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Изменение 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Икономическите оператори, които 
спазват митническото законодателство 
и са надеждни, като „одобрени 
икономически оператори“ следва да 
могат да се възползват максимално от 
широката употреба на опростените 
процедури и — като се отчетат 
аспектите, свързани със сигурността и 
безопасността — от намаленото
равнище на митнически контрол. Също 
така те могат да се възползват от статуса 
на одобрен икономически оператор за 
опростени митнически процедури или 
статуса на одобрен икономически 
оператор за сигурност и безопасност. 
Може да им бъде предоставен единият 
или другият статус, или и двата заедно.

(19) Икономическите оператори, които 
спазват митническото законодателство 
и са надеждни, допринасят за
осигуряването на сигурността на 
веригата на митническо оформяне и 
финансовите интереси на 
Европейския съюз, като „одобрени 
икономически оператори“ следва да 
могат да се възползват максимално от 
широката употреба на опростените 
процедури и — като се отчетат 
аспектите, свързани със сигурността и 
безопасността — от конкретни 
предимства и по-специално от 
намалените равнища на митнически 
контрол. Също така те могат да се 
възползват от статуса на одобрен 
икономически оператор за опростени 
митнически процедури или статуса на 
одобрен икономически оператор за 
сигурност и безопасност. Може да им 
бъде предоставен единият или другият 
статус, или и двата заедно.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е по-ясно да се посочи в текста на Митническия кодекс на Съюза, че 
одобрените икономически оператори следва да могат да се възползват от 
предимства.

Изменение 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
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Член 5 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „декларация за временно 
складиране“ е актът, с който дадено 
лице обявява в установената форма и по 
установения начин, че стоките са 
поставени или ще бъдат поставени 
под този режим;

11. „декларация за временно 
складиране“ е актът, с който дадено 
лице обявява в установената форма и по 
установения начин, че стоките са или 
ще бъдат на временно складиране;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 5 – точка 14a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. „временно складиране“ е 
ситуация, при която несъюзни стоки 
са временно складирани под 
митнически надзор от момента на 
представянето им пред митнически 
органи до поставянето им в под 
митнически режим;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti
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Предложение за регламент
Член 5 – точка 31 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лицето, представящо стоките, за 
които се счита, че са поставени под 
режим временно складиране до 
подаването на декларацията за 
временно складиране, или лицето, за 
чиято сметка се представят тези 
стоки;

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 5 – точка 31 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лицето, подаващо декларацията за 
временно складиране, или лицето, за 
чиято сметка се подава тази 
декларация;

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 44
Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема 
решения, с които разрешава на една 
или повече държави членки да 
използват — независимо от 
параграф 1 — средства за обмен и 
съхранение на данни, различни от 
средствата за електронна обработка 
на данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 6, параграф 3 допуска дерогация от безусловния принцип за електронен обмен на 
данни. Това подкопава основния принцип на модернизацията на митническото 
законодателство в Европа. Освен това той представлява възможно тълкуване, което 
може да породи липса на правна сигурност и предвидимост.

Изменение 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема решения, 
с които разрешава на една или повече 
държави членки да използват —
независимо от параграф 1 — средства за 
обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни.

3. Комисията в надлежно обосновани 
случаи може да приема решения, с 
които разрешава на една или повече 
държави членки да използват —
независимо от параграф 1 — средства за 
обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни. Тази дерогация не може да 
има въздействие върху 
разработването, поддръжката и 
използването на електронните 
системи за обмен на данни, посочени в 
параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Особено важно е Митническият кодекс на Съюза да се въвежда и прилага по един и 
същи начин във 27-те държави членки. Все пак може да има случаи, когато по 
изключение се допускат дерогации за една или няколко държави членки.

Изменение 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема решения, 
с които разрешава на една или повече 
държави членки да използват —
независимо от параграф 1 — средства за 
обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни.

3. В надлежно обосновани случаи и за 
ограничен период от време Комисията 
може да приема решения, с които 
разрешава на една или повече държави 
членки да използват — независимо от 
параграф 1 — средства за обмен и 
съхранение на данни, различни от 
средствата за електронна обработка на 
данни.

