и на равнище ЕС, 
в рамките на общата рамка за 
управление на риска, създадена 
съгласно член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета. Интегрирането на данните 
относно движението на контейнери в 
управлението на риска преди 
пристигането ще подобри 
значително видимостта на веригата 
на доставки и ще повиши значително 
способността на ЕС и на държавите 
членки да насочват контрола върху 
високорискови пратки, като 
същевременно ще улесни потока на 
законната търговия.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.
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Изменение 32
Елена Бъсеску

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед на повишаване на яснотата, 
съгласуваността и прозрачността е 
необходимо да бъдат определени по-
конкретно органите, които следва да 
имат достъп до регистрите, създадени 
въз основа на настоящия регламент; за 
тази цел ще бъде установено единно 
позоваване на компетентните органи.

(4) С оглед на повишаване на яснотата, 
съгласуваността, последователността
и прозрачността е необходимо да бъдат 
определени конкретно органите, които 
следва да имат достъп до регистрите, 
създадени въз основа на настоящия 
регламент; за тази цел ще бъде 
установено единно позоваване на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 33
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Като се има предвид, че 
получената информация от оценката 
на Комисията относно 
въздействието на изменението на 
Регламент (ЕО) № 515/97 
(SWD(2013)0482 final) във връзка с 
мащаба на проблема показва, че само 
измамите, произтичащи от фалшиви 
декларации за произход, водят може 
би до годишна загуба от порядъка на 
100 милиона евро за ЕС-27. През 
2011 г. държавите членки докладваха 
за 1905 случая на разкрити измами и 
други нередности, водещи до щети в 
размер от 107,7 милиона евро във 
връзка с неточно описание на стоки. 
Това са единствено щетите, 
установени от държавите членки и 
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Комисията. Действителният мащаб 
на проблема може да е значително по-
голям, тъй като няма налична 
информация за приблизително 30 000 
установени случая на възможни 
измами.

Or. en

Изменение 34
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разкриването на измами, 
установяването на рискови тенденции и 
прилагането на ефективни процедури за 
управление на риска зависят в 
значителна степен от установяването и 
кръстосания анализ на подходящия 
набор от оперативни данни. 
Следователно е необходимо на ниво 
Европейски съюз да се създаде 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита на стоки в 
рамките на държавите членки и за 
директния износ. За тази цел държавите 
членки следва да разрешават
систематичното копиране на данни 
от системите, управлявани от 
Комисията, относно вноса, износа и 
транзита на стоки и да предоставят на 
Комисията данни за транзита на стоки в 
рамките на дадена държава членка и за 
директния износ.

(6) Разкриването на измами, 
установяването на рискови тенденции и 
прилагането на ефективни процедури за 
управление на риска зависят в 
значителна степен от установяването и 
кръстосания анализ на подходящия 
набор от оперативни данни. 
Следователно е необходимо на ниво 
Европейски съюз да се създаде 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита на стоки в 
рамките на държавите членки и за 
директния износ, с оглед на конкретни 
подозрения за измами. За тази цел 
държавите членки следва да разрешават
във връзка с такива отделни случаи 
копирането на данни от системите, 
управлявани от Комисията, относно 
вноса, износа и транзита на стоки и да 
предоставят на Комисията данни за 
транзита на стоки в рамките на дадена 
държава членка и за директния износ.

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката към член 18з.

Изменение 35
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разкриването на измами, 
установяването на рискови тенденции и 
прилагането на ефективни процедури за 
управление на риска зависят в 
значителна степен от установяването и 
кръстосания анализ на подходящия 
набор от оперативни данни. 
Следователно е необходимо на ниво 
Европейски съюз да се създаде 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита на стоки в 
рамките на държавите членки и за 
директния износ. За тази цел държавите 
членки следва да разрешават 
систематичното копиране на данни от 
системите, управлявани от Комисията, 
относно вноса, износа и транзита на 
стоки и да предоставят на Комисията 
данни за транзита на стоки в рамките на 
дадена държава членка и за директния 
износ.

(6) Като се има предвид 
увеличаването на мащаба на 
митническите измами, от 
съществено значение е да се подобри 
тяхното откриване и 
предотвратяване едновременно на 
национално и европейско равнище.
Разкриването на измами, 
установяването на рискови тенденции и 
прилагането на ефективни процедури за 
управление на риска зависят в 
значителна степен от установяването и 
кръстосания анализ на подходящия 
набор от оперативни данни. 
Следователно е необходимо на ниво 
Европейски съюз да се създаде
възможно най-пълният регистър, 
съдържащ данни за вноса, износа и 
транзита на стоки по суша, море или 
въздух, включително за транзита на 
стоки в рамките на държавите членки и 
за директния износ. За тази цел 
държавите членки следва да разрешават 
систематичното копиране на данни от 
системите, управлявани от Комисията, 
относно вноса, износа и транзита на 
стоки и незабавно да предоставят на 
Комисията данни за транзита на стоки в 
рамките на дадена държава членка и за 
директния износ. Комисията следва 
ежегодно да предоставя 
резултатите, получени от този 
регистър, на Европейския парламент 
и на Съвета.
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Изменение 36
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въвеждането на електронните 
митници през 2011 г., в резултат на 
което документите, придружаващи 
вноса и износа, вече не се съхраняват от 
митническите администрации, а от 
икономическите оператори, доведе до 
забавяния в провеждането на 
разследвания от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) в 
митническата сфера, тъй като OLAF се 
нуждае от посредничеството на тези 
администрации за получаването на 
такива документи. Освен това 
тригодишният краен срок, приложим за 
съхраняването на митническите 
документи от страна на 
администрацията, поставя 
допълнителни ограничения пред 
успешното провеждане на разследвания. 
За ускоряване на провеждането на 
разследванията в митническата сфера 
Комисията следва да има правото да 
изисква пряко от съответните 
икономически оператори документите, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ. Тези икономически оператори 
следва да бъдат задължени да 
предоставят на Комисията исканите 
документи.

(8) Въвеждането на електронните 
митници през 2011 г., в резултат на 
което документите, придружаващи 
вноса и износа, вече не се съхраняват от 
митническите администрации, а от 
икономическите оператори, доведе до 
забавяния в провеждането на 
разследвания от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) в 
митническата сфера, тъй като OLAF се 
нуждае от посредничеството на тези 
администрации за получаването на 
такива документи. Освен това 
тригодишният краен срок, приложим за 
съхраняването на митническите 
документи от страна на 
администрацията, поставя 
допълнителни ограничения пред 
успешното провеждане на разследвания. 
За ускоряване на провеждането на 
разследванията в митническата сфера 
Комисията — при определени 
обстоятелства и след предварително 
уведомяване на държавите членки —
следва да има правото да изисква пряко 
от съответните икономически оператори 
документите, придружаващи 
декларациите за внос и износ. Тези 
икономически оператори следва да 
бъдат задължени да предоставят на 
Комисията исканите документи.

Or. pt
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Изменение 37
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въвеждането на електронните 
митници през 2011 г., в резултат на 
което документите, придружаващи 
вноса и износа, вече не се съхраняват от 
митническите администрации, а от 
икономическите оператори, доведе до 
забавяния в провеждането на 
разследвания от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) в 
митническата сфера, тъй като OLAF се 
нуждае от посредничеството на тези 
администрации за получаването на 
такива документи. Освен това 
тригодишният краен срок, приложим за 
съхраняването на митническите 
документи от страна на 
администрацията, поставя 
допълнителни ограничения пред 
успешното провеждане на разследвания. 
За ускоряване на провеждането на 
разследванията в митническата сфера 
Комисията следва да има правото да 
изисква пряко от съответните 
икономически оператори документите, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ. Тези икономически оператори 
следва да бъдат задължени да 
предоставят на Комисията исканите 
документи.

(8) Въвеждането на електронните 
митници през 2011 г., в резултат на 
което документите, придружаващи 
вноса и износа, вече не се съхраняват от 
митническите администрации, а от 
икономическите оператори, доведе до 
забавяния в провеждането на 
разследвания от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) в 
митническата сфера, тъй като OLAF се 
нуждае от посредничеството на тези 
администрации за получаването на 
такива документи. Освен това 
тригодишният краен срок, приложим за 
съхраняването на митническите 
документи от страна на 
администрацията, поставя 
допълнителни ограничения пред 
успешното провеждане на разследвания. 
За ускоряване на провеждането на 
разследванията в митническата сфера 
Комисията следва да има правото да 
изисква пряко от съответните 
икономически оператори документите, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ. В тази връзка съответните 
икономически оператори следва да 
бъдат информирани за какъв вид 
процедури става въпрос. Тези 
икономически оператори следва да 
бъдат задължени да предоставят на 
Комисията исканите документи.

Or. de

Обосновка

При пряко искане на документи съответният икономически оператор трябва да бъде 
информиран за това, дали става въпрос за събиране на такси, процедура по налагане 
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на глоба или наказателно производство и каква е неговата роля в рамките на 
процедурата, с цел да се запознае със своите права и задължения, по-специално във 
връзка с евентуалното използване на документите като доказателства на по-късен 
етап.

Изменение 38
Елена Бъсеску

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се гарантира 
поверителността на въведените данни, 
следва да се предвиди разпоредба за 
ограничаване на достъпа до въведените 
данни само в полза на специфични 
потребители.

(9) С цел да се гарантира 
поверителността на въведените данни, 
следва да се предвиди разпоредба за 
ограничаване на достъпа до въведените 
данни само в полза на специфични 
потребители и само за определени 
цели.

Or. en

Изменение 39
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се гарантира 
поверителността на въведените данни, 
следва да се предвиди разпоредба за 
ограничаване на достъпа до въведените 
данни само в полза на специфични 
потребители.

(9) С цел да се гарантира 
поверителността и по-голямата 
сигурност на въведените данни, следва 
да се предвиди разпоредба за 
ограничаване на достъпа до въведените 
данни само в полза на специфични 
потребители.

Or. pl
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Изменение 40
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Разпоредбите, уреждащи 
съхраняването на данни в МИС, често 
водят до необоснована загуба на 
информация, защото държавите членки 
не извършват систематично годишното 
преразглеждане поради свързаната с 
него административна тежест. Ето защо 
е необходимо да се опрости 
процедурата, уреждаща съхранението на 
данни в МИС, като се премахне 
задължението за годишно 
преразглеждане на данните и се 
определи максимален срок за 
съхранение от десет години, 
съответстващ на сроковете, предвидени 
за регистрите, създадени въз основа на 
настоящия регламент. Този срок е 
необходим поради дългите процедури за 
проверка на нередности и тъй като тези 
данни са нужни за провеждане на 
съвместни митнически операции и на 
разследвания. Освен това, с цел да се 
гарантира спазването на правилата за 
защита на данните, Европейският 
надзорен орган по защита на данните 
следва да бъде информиран за случаите, 
когато лични данни се съхраняват в 
МИС за срок, надвишаващ пет години.

(13) Разпоредбите, уреждащи 
съхраняването на данни в МИС, често 
водят до необоснована загуба на 
информация, защото държавите членки 
не извършват систематично годишното 
преразглеждане поради свързаната с 
него административна тежест. Ето защо 
е необходимо да се опрости 
процедурата, уреждаща съхранението на 
данни в МИС, като се премахне 
задължението за годишно 
преразглеждане на данните и се 
определи максимален срок за 
съхранение от десет години, 
съответстващ на сроковете, предвидени 
за регистрите, създадени въз основа на 
настоящия регламент. Това обаче не 
следва да се прилага за крайния срок. 
Този срок е необходим поради дългите 
процедури за проверка на нередности и 
тъй като тези данни са нужни за 
провеждане на съвместни митнически 
операции и на разследвания. Освен това, 
с цел да се гарантира спазването на 
правилата за защита на данните, 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните следва да бъде информиран 
за случаите, когато лични данни се 
съхраняват в МИС за срок, надвишаващ 
пет години. 

Or. de

Обосновка

Съществуващият краен срок от три години по отношение на нарушенията на 
митническото законодателство не следва да бъде засегнат от този срок за 
съхранение. Това не би било в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, както и 
с националните митнически законодателства.
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Изменение 41
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Разпоредбите, уреждащи 
съхраняването на данни в МИС, често 
водят до необоснована загуба на 
информация, защото държавите членки 
не извършват систематично годишното 
преразглеждане поради свързаната с 
него административна тежест. Ето защо 
е необходимо да се опрости 
процедурата, уреждаща съхранението на 
данни в МИС, като се премахне 
задължението за годишно 
преразглеждане на данните и се 
определи максимален срок за 
съхранение от десет години, 
съответстващ на сроковете, предвидени 
за регистрите, създадени въз основа на 
настоящия регламент. Този срок е 
необходим поради дългите процедури за 
проверка на нередности и тъй като тези 
данни са нужни за провеждане на 
съвместни митнически операции и на 
разследвания. Освен това, с цел да се 
гарантира спазването на правилата за 
защита на данните, Европейският 
надзорен орган по защита на данните 
следва да бъде информиран за случаите, 
когато лични данни се съхраняват в 
МИС за срок, надвишаващ пет години.

(13) Разпоредбите, уреждащи 
съхраняването на данни в МИС, често 
водят до необоснована загуба на 
информация, защото държавите членки 
не извършват систематично годишното 
преразглеждане поради свързаната с 
него административна тежест и 
липсата на подходящи ресурси, по-
специално човешки ресурси. Ето защо е 
необходимо да се опрости процедурата, 
уреждаща съхранението на данни в 
МИС, като се премахне задължението за 
годишно преразглеждане на данните и 
се определи максимален срок за 
съхранение от десет години, 
съответстващ на сроковете, предвидени 
за регистрите, създадени въз основа на 
настоящия регламент. Този срок е 
необходим поради дългите процедури за 
проверка на нередности и тъй като тези 
данни са нужни за провеждане на 
съвместни митнически операции и на 
разследвания. Освен това, с цел да се 
гарантира спазването на правилата за 
защита на данните, Европейският 
надзорен орган по защита на данните 
следва да бъде информиран за случаите, 
когато лични данни се съхраняват в 
МИС за срок, надвишаващ пет години.

Or. pl

Изменение 42
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
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Регламент (ЕО) № 515/97
Член 2 – параграф 1 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

— „доставчици на услуги, участващи в 
международната верига на доставка“ 
означава собствениците, изпращачите, 
получателите, спедиторите, 
превозвачите и другите посредници или 
лица, участващи в международната 
верига на доставка.

— „публични или частни доставчици 
на услуги, участващи в международната 
верига на доставка“ означава 
собствениците, изпращачите, 
получателите, спедиторите, 
превозвачите, производителите и 
другите участващи посредници или 
лица, участващи в международната 
верига на доставка.

Or. en

Изменение 43
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документи, нотариално заверени копия 
от документи, атестации, всички актове 
или решения, издадени от 
административните органи, доклади и 
всякакви други сведения, получени от 
служители на замоления орган и 
предадени на молещия орган в хода на 
помощ, оказана по реда на членове 4—
11, могат да представляват допустими 
доказателства в административни и 
съдебни производства на запитващата 
държава членка по същия начин, както 
ако са били получени в държавата 
членка, в която се провежда 
производството.