Or. el

Обосновка

Предвиденото изключение трябва да се предоставя за ограничен период от време и 
въз основа на на базата на действителна необходимост.

Изменение 47
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема решения, 
с които разрешава на една или повече 
държави членки да използват —
независимо от параграф 1 — средства за 

3. Комисията може да приема решения, 
с които разрешава на една или повече 
държави членки да използват —
независимо от параграф 1 — средства за 
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обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни.

обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни. Все пак Комисията 
насърчава държави членки, които още 
не са разработили подходящи 
средства за електронна обработка на 
данни, да го направят.

Or. en

Обосновка

Изменение 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят критериите за 
предоставяне на дерогацията, 
посочена в член 6, параграф 3.

Or. el

Обосновка

С оглед постигането на действащ митнически съюз въпросните изключения/дерогации 
следва да бъдат временни и напълно необходими/обосновани. Освен това за 
предоставянето на въпросната дерогация следва да се предвидят определени 
критерии. По тази причина определянето на критериите за предоставяне на 
дерогациите по член 6, параграф 3, следва да става чрез делегирани актове.

Изменение 49
Constance Le Grip
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да разреши на 
държавите членки — по тяхно искане 
— да изпробват за ограничен период от 
време опростени процедури за 
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни.

2. Комисията може да разреши на една 
или няколко държави членки — по 
тяхно искане — да изпробват за 
ограничен период от време други
процедури за допълнително 
опростяване на прилагането на 
митническото законодателство.
Възможност за такова изпробване се 
предоставя на всички държави 
членки. Опростените процедури 
включват несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез използване 
на средства за електронна обработка на 
данни, отнасящи се до следното:

а) исканията и разрешенията, 
свързани с даден митнически режим 
или със статуса на одобрен 
икономически оператор;
б) заявленията и специалните
решения, издавани в съответствие с 
член 32;
в) общата рамка за управление на 
риска, посочена в член 39;
г) стандартизираните форми и 
съдържания на данните за 
регистриране;
д) поддръжката на тези данни от 
страна на митническите органи на 
държавите членки;
е) разпоредбите, уреждащи достъпа 
до тези данни от:
i) стопанските субекти;

ii) други компетентни органи.
След като пробният период изтече, 
Комисията пристъпва към изготвяне 
на оценка с цел определяне на 
предимствата.
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Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че възможността за изпробване (пилотно прилагане) на 
опростени процедури следва да се предостави на всички държави членки, които 
желаят да участват.

Изменение 50
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да разреши на 
държавите членки — по тяхно искане 
— да изпробват за ограничен период 
от време опростени процедури за 
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни.

2. Комисията може да разреши на 
държави членки — по тяхно искане —
да изпробват изменени и опростени 
процедури за прилагането на 
митническото законодателство. 
Възможност за такова пилотно 
прилагане се предоставя на всички 
държави членки по тяхно искане и то 
се оценява периодично.

Or. en

Обосновка

Би могло да е от полза изпробване на изменени и опростени процедури в митническия 
надзор, анализа на риска и митническия контрол и могат да се използват най-добрите 
налични към този момент средства, а не само чрез ИТ.

Изменение 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да разреши на 
държавите членки — по тяхно искане 
— да изпробват за ограничен период 

2. Комисията може да разреши на 
държави членки — по тяхно искане —
да изпробват опростени процедури за 
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от време опростени процедури за 
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни.

прилагането на митническото 
законодателство. Възможност за 
такова пилотно прилагане се 
предоставя на всички държави членки 
по тяхно искане и то се оценява 
периодично.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че възможността за изпробване (пилотно прилагане) на 
опростени процедури следва да се предостави на всички държави членки, които 
желаят да участват.

Изменение 52
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да разреши на 
държавите членки — по тяхно искане —
да изпробват за ограничен период от 
време опростени процедури за 
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни.

2. Комисията може да разреши на 
държавите членки — по тяхно искане —
да изпробват за ограничен период от 
време други процедури за 
допълнително опростяване на
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни.