Документи, нотариално заверени копия 
от документи, атестации, всички 
официални актове или решения, 
издадени от административните органи, 
доклади и всякакви други сведения, 
получени от служители на замоления 
орган и предадени на молещия орган в 
хода на помощ, оказана по реда на 
членове 4—11, могат да представляват 
допустими доказателства в 
административни и съдебни 
производства на запитващата държава 
членка по същия начин, както ако са 
били получени в държавата членка, в 
която се провежда производството.

Or. en
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Изменение 44
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

2a. В член 18, параграф 1 алинея 1 се 
заменя със следното:

1. Когато компетентни органи на 
държава членка установят операции, 
които представляват или изглеждат да 
представляват нарушения на 
митническото или земеделско 
законодателство от особено значение 
за Общността, и по-специално:

1. Когато компетентни органи на 
държава членка установят операции, 
които представляват или изглеждат да 
представляват нарушения на 
митническото законодателство, и по-
специално:

Or. en

Обосновка

Целта на регламента е да засили сътрудничеството между държавите членки и 
Комисията, а не между Комисията и икономическите оператори. Поради това 
задълженията на държавите членки следва да бъдат ясни.

Изменение 45
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2б (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2а (ново)

Текст в сила Изменение

2б. Член 18, параграф 1 се изменя, 
както следва:

Добавя се ново тире 2а:

— когато има нарушения на 
митническото законодателство над 
праг, определен от Комисията.

Or. en
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Обосновка

Целта на регламента е да засили сътрудничеството между държавите членки и 
Комисията, а не между Комисията и икономическите оператори. Поради това 
задълженията на държавите членки следва да бъдат ясни.

Изменение 46
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2в (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

2в. Член 18, параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:

те известяват при първа възможност 
Комисията, било по тяхна инициатива, 
или в отговор на допитване от страна на 
Комисията, всякаква отнасяща се до 
операции от подобен характер 
информация, било под формата на 
документи или копия, или извадки от 
тях, необходими за определяне на 
фактическата страна, така че Комисията 
да координира предприетите от 
държавите членки стъпки.

те известяват при първа възможност 
Комисията, но не по-късно от три 
седмици, било по тяхна инициатива, 
или в отговор на допитване от страна на 
Комисията, всякаква отнасяща се до 
операции от подобен характер 
информация, било под формата на 
документи или копия, или извадки от 
тях, необходими за определяне на 
фактическата страна, така че Комисията 
да координира предприетите от 
държавите членки стъпки.

Or. en

Изменение 47
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2г (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18 – параграф 4 – алинея 1

Текст в сила Изменение

2г. Член 18, параграф 4, алинея 1 се 
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заменя със следното:

4. Когато Комисията счита, че в една 
или повече държави членки се е 
стигнало до нередности, тя известява 
съответната държава членка или 
държави членки и тази държава, или 
държави, при първа възможност 
провеждат разследване, на което 
служители на Комисията са овластени 
да присъстват по реда, определен в 
членове 9, параграф 2 и 11 от настоящия 
регламент.

4. Когато Комисията счита, че в една 
или повече държави членки се е 
стигнало до нередности, тя известява 
съответната държава членка или 
държави членки и тази държава, или 
държави, при първа възможност, но не 
по-късно от три седмици след 
получаването на информацията,
провеждат разследване, на което 
служители на Комисията са овластени 
да присъстват по реда, определен в 
членове 9, параграф 2 и 11 от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Целта на регламента е да засили сътрудничеството между държавите членки и 
Комисията, а не между Комисията и икономическите оператори. Поради това 
задълженията на държавите членки следва да бъдат ясни.

Изменение 48
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга компетентността на 
държавите членки, за целите на 
управлението на риска съгласно 
член 4, токи 25 и 26, и член 13, 
параграф 2 от Регламент (ЕИО) 
№ 2913/92, както и с оглед да се 
подпомогнат органите, посочени в 
член 29, да разкриват движенията на 
стоки, предмет на операции, които е 
възможно да нарушават митническото и 
земеделското законодателство, и 
използваните за тази цел превозни 

1. Без да се засяга компетентността на 
държавите членки, както и с оглед да се 
подпомогнат органите, посочени в 
член 29, да разкриват движенията на 
стоки, предмет на операции, които е 
възможно да нарушават митническото и 
земеделското законодателство, и 
използваните за тази цел превозни
средства, включително контейнери, 
Комисията създава и управлява 
регистър с данни, получавани от 
публични или частни доставчици на 
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средства, включително контейнери, 
Комисията създава и управлява 
регистър с данни, получавани от 
публични или частни доставчици на 
услуги, участващи в международната 
верига на доставка. Тези органи имат 
пряк достъп до регистъра.

услуги, участващи в международната 
верига на доставка. Тези органи имат 
пряк достъп до регистъра.

Or. en

Обосновка

Управлението на риска в митнически контекст включва дейности, които са от 
национална компетентност („управление на риска“ е системното идентифициране на 
риска, в т.ч. чрез проверки на случаен принцип, и прилагането на всички необходими 
мерки за ограничаване на излагането на риск). Позоваването не е необходимо в 
контекста на предложението на Комисията и може да доведе до объркване и въпроси 
относно границата между дейностите на Комисията и на държавите членки.

Изменение 49
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга компетентността на 
държавите членки, за целите на 
управлението на риска съгласно член 4, 
токи 25 и 26, и член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92, както и с
оглед да се подпомогнат органите, 
посочени в член 29, да разкриват 
движенията на стоки, предмет на 
операции, които е възможно да 
нарушават митническото и 
земеделското законодателство, и 
използваните за тази цел превозни 
средства, включително контейнери, 
Комисията създава и управлява 
регистър с данни, получавани от 
публични или частни доставчици на 

1. Без да се засяга компетентността на 
държавите членки, за целите на 
управлението на риска съгласно член 4, 
точки 25 и 26, и член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92, както и с 
оглед да се подпомогнат органите, 
посочени в член 29, да разкриват 
движенията на стоки, предмет на 
операции, които е възможно да 
нарушават митническото и 
земеделското законодателство, и 
използваните за тази цел въздушни, 
морски или сухопътни превозни 
средства, включително контейнери, 
Комисията създава и управлява 
регистър с данни, получавани от 



AM\1019280BG.doc 17/57 PE529.735v01-00

BG

услуги, участващи в международната 
верига на доставка. Тези органи имат 
пряк достъп до регистъра.

публични или частни доставчици на 
услуги, участващи в международната 
верига на доставка. Тези органи имат 
пряк достъп до регистъра. Целта е да 
се гарантира, че съдържащата се в 
този регистър информация относно 
интересите на доставчиците на 
услуги на държавите членки не се 
използва по неправилен начин.