Or. en

Обосновка

Следва Комисията да може да разрешава на държави членки с вече добре 
функциониращи средства за електронна обработка на данни да изпробват други 
процедури за допълнително опростяване на митническото законодателство.

Изменение 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
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Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това задължение може да не важи в 
определени случаи.

Това задължение може да не важи в 
случаи, когато:
а) митническият представител 
действа от името на лица, за които 
не се изисква да са установени на 
митническата територия на Съюза, 
освен когато е предвидено друго; или
б) има сключени споразумения с 
трети държави, съгласно които лица, 
установени в тези държави, могат да 
действат като митнически 
представители.

Or. en

Обосновка

Съществуват определени случаи, когато не е нужно митническите представители да 
са установени в ЕС.

Изменение 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграф 2 не възпрепятства 
държавите членки да прилагат по 
отношение на митнически 
представител, който не е установен 
на митническата територия на 
Съюза, условията, които те са 
определили в съответствие с първото 
изречение от параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Съществуват определени случаи, когато не е нужно митническите представители да 
са установени в ЕС.

Изменение 55
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 20 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) случаите, в които задължението 
по член 18, параграф 2, първа алинея 
не важи;

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 7, предложено от докладчика.

Изменение 56
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По принцип на одобрен икономически 
оператор се предоставя възможност 
за прилагане на следните видове 
опростени процедури:
а) освобождаване от обобщена 
декларация за напускане и обобщена 
декларация за въвеждане, също така в 
случай на забрани, когато е възможно 
използването на общ лиценз или 
продуктите са добре познати;
б) местно митническо оформяне при 
внос без уведомление, също така в
случай на забрани, когато е възможно 
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използването на общ лиценз или 
продуктите са добре познати; 
използване на обща декларация за 
определен срок до един месец;
в) централизирано оформяне и 
процедури по самостоятелно 
определяне.

Or. en

Обосновка

До момента в Митническия кодекс на Съюза не са предвидени никакви съществени 
опростявания дори за одобрени икономически оператори (ОИО). Само не толкова 
засилени и по-малко на брой проверки не представляват действителни облекчения.  
Съгласно съображение 11 (параграф 19) надеждните икономически оператори следва 
да се възползват максимално от опростените процедури. Поради това следва чрез 
член 21 от Митническия кодекс на Съюза пряко да се прилагат конкретни опростени 
процедури.

Изменение 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Титулярът на статус на одобрен 
икономически оператор, посочен в 
параграф 2, се възползва от 
предимства, свързани с вида на 
получения сертификат, както е 
описано в параграф 2, букви а) и б).

Or. fr

Обосновка

Необходимо е по-ясно да се посочи в текста на Митническия кодекс на Съюза, че 
одобрените икономически оператори следва да могат да се възползват от 
предимства.
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Изменение 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Заявленията, подадени от 
одобрените икономически оператори,
се обработват с предимство.

Or. fr

Обосновка

Признаването на предимството при обработване, което следва да се предостави на 
одобрените икономически оператори, следва ясно да се упомене в Митническия кодекс 
на Европейския съюз.

Изменение 59
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 21a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a
На икономически оператори, които са 
признати за одобрени икономически 
оператори, при поискване и при 
посочване на номера за регистрация и 
идентификация на икономически 
оператори (EORI номер), могат да се 
предоставят мерки за улесняване:
1. освобождаване на одобрените 
икономически оператори от 
задължението за даване на 
първоначални данни, също и в случаи 
на забрани и ограничения, когато е 
възможно общо разрешение или 
продуктите са известни на 
митническия орган;
2. освобождаване на одобрените 
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икономически оператори от 
задължението за даване на 
първоначални данни, също и в случаи 
на забрани и ограничения, когато е 
възможно общо разрешение или 
продуктите са известни на 
митническия орган;
3. възможност за подаване на 
митническа декларация без 
официална декларация;
4. признаване на изявление върху 
придружаващ документ, като 
равнозначно на митническа 
декларация;
5. митническо оформяне на вноса без 
уведомление, също и в случаи на 
забрани и ограничения, когато е 
възможно общо разрешение или 
продуктите са известни на 
митническия орган; разрешението се 
получава при условие, че общото 
уведомление се подава за определен 
период от време.