Or. en

Изменение 50
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18а – параграф 3 – буква а

Текст в сила Изменение

3ба. Член 18а се изменя, както следва:

Параграф 3, буква а) се заменя със 
следното:

а) относно движението на контейнери: а) относно движението на контейнери:

– номер на контейнера, – номер на контейнера,

– състояние на натовареност на 
контейнера,

– състояние на натовареност на 
контейнера,

– дата на движението, – дата на движението,

– вид на движението (с товар, без 
товар, претоварване, въвеждане, 
напускане и т.н.),

– вид на движението (с товар, без 
товар, претоварване, въвеждане, 
напускане и т.н.),

– наименование на плавателния съд 
или регистрационен номер на 
транспортното средство,

– наименование на плавателния 
съд или регистрационен номер на 
транспортното средство,

– номер на превоза/пътуването, – номер на превоза/пътуването,

– място, – място,

– товарителница или друг транспортен 
документ,

– товарителница или друг 
транспортен документ,

– потвърждаване на 
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резервацията,

– пристигане в съоръжение за 
натоварване или разтоварване,

– заминаване от съоръжение за 
натоварване или разтоварване,

– натоварване или разтоварване 
от превозно средство,

– инструкция за натоварване или 
разтоварване на контейнери,

– потвърждаване на 
натоварването или 
разтоварването на 
контейнери,

– движения вътре в терминала,

– инспекции на входа/изхода на 
терминала,

– изпращане за основен ремонт;

Or. en

Изменение 51
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18a – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засяга Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, Комисията може да предава, 
при съгласие от страна на публичните 
или частните доставчици на услуги,
участващи в международната верига
на доставка, данните, посочени в 
член 18а, параграф 3, на 
международни организации и/или 
институции/агенции на ЕС, които 
допринасят за защитата на финансовите 
интереси на Съюза и правилното 
прилагане на митническото 

6. Комисията може да предава, при 
съгласие от страна на предоставящата 
държава членка, избраните данни, 
получени в съответствие с 
процедурата, посочена в параграф 1,
на международните организации —
Световната митническа организация,
Международната морска 
организация, Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване и Международната 
асоциация за въздушен транспорт, 



AM\1019280BG.doc 19/57 PE529.735v01-00

BG

законодателство, с които Комисията е 
сключила съответна договореност или 
меморандум за разбирателство.

както и на Европол, които допринасят 
за защитата на финансовите интереси на 
Съюза и правилното прилагане на 
митническото законодателство, с които 
Комисията е сключила съответна 
договореност или меморандум за 
разбирателство.

Or. en

Обосновка

Защитата на данните е много чувствителна и заинтересованите страни трябва да 
знаят на кои организации и агенции Комисията може да предава данни. За целите на 
правната сигурност и прозрачност списъкът следва да бъде определен в основния акт. 
Комисията може да изменя списъка чрез делегиран акт.

Изменение 52
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18а – параграф 6 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43 за 
изменение на списъка на 
международните организации и/или 
институции/агенции на ЕС, които 
допринасят за защитата на 
финансовите интереси на Съюза и 
правилното прилагане на 
митническото законодателство.

Or. en

Обосновка

Защитата на данните е много чувствителна и заинтересованите страни трябва да 
знаят на кои организации и агенции Комисията може да предава данни. За целите на 
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правната сигурност и прозрачност списъкът следва да бъде определен в основния акт. 
Комисията може да изменя списъка чрез делегиран акт.

Изменение 53
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18а – параграф 6 – алинея 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се консултира с 
представители на бизнеса относно 
разработването на делегираните 
актове, посочени в член 18а, 
параграф 6.

Or. en

Изменение 54
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да предостави
експертен опит, техническа или 
логистична помощ, дейности за 
обучение или информиране и всякаква 
друга форма на оперативна подкрепа на 
държавите членки както за постигане на 
целите на настоящия регламент, така и 
за изпълнението на задълженията на 
държавите членки в рамките на 
осъществяването на митническото 
сътрудничество, предвидено в член 87 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. За тази цел 

2. Комисията осигурява експертен опит, 
техническа или логистична помощ, 
дейности за обучение или информиране 
и всякаква друга форма на оперативна 
подкрепа на държавите членки както за 
постигане на целите на настоящия 
регламент, така и за изпълнението на 
задълженията на държавите членки в 
рамките на осъществяването на 
митническото сътрудничество, 
предвидено в член 87 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
За тази цел Комисията създава 
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Комисията създава подходящи 
технически системи.

подходящи технически системи.

Or. en

Изменение 55
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18в заличава се

Or. de

Обосновка

Не се одобрява въвеждането на система за отчитане на данните на контейнерите, 
тъй като тя би довела до повече разходи и бюрокрация за предприятията. Освен това 
неизбежно чувствителна митническа информация, наред с другото, във връзка с 
данъците би трябвало да се предава на трети страни, което не би било съвместимо с 
данъчната тайна или правилата за защита на данните.(Забележка: заличаването на 
този член води до последващи изменения на членове 18г, 18д и 18е.)

Изменение 56
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в член 18а, параграф 1 
публични или частни доставчици на 
услуги, участващи в международната 
верига на доставка, които съхраняват 
данни за движението и статуса на 

заличава се
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контейнерите или имат достъп до 
такива данни, изпращат на 
Комисията съобщения за статуса на 
контейнерите („ССК“).

Or. de

Обосновка

Не се одобрява въвеждането на система за отчитане на данните на контейнерите, 
тъй като тя би довела до повече разходи и бюрокрация за предприятията. Освен това 
неизбежно чувствителна митническа информация във връзка с данъците би трябвало 
да се предава на трети страни, което не би било съвместимо с данъчната тайна или 
правилата за защита на данните.(Забележка: заличаването на този член води до 
последващи изменения на членове 18г, 18д и 18е.)

Изменение 57
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в член 18а, параграф 1 
публични или частни доставчици на 
услуги, участващи в международната 
верига на доставка, които съхраняват 
данни за движението и статуса на 
контейнерите или имат достъп до такива 
данни, изпращат на Комисията 
съобщения за статуса на контейнерите 
(„ССК“).

Морските превозвачи, които 
съхраняват данни за движението и 
статуса на контейнерите или имат 
достъп до такива данни, изпращат на 
Комисията съобщения за статуса на 
контейнерите (ССК).

Or. en

Обосновка

От оценката на въздействието на Комисията става ясно, че предложението е 
насочено към морските превозвачи и е разработено, като се имат предвид техните 
бази данни и системи. Само морските превозвачи са били консултирани и само 
морската среда е била взета под внимание при оценката на въздействието. 
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Разширяването на обхвата към други видове транспорт ще изисква нова оценка на 
въздействието и по-нататъшни консултации.

Изменение 58
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимите ССК се изпращат в 
една от следните две ситуации:

заличава се

а) когато контейнери са 
предназначени да бъдат въведени с 
плавателен съд на митническата 
територия на Съюза от трета 
държава;

б) когато контейнери напускат с 
плавателен съд митническата 
територия на Съюза на път за трета 
държава.

Or. de

Обосновка

Не се одобрява въвеждането на система за отчитане на данните на контейнерите, 
тъй като тя би довела до повече разходи и бюрокрация за предприятията. Освен това 
неизбежно чувствителна митническа информация във връзка с данъците би трябвало 
да се предава на трети страни, което не би било съвместимо с данъчната тайна или 
правилата за защита на данните.(Забележка: заличаването на този член води до 
последващи изменения на членове 18г, 18д и 18е.)

Изменение 59
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Необходимите ССК се изпращат в 
една от следните две ситуации:

2. Необходимите ССК се изпращат за 
контейнери, предназначени да бъдат 
въведени с плавателен съд на 
митническата територия на Съюза 
от трета държава:

Or. en

Обосновка

За противодействие на митнически измами и други заплахи за интересите на ЕС 
съобщенията за статуса на контейнерите за контейнери, които влизат в ЕС, са от 
голямо значение. Не е ясно обаче защо същата информация е необходима за 
контейнери, които напускат ЕС. Това не е от значение за откриването на измами, 
свързани с произхода. За да се направи управлението на риска ефективно, голяма част 
от информацията, съдържаща се в данните за износа, вече може да бъде получена 
чрез множеството разпоредби за попълване на формуляри, предвидени в Митническия 
кодекс на Съюза.

Изменение 60
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато контейнери напускат с 
плавателен съд митническата 
територия на Съюза на път за трета 
държава.

заличава се

Or. en

Обосновка

За противодействие на митнически измами и други заплахи за интересите на ЕС 
съобщенията за статуса на контейнерите за контейнери, които влизат в ЕС, са от 
голямо значение. Не е ясно обаче защо същата информация е необходима за 
контейнери, които напускат ЕС. Това не е от значение за откриването на измами, 
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свързани с произхода. За да се направи управлението на риска ефективно, голяма част 
от информацията, съдържаща се в данните за износа, вече може да бъде получена 
чрез множеството разпоредби за попълване на формуляри, предвидени в Митническия 
кодекс на Съюза.

Изменение 61
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В необходимите ССК се обявяват 
събитията, посочени в член 18е, 
доколкото те са известни на 
докладващия публичен или частен 
доставчик на услуги, участващ в 
международната верига на доставка.

заличава се

Or. de

Обосновка

Не се одобрява въвеждането на система за отчитане на данните на контейнерите, 
тъй като тя би довела до повече разходи и бюрокрация за предприятията. Освен това 
неизбежно чувствителна митническа информация във връзка с данъците би трябвало 
да се предава на трети страни, което не би било съвместимо с данъчната тайна или 
правилата за защита на данните.(Забележка: заличаването на този член води до 
последващи изменения на членове 18г, 18д и 18е.)

Изменение 62
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В необходимите ССК се обявяват 3. В необходимите ССК се обявяват 
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събитията, посочени в член 18е, 
доколкото те са известни на 
докладващия публичен или частен 
доставчик на услуги, участващ в 
международната верига на доставка.

събитията, посочени в член 18е, 
доколкото те са известни на 
докладващия публичен или частен 
доставчик на услуги, участващ в 
международната верига на доставка, и 
за който данните са били генерирани 
или събрани в електронното 
оборудване за проследяване на 
контейнерите.

Or. en

Обосновка

Целта на предложението е да засили сътрудничеството между държавите членки и 
Комисията, а не да създаде допълнителни тежести за икономическите оператори. 
Поради това следва да се изясни, че не следва да е необходимо допълнително 
генериране на данни. Съобщенията за статуса на контейнерите, които вече се 
събират в нормалния ход на стопанската дейност на икономическите оператори, 
определено са достатъчни.

Изменение 63
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18в – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава и управлява 
регистър на изпратените до нея ССК 
(„регистър за ССК“).

заличава се

Or. de

Обосновка

Не се одобрява въвеждането на система за отчитане на данните на контейнерите, 
тъй като тя би довела до повече разходи и бюрокрация за предприятията. Освен това 
неизбежно чувствителна митническа информация във връзка с данъците би трябвало 
да се предава на трети страни, което не би било съвместимо с данъчната тайна или 
правилата за защита на данните.(Забележка: заличаването на този член води до 
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последващи изменения на членове 18г, 18д и 18е.)

Изменение 64
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18г заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 65
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18г – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден контейнер, 
включително контейнер, който няма 
да бъде разтоварен в Съюза, е 
предназначен да бъде въведен с 
плавателен съд на митническата 
територия на Съюза от трета 
държава, публичните или частните 
доставчици на услуги, подлежащи на 
задължението по член 18в, 
параграф 1, изпращат ССК за всички 
събития, които се случват от 
момента, в който е докладвано, че 
контейнерът е празен преди да бъдат 
въведен на митническата територия 

заличава се
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на Съюза до момента, в който е 
докладвано, че контейнерът е отново 
празен. 

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 66
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18г – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато специфичните 
CСК, необходими за определяне на 
съответните моменти, в които 
контейнерът е празен, не са налични в 
електронните записи на доставчика, 
доставчикът изпраща ССК за всички 
случващи се събития за период от 
най-малко три месеца преди 
физическото пристигане на 
контейнера в митническата 
територия на Съюза до един месец 
след въвеждането му на 
митническата територия на Съюза 
или до пристигането му в 
местоназначение извън 
митническата територия на Съюза, 
ако това се е случило първо.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.
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Изменение 67
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18д заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 68
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18д – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден контейнер напуска с
плавателен съд митническата 
територия на Съюза на път за трета 
държава, публичните или частните 
доставчици на услуги, подлежащи на 
задължението по член 18в, 
параграф 1, изпращат ССК за всички 
събития, които се случват от 
момента, в който е докладвано, че 
контейнерът е празен на 
митническата територия на Съюза 
до момента, в който е докладвано, че 
той е празен извън митническата 
територия на Съюза.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 69
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18д – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато специфичните 
CСК, необходими за определяне на 
съответните моменти, в които 
контейнерът е празен, не са налични в 
електронните записи на доставчика, 
доставчикът може да изпраща ССК 
за случващите се събития в период от 
най-малко три месеца след напускане 
на митническата територия на 
Съюза.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 70
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18е заличава се

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 71
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43, в 
които да определи свързаните със 
статуса на контейнерите събития, 
за които се изпращат ССК в 
съответствие със член 18в, 
минимално изискваните данни, 
подлежащи на изпращане, и 
честотата на докладване.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 72
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43, в 

заличава се
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които да определи свързаните със 
статуса на контейнерите събития, 
за които се изпращат ССК в 
съответствие със член 18в, 
минимално изискваните данни, 
подлежащи на изпращане, и 
честотата на докладване.

Or. en

Обосновка

Изискванията за данните, предвидени да бъдат обхванати от делегирания акт в 
член 18е, параграф 1, следва да бъдат прозрачни. Съхраняването на данни е 
чувствителен въпрос и е по-добре за всички заинтересовани страни да знаят кои 
данни се изискват и че те ще бъдат защитени. Ако изискванията не са прозрачни и 
ясни, икономическите оператори нямат правна сигурност и могат да изпращат 
всички данни, за да не се натоварват с въвеждането на нови системи. И накрая, 
съгласно договореното в Митническия кодекс на Съюза честотата следва да бъде 
уредена чрез актове за изпълнение.

Изменение 73
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема посредством 
актове за изпълнение разпоредби 
относно формата на данните в ССК и 
начина на предаване на ССК. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 43а, 
параграф 2.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката към член 18в.

Изменение 74
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение разпоредби 
относно формата на данните в ССК и 
начина на предаване на ССК. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 43а, 
параграф 2.

2. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение разпоредби 
относно формата на данните в ССК и 
начина на предаване на ССК, 
включително относно това какви 
задължения могат да са свързани с 
контейнерите, които са влезли в ЕС 
поради отклонения. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 43а, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Отклонения на плавателни съдове или товари могат да възникнат поради много 
причини, вариращи от неблагоприятни атмосферни условия до търговски фактори. 
Контейнерите, превозвани на борда на плавателни съдове, по този начин могат да 
бъдат разтоварени на пристанище на ЕС, въпреки че това не е било първоначалното 
намерение. Това изменение има за цел в разпоредбите за предоставяне на правомощия 
да се включи установяването чрез акт за изпълнение на всякакви разпоредби, които 
могат да се изискват за обработката на контейнери, които са влезли в ЕС поради 
отклонения на плавателни съдове или товари.

Изменение 75
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
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Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение разпоредби 
относно формата на данните в ССК и 
начина на предаване на ССК. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 43а, 
параграф 2.

2. Комисията приема посредством 
актове за изпълнение разпоредби 
относно формата на данните в ССК, 
начина на предаване на ССК и
честотата на докладване. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 43а, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Както бе договорено в Митническия кодекс на Съюза, честотата следва да бъде 
уредена чрез актове за изпълнение.

Изменение 76
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съгласно член 18а, параграф 1 
Комисията установява чрез акт за 
изпълнение начините за получаване 
на съгласието на доставчиците на 
услуги преди предаването на техните 
регистрирани съобщения за статуса 
на контейнерите (ССК) на други 
организации или органи. 