Or. de

Обосновка

Предложението за Митнически кодекс на Европейския съюз не съдържа 
задължителни правила за опростяване на процедурите, които представляват 
действителни улеснения, дори в полза на предприятия, които успешно са завършили 
сложната процедура по сертифицирането като оторизирани стопански субекти. По 
този начин, чрез икономическите действащи лица е застрашена приемливостта на 
сертифицирането на оторизирани стопански субекти. В глобализираната търговия, 
правилата за опростяване на митническите процедури са от голямо икономическо 
значение за конкурентоспособността на предприятията. 

Изменение 60
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
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Член 23 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с
които се определят:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове по член 243, с които се определя 
следното:

Or. de

Обосновка

виж изменение 1 – параграф 21a (нов)

Изменение 61
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 23 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правилата за предоставяне на
статус на одобрен икономически 
оператор по член 21;

а) случаите, в които се извършва 
преглед на статуса на одобрен 
икономически оператор;

Or. de

Обосновка

виж изменение 1 – параграф 21a (нов)

Изменение 62
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 23 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правилата за предоставяне на 
статус на одобрен икономически 
оператор по член 21;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Критериите за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор са 
достатъчно описани в основния акт съгласно предложените от докладчика 
изменения.

Изменение 63
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 23 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) случаите, в които изискването 
одобреният икономически оператор
да бъде установен на митническата 
територия на Съюза не се прилага в 
съответствие с член 21, параграф 1, 
втора алинея;

б) компетентният митнически орган 
за даване на такъв статус и 
разрешения;

Or. de

Обосновка

виж изменение 1 – параграф 21a (нов)

Изменение 64
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 23 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) случаите, в които изискването 
одобреният икономически оператор 
да бъде установен на митническата 
територия на Съюза не се прилага в 
съответствие с член 21, параграф 1, 
втора алинея;

заличава се

Or. en
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Обосновка

В съответствие с изменение 8, предложено от докладчика.

Изменение 65
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 23 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) консултацията и информацията 
на другите митнически органи,

Or. de

Обосновка

виж изменение 1 – параграф 21a (нов)

Изменение 66
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 23 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) правилата за преустановяване или 
отнемане на статуса на одобрен 
икономически оператор,

Or. de

Обосновка

виж изменение 1 – параграф 21a (нов)

Изменение 67
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
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Член 23 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) условията за премахване на 
задължението да бъдат установени 
на митническата територия на 
Съюза за точно определени категории 
одобрени икономически оператори.

Or. de

Обосновка

виж изменение 1 – параграф 21a (нов)

Изменение 68
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато дадено заявление е 
подадено от оператор със статус на 
одобрен икономически оператор за 
опростени митнически процедури, 
общите критерии не се проверяват 
отново от митническите органи. За 
всички тези заявления се проверяват 
единствено специфични критерии, 
свързани със заявлението за 
разрешение, внесено от одобрения 
икономически оператор.

Or. fr

Обосновка

Изменението цели да се подобри статусът на одобрените икономически оператори, 
чрез опростяване на заявленията за разрешение и одитите на процедурите за 
одобрените икономически оператори, а също и чрез намаляване на времето за 
обработка. Този статус следва да бъде референция за всички митнически разрешения.
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Изменение 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обаче митническите органи не 
могат да се произнесат в определения 
срок, те уведомяват заявителя за това 
преди изтичането на срока, като 
посочват причините и необходимия им 
допълнителен срок за вземане на 
решение.

Срокът за вземане на решение, 
определен в митническото 
законодателство, започва да тече от 
датата на приемане на заявлението.