Or. en
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Обосновка

Евентуалното предаване на ССК на други страни е въпрос, който предизвиква 
загриженост относно чувствителността на обменяните данни, както беше признато 
от Комисията. Няма обаче предложени разпоредби, които да определят как, кога и 
от кого споразумението например с океански превозвачи за предаването на ССК, 
предоставени в така наречения „регистър на ССК“ на Комисията, ще бъде изпълнено. 
Също така не е ясно кои „международни организации“ могат да бъдат предвидени 
като получатели на ССК. Тези аспекти следва да бъдат изяснени чрез подходящи 
разпоредби за изпълнение.

Изменение 77
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията се консултира с 
представители на бизнеса относно 
разработването на актовете за 
изпълнение, посочени в член 18е.

Or. en

Изменение 78
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18е – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Комисията настоятелно се 
приканва да проведе щателни 
консултации с представители на 
сектора на линейното корабоплаване 
чрез редовни контейнерни линии във 
връзка с разработването на 
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делегираните актове и актовете за 
изпълнение, посочени в член 18е. Те 
могат да бъдат поканени да участват 
в съответните срещи на комисиите и 
експертните групи, които ще бъдат 
използвани за разработването на тези 
актове.

Or. en

Изменение 79
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18ж заличава се

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 515/97 вече предвижда създаването на база данни във връзка с 
нарушенията на разпоредбите на митническото законодателство и относно 
земеделските продукти. Всеобхватното, автоматично събиране на данни от страна 
на Комисията във връзка с всяка подадена митническа декларация и систематичното 
сравняване са в противоречие, наред с другото — поради чувствителността на 
данните на икономическите оператори — с Митническия кодекс на Съюза, както и с 
общите принципи на Договора.

Изменение 80
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава и управлява 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита в рамките 
на една държава членка, както е 
описано в приложения 37 и 38 към 
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на 
Комисията („регистър за внос, износ, 
и транзит“). Държавите членки 
разрешават на Комисията да копира 
систематично данни относно вноса, 
износа и транзита от източниците, 
управлявани от Комисията въз основа 
на Регламент (ЕИО) № 2913/92 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността. Държавите 
членки предоставят на Комисията 
данни относно транзита на стоки в 
рамките на една държава членка и 
относно директния износ.

заличава се

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 515/97 вече предвижда създаването на база данни във връзка с 
нарушенията на разпоредбите на митническото законодателство и относно 
земеделските продукти. Всеобхватното, автоматично събиране на данни от страна 
на Комисията във връзка с всяка подадена митническа декларация и систематичното 
сравняване са в противоречие, наред с другото — поради чувствителността на 
данните на икономическите оператори — с Митническия кодекс на Съюза, както и с 
общите принципи на Договора.

Изменение 81
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава и управлява 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита в рамките на 
една държава членка, както е описано в 
приложения 37 и 38 към Регламент 
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията 
(„регистър за внос, износ, и транзит“). 
Държавите членки разрешават на 
Комисията да копира систематично 
данни относно вноса, износа и транзита 
от източниците, управлявани от 
Комисията въз основа на Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията данни относно транзита на 
стоки в рамките на една държава членка 
и относно директния износ.

1. Комисията създава и управлява 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита в рамките на 
една държава членка, както е описано в 
приложения 37 и 38 към Регламент 
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията 
(„регистър за внос, износ, и транзит“). 
Държавите членки разрешават на 
Комисията да копира систематично 
данни относно вноса, износа и транзита 
от източниците, управлявани от 
Комисията въз основа на Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. На 
възможно най-ранна дата държавите 
членки предоставят на Комисията данни 
относно транзита на стоки в рамките на 
една държава членка и относно 
директния износ. Целта е да се 
гарантира, че съдържащата се в този 
регистър информация относно 
интересите на доставчиците на 
услуги на държавите членки не се 
използва по неправилен начин.

Or. en

Изменение 82
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регистърът се използва за 
подпомагане на действията за 
предотвратяване, разследване и 
наказателно преследване на операции, 
които са или изглежда, че 

заличава се
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представляват нарушение на 
митническото законодателство, и за 
целите на управлението на риска, 
включително митнически контрол, 
основан на оценка на риска, както е 
определено в член 4, точки 25 и 26 и 
член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно 
създаване на Митнически кодекс на 
Общността.

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 515/97 вече предвижда създаването на база данни във връзка с 
нарушенията на разпоредбите на митническото законодателство и относно 
земеделските продукти. Всеобхватното, автоматично събиране на данни от страна 
на Комисията във връзка с всяка подадена митническа декларация и систематичното 
сравняване са в противоречие, наред с другото — поради чувствителността на 
данните на икономическите оператори — с Митническия кодекс на Съюза, както и с 
общите принципи на Договора.

Изменение 83
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Достъп до регистъра имат само 
отделите на Комисията и 
националните органи, посочени в 
член 29. В рамките на Комисията и 
националните органи само определени 
анализатори се оправомощават да 
обработват лични данни, съдържащи 
се в този регистър.

заличава се

Без да се засяга 
Регламент (ЕО) № 45/2001, 
Комисията може да предава, при 
съгласие от страна на публичните 
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или частните доставчици на услуги, 
участващи в международната верига
на доставка, данните, получени в 
съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1, на 
международни организации и/или 
институции/агенции на ЕС, които 
допринасят за защитата на 
финансовите интереси на Съюза и 
правилното прилагане на 
митническото законодателство, с 
които Комисията е сключила 
съответна договореност или 
меморандум за разбирателство.

Предаването на данни, предвидено в 
настоящия параграф, се извършва 
само за общите цели на настоящия 
регламент, включително за 
защитата на финансовите интереси 
на Съюза и/или за целите на 
управлението на риска съгласно 
член 4, точки 25 и 26 и член 13, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Договореността или меморандумът 
за разбирателство, на чиято основа 
може да се извърши прехвърлянето на 
данни съгласно настоящия параграф, 
включва, наред с друго, принципи за 
защита на данните, като например 
възможността субектите на данни 
да упражняват правата си на достъп 
и поправка и да се ползват от 
административни и съдебни средства 
за защита, както и независим 
механизъм за надзор, за да се осигури 
спазване на гаранциите за защита на 
данните.

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 515/97 вече предвижда създаването на база данни във връзка с 
нарушенията на разпоредбите на митническото законодателство и относно 
земеделските продукти. Всеобхватното, автоматично събиране на данни от страна 
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на Комисията във връзка с всяка подадена митническа декларация и систематичното 
сравняване са в противоречие, наред с другото — поради чувствителността на 
данните на икономическите оператори — с Митническия кодекс на Съюза, както и с 
общите принципи на Договора.

Изменение 84
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, Комисията може да предава, 
при съгласие от страна на публичните 
или частните доставчици на услуги,
участващи в международната верига 
на доставка, данните, получени в 
съответствие с процедурата, посочена в 
параграф 1, на международни
организации и/или 
институции/агенции на ЕС, които 
допринасят за защитата на финансовите 
интереси на Съюза и правилното 
прилагане на митническото 
законодателство, с които Комисията е 
сключила съответна договореност или 
меморандум за разбирателство.

Комисията може да предава, при 
съгласие от страна на предоставящата 
държава членка, избраните данни,
получени в съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1, на
международните организации —
Световната митническа организация,
Международната морска 
организация, Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване и Международната 
асоциация за въздушен транспорт, 
както и на Европол, които допринасят 
за защитата на финансовите интереси на 
Съюза и правилното прилагане на 
митническото законодателство, с които 
Комисията е сключила съответна 
договореност или меморандум за 
разбирателство.

Or. en

Обосновка

Защитата на данните е много чувствителна и заинтересованите страни трябва да 
знаят на кои организации и агенции Комисията може да предава данни. За целите на 
правната сигурност и прозрачност списъкът следва да бъде определен в основния акт. 
Комисията може да изменя списъка чрез делегиран акт.
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Изменение 85
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регламент (ЕО) № 45/2001 се 
прилага за обработката от 
Комисията на лични данни във връзка 
с данни, включени в този регистър.

заличава се

Комисията се счита за контролиращ 
орган относно данните съгласно 
член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

Регистърът за внос, износ и транзит 
подлежи на предварителна проверка 
от страна на Европейския надзорен 
орган по защита на данните в 
съответствие с член 27 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

Данни, съдържащи се регистъра за 
внос, износ и транзит, се пазят само 
за времето, необходимо за постигане 
на целите, за които са били въведени, 
и не могат да бъдат съхранявани за 
повече от десет години. Ако лични 
данни се съхраняват за период, 
надвишаващ пет години, 
Европейският надзорен орган по 
защита на данните се информира за 
това.

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 515/97 вече предвижда създаването на база данни във връзка с 
нарушенията на разпоредбите на митническото законодателство и относно 
земеделските продукти. Всеобхватното, автоматично събиране на данни от страна 
на Комисията във връзка с всяка подадена митническа декларация и систематичното 
сравняване са в противоречие, наред с другото — поради чувствителността на 
данните на икономическите оператори — с Митническия кодекс на Съюза, както и с 
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общите принципи на Договора.

Изменение 86
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данни, съдържащи се регистъра за внос, 
износ и транзит, се пазят само за 
времето, необходимо за постигане на 
целите, за които са били въведени, и не 
могат да бъдат съхранявани за повече от 
десет години. Ако лични данни се 
съхраняват за период, надвишаващ пет
години, Европейският надзорен орган 
по защита на данните се информира за 
това.

Данни, съдържащи се регистъра за внос, 
износ и транзит, се пазят само за 
времето, необходимо за постигане на 
целите, за които са били въведени, и не 
могат да бъдат съхранявани за повече от 
седем години. Ако лични данни се 
съхраняват за период, надвишаващ три
години, Европейският надзорен орган 
по защита на данните се информира за 
това.

Or. en

Изменение 87
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Регистърът за вноса, износа и 
транзит не включва специални 
категории данни по смисъла на 
член 10, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

заличава се

Комисията предприема необходимите 
технически и организационни мерки, 
за да защити личните данни от 
случайно или неправомерно 
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унищожаване, случайна загуба или 
неразрешено разкриване, промяна или 
достъп, или всякакви други 
неразрешени форми на обработка.

Or. de

Обосновка

Регламент (ЕО) № 515/97 вече предвижда създаването на база данни във връзка с 
нарушенията на разпоредбите на митническото законодателство и относно 
земеделските продукти. Всеобхватното, автоматично събиране на данни от страна 
на Комисията във връзка с всяка подадена митническа декларация и систематичното 
сравняване са в противоречие, наред с другото — поради чувствителността на 
данните на икономическите оператори — с Митническия кодекс на Съюза, както и с 
общите принципи на Договора.

Изменение 88
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18з заличава се

Or. de

Обосновка

Искането за предоставяне на документация пряко от страна на участниците в 
митническите производства, без да се ангажират националните органи, ограничава 
правата на държавите членки по непропорционален начин. Освен това 
компетентните национални митнически органи разполагат, наред с другото, с 
необходимите сведения и информация във връзка с участниците в митническите 
производства.

Изменение 89
Андреас Шваб
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да получи пряко 
от икономическите оператори 
документи, придружаващи 
декларациите за внос и износ, във
връзка с разследвания относно 
прилагането на митническото 
законодателство, както е определено 
в член 2, параграф 1.

заличава се

Or. de

Обосновка

Искането за предоставяне на документация пряко от страна на участниците в 
митническите производства, без да се ангажират националните органи, ограничава 
правата на държавите членки по непропорционален начин. Освен това 
компетентните национални митнически органи разполагат, наред с другото, с 
необходимите сведения и информация във връзка с участниците в митническите 
производства.

Изменение 90
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Предложено изменение на Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да получи пряко от 
икономическите оператори документи, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ, във връзка с разследвания 
относно прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1.

Комисията, след отправено искане към 
държавата членка, както е описано в 
параграф 1а, може да получи пряко от 
икономическите оператори документи, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ, във връзка с разследвания 
относно прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
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член 2, параграф 1. Комисията е 
длъжна да уведоми за това искане 
всички държави членки, за които има 
вероятност да бъдат включени в 
последващо проучване.

Or. pt

Изменение 91
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Предложение за Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да получи пряко от 
икономическите оператори документи, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ, във връзка с разследвания 
относно прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1.

1. Комисията, след отправено искане 
към държавата членка, както е 
описано в параграф 1а, може да получи 
пряко от икономическите оператори 
документи, придружаващи 
декларациите за внос и износ, във 
връзка с разследвания относно 
прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1. Комисията е 
длъжна да уведоми за това искане 
всички държави членки, за които има 
вероятност да бъдат включени в 
последващо проучване.

Or. en

Изменение 92
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (EО) № 515/97
Член 18з – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да получи пряко от 
икономическите оператори документи, 
придружаващи декларациите за внос и
износ, във връзка с разследвания 
относно прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1.

1. Комисията може да получи пряко от 
икономическите оператори документи, 
придружаващи декларациите за внос 
или износ, във връзка с разследвания 
относно прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1, или с изричното 
разрешение на държава членка, или с 
мълчаливото разрешение, посочено в 
член 18з, параграф 1, буква б).
Комисията уведомява за искането 
всички държави членки, за които има 
вероятност да бъдат включени в 
последващо проучване, успоредно с 
отправянето на искането. 
Комисията предоставя на държавата 
членка, където е установен 
икономическият оператор, копие от 
искането, успоредно с отправянето 
на искането. Комисията представя 
копие на отговора от икономическия 
оператор на държавата членка, в 
която икономическият оператор е 
установен, в рамките на една седмица 
от получаването му.

Or. en

Обосновка

Съществуващата система може да бъде подобрена и рационализирана, така че да 
постига същите цели като предложението на Комисията. Следва да се избягва 
възникването на конфликт с националната компетентност и това изменение 
отразява по-добре оперативните реалности на такива искания.

Изменение 93
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да получи пряко от 
икономическите оператори документи, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ, във връзка с разследвания 
относно прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1.

1. Комисията, след отправено искане 
към държавите членки, както е 
описано в член 2, може да получи пряко 
от икономическите оператори 
документи, придружаващи 
декларациите за внос и износ, както и 
документи за които са били 
генерирани или събрани 
придружаващи документи от 
икономическите оператори, във 
връзка с разследвания относно 
прилагането на митническото 
законодателство, както е определено в 
член 2, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Събирането на данни по такъв начин, че те да отговарят на изискванията на 
Комисията или Европейската служба за борба с измамите (OLAF), може да 
представлява тежест за бизнеса, особено за МСП, които не са свикнали да бъдат в 
контакт с европейските институции. Информацията, вече събрана и описана в 
член 18а, параграф 3, следва да бъде достатъчна.

Изменение 94
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След искане от Комисията 
държавата членка има срок от три 
седмици, за да отговори на това 
искане и да предостави изискваната 
документация. Ако държавата членка 
не стори това в рамките на този 
срок, ще се счита, че е дала мълчаливо 
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разрешение на Комисията пряко да се 
свързва с икономическите оператори.

Or. en

Обосновка

Съответните държави и местните органи познават участващите страни
сравнително добре. За бърз и ефективен процес икономическите оператори следва 
първо да бъдат в контакт с познати страни с цел избягване на недоразумения или 
недоверие. Понастоящем икономическите оператори имат три седмици, за да 
докладват относно декларациите за произход, и за предпочитане същият срок следва 
да се използва и тук.

Изменение 95
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След отправено искане от 
Комисията към държава членка за 
документи, придружаващи дадена 
декларация за внос или износ, 
държавата членка има четири 
седмици, в рамките на които да:

— отговори на искането и да 
предостави изискваната 
документация;

— да уведоми Комисията, че 
държавата членка е поискала 
документацията от икономическия 
оператор;

— да поиска, по оперативни причини, 
още две седмици, за да изпълни 
искането; или

— да откаже искането, като 
предостави подходяща причина.
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Or. en

Обосновка

Съществуващата система може да бъде подобрена и рационализирана, така че да 
постига същите цели като предложението на Комисията. Следва да се избягва 
възникването на конфликт с националната компетентност и това изменение 
отразява по-добре оперативните реалности на такива искания.

Изменение 96
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Ако държавата членка:

— не отговори с предоставянето на 
исканите документи;

— не уведоми Комисията, че 
държавата членка е поискала 
документите от икономическия 
оператор;

— не поиска, по оперативни причини, 
още две седмици, за да изпълни 
искането; или

— не откаже искането

в рамките на този първоначален срок 
от четири седмици, се счита, че тя е 
дала мълчаливото си разрешение 
Комисията да поиска пряко от 
икономическия оператор 
документите, придружаващи 
дадената декларация за внос или 
износ.

Or. en
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Обосновка

Съществуващата система може да бъде подобрена и рационализирана, така че да 
постига същите цели като предложението на Комисията. Следва да се избягва
възникването на конфликт с националната компетентност и това изменение 
отразява по-добре оперативните реалности на такива искания.

Изменение 97
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на сроковете, в които те 
са задължени да поддържат 
съответната документация, и при 
поискване икономическите оператори 
предоставят на Комисията 
информацията, посочена в 
параграф 1.

заличава се

Or. de

Обосновка

Искането за предоставяне на документация пряко от страна на участниците в 
митническите производства, без да се ангажират националните органи, ограничава 
правата на държавите членки по непропорционален начин. Освен това 
компетентните национални митнически органи разполагат, наред с другото, с 
необходимите сведения и информация във връзка с участниците в митническите 
производства.

Изменение 98
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18з – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на сроковете, в които те са 
задължени да поддържат съответната 
документация, и при поискване 
икономическите оператори предоставят 
на Комисията информацията, посочена в 
параграф 1.

2. В рамките на сроковете, в които те са 
задължени да поддържат съответната 
документация, и при поискване 
икономическите оператори предоставят 
на Комисията информацията, посочена в 
параграф 1, в рамките на три 
седмици.“

Or. en

Обосновка

Липсата на установен срок за икономическите оператори за отговор може да доведе 
до различни национални правила, както и до различни тежести за бизнеса. 
Понастоящем икономическите оператори обикновено имат три седмици, за да 
отговорят на националните митнически органи и да представят искане на 
сертификат за произход или подобна декларация. Поради това би било подходящо да 
се определи същият срок.

Изменение 99
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 9a (нов)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Член 30, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

4. С предварително разрешение на, и 
при спазване на условията от страна на 
държавата членка, включила 
съответната информация в системата на 
МИС, данни могат да се извеждат от 
МИС и предоставят за употреба от 
национални органи, различни от 
включените в списъците по реда на 
параграф 2, трети страни и 
международни или регионални 
организации, желаещи да ги 

4. С предварително разрешение на, и 
при спазване на условията от страна на 
държавата членка, включила 
съответната информация в системата на 
МИС, данни могат да се извеждат от 
МИС и предоставят за употреба от 
национални органи, различни от 
включените в списъците по реда на 
параграф 2, трети страни и 
международни или регионални 
организации и/или агенции на ЕС,
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използват. Всяка държава членка 
предприема специални действия и 
мерки по осигуряване на сигурността на 
такива данни при предаване или 
предоставянето им на отдели, намиращи 
се извън нейната територия.

които допринасят за защитата на 
финансовите интереси на Съюза и 
правилното прилагане на 
митническото законодателство.
Всяка държава членка предприема 
специални действия и мерки по 
осигуряване на сигурността на такива 
данни при предаване или 
предоставянето им на отдели, намиращи 
се извън нейната територия.

Разпоредбите по реда на предходната 
точка се прилагат mutatis mutandis
спрямо Комисията, когато последната е 
въвела данните в Системата.

Разпоредбите по реда на предходната 
точка се прилагат mutatis mutandis
спрямо Комисията, когато последната е 
въвела данните в Системата.

Or. pt

Изменение 100
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 11
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Включените в МИС данни се 
съхраняват само за срока, необходим за 
постигане на целите, за които са 
въведени, и не могат да бъдат 
съхранявани за повече от десет години. 
Ако лични данни се съхраняват за 
период, надвишаващ пет години, 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните се информира за това.“

„Включените в МИС данни се 
съхраняват само за срока, необходим за 
постигане на целите, за които са 
въведени, и не могат да бъдат 
съхранявани за повече от пет години. 
Ако лични данни се съхраняват за 
период, надвишаващ пет години, 
Европейският надзорен орган по защита 
на данните се информира за това.“

Or. en

Изменение 101
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 14 – буква а
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Регламент (ЕО) № 515/97
Член 41г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. Срокът, през който могат да бъдат 
съхранявани данните, се определя в 
зависимост от законовите и 
подзаконовите разпоредби и процедури 
в държавата членка, която ги 
предоставя. Долупосочените 
максимални срокове, които започват да 
текат от датата на въвеждане на данните 
в следственото досие, не могат да се 
превишават и не се кумулират:

„1. Срокът, през който могат да бъдат 
съхранявани данните, се определя в 
зависимост от законовите и 
подзаконовите разпоредби и процедури 
в държавата членка, която ги 
предоставя. Необходимостта от 
запазването на данните се 
преразглежда от предоставящата 
държава членка. Долупосочените 
максимални срокове, които започват да 
текат от датата на въвеждане на данните 
в следственото досие, не могат да се 
превишават и не се кумулират:

Or. en

Изменение 102
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 14 – буква б
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 41г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Комисията анонимизира данните 
веднага след изтичането на 
максималния срок за съхранение, 
предвиден в параграф 1.“

„3. Комисията анонимизира или 
заличава данните веднага след 
изтичането на максималния срок за 
съхранение, предвиден в параграф 1.“

Or. en

Изменение 103
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 15
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Регламент (ЕО) № 515/97
Член 43 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 18е, параграф 1
и член 23, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от [дд/мм/гггг] [посочете датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 18а, параграф 6, 
член 18ж, параграф 3 и член 23, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от 
[дд/мм/гггг] [посочете датата на влизане 
в сила на настоящия регламент].

Or. en

Изменение 104
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 15
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 43 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 18е, параграф 1 и 
член 23, параграф 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 18а, параграф 6, 
член 18ж, параграф 3 и член 23, 
параграф 4, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en
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Изменение 105
Оле Шмид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 15
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 43 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18е, параграф 1 и член 23, 
параграф 4, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18а, параграф 6, член 18ж, 
параграф 3 и член 23, параграф 4, влиза 
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 106
Тадеуш Рос

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За публични или частни доставчици на 
услуги, които към момента на влизането 
в сила на настоящия регламент са 
обвързани със частноправни договори, 
които ги възпрепятстват да изпълнят 
задължението си, предвидено в 
член 18в, параграф 1, настоящият 
регламент поражда действие една 
година след влизането си в сила.

За публични или частни доставчици на 
услуги, които към момента на влизането 
в сила на настоящия регламент са 
обвързани с частноправни договори, 
които ги възпрепятстват да изпълнят 
задължението си, предвидено в 
член 18в, параграф 1, настоящият 
регламент поражда действие не по-рано 
от една година след влизането в сила 
на изискваните актове за изпълнение 
и делегирани актове, посочени в 
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член 18е. 

Or. en