Когато митническите органи не могат да 
се произнесат в определения в 
митническото законодателство срок 
за вземане на решение, те уведомяват 
заявителя за това преди изтичането на 
срока, като посочват причините и 
необходимия им допълнителен срок за 
вземане на решение. Максималният 
допълнителен срок не надвишава 
30 дни.
Без да се засягат разпоредбите на 
трета алинея, решаващият 
митнически орган може да удължи 
срока за вземане на решение [съгласно 
определеното в митническото 
законодателство], когато 
заявителят поиска такова 
удължаване за извършване на 
корекции, с цел да гарантира 
изпълнението на условията и 
критериите. Тези корекции и 
допълнителният срок, необходим за 
извършването им, се съобщават на 
решаващия митнически орган, който 
решава относно удължаването на 
срока.

Or. en
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Обосновка

За да се формулира в самия Митнически кодекс на Съюза важният член относно 
сроковете за вземане на решение и да се гарантира правната съгласуваност на 
митническото законодателство, без то да се разпокъсва чрез определянето им в 
различни актове, всички правила относно сроковете за вземане на решение се 
посочват в настоящия член. Поради тези причини се обединяват член 24, параграф 2 
от Митническия кодекс на Съюза и член 124-2-08 от РПММК (Разпоредбите за 
прилагане на Модернизирания митнически кодекс).

Изменение 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В определени случаи първата алинея не 
се прилага.

Първата алинея не се прилага в 
следните случаи:
а) когато искането за решение, 
включително за определяне на 
регистрационен и идентификационен 
номер на икономически оператор 
(номер EORI), може да не бъде 
прието;
б) когато то се отнася за решение, 
посочено в член 32, параграф 1;
в) в случай на отказ от предимството 
на тарифна квота, когато обемът на 
определената тарифна квота е 
достигнат, както е посочено в 
първата алинея на член 49, 
параграф 4;
г) когато естеството или степента 
на заплаха за сигурността и 
безопасността на Съюза и неговите 
жители, здравето на хората, 
животните или растенията, 
околната среда или потребителите 
го налагат;
д) когато решението има за цел да 
гарантира изпълнението на друго 
решение, за което е бил приложен 
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настоящият параграф, без да се 
засяга законодателството на 
съответната държава членка;
е) в случай на извършен анализ на 
риска въз основа на обобщената 
декларация за въвеждане или на 
митническата декларация, която я 
заменя;
ж) в случай че то ще повлияе на 
заведени за целите на борбата с 
измамите разследвания;
з) за решения на Комисията относно 
това дали възстановяването или 
опрощаването е оправдано.

Or. en

Обосновка

Изключенията от правото на изслушване, посочени в член 124-1-03 от РПММК, са 
преместени в Митническия кодекс на Съюза. Където това е възможно, 
позоваванията на членовете в Митническия кодекс на Съюза и РПММК са 
актуализирани. Параграф 4, буква з) се позовава на член 333-26, параграф 2 от 
РПММК.

Изменение 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресатът на решението се 
съобразява със задълженията, 
произтичащи от него.

Or. en

Обосновка

Поради това, че член 124-2-11 от РПММК съдържа съществени елементи, по-
специално относно задълженията на адресата на решението, е целесъобразно тези 
разпоредби да се включат в Митническия кодекс на Съюза.
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Изменение 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресатът на решението е длъжен да 
информира незабавно решаващия 
митнически орган за всяко 
обстоятелство, възникнало след 
вземането на решението, което може 
да повлияе върху неговото действие 
или съдържание.

Or. en

Обосновка

Поради това, че член 124-2-11 от РПММК съдържа съществени елементи, по-
специално относно задълженията на адресата на решението, е целесъобразно тези 
разпоредби да се включат в Митническия кодекс на Съюза.

Изменение 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В определени случаи митническите 
органи извършват следните действия:

8. Митническите органи следят за 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от решението, и 
преразглеждат решението или спират 
решение в случаите, установени от 
митническото законодателство. 

а) следят за изпълнението на 
решението;
б) преразглеждат решението;
в) спират решение, което няма да бъде 
обезсилено, отменено или изменено.



AM\916428BG.doc 25/126 PE498.017v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Заличава се изразът „в определени случаи“.

Изменение 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да приема 
решения, които са различни от 
посочените в член 32, параграф 8 и с 
които от държавите членки се 
изисква да вземат, спрат, обезсилят, 
изменят или отменят решение 
съгласно член 24, за да осигурят 
еднакво приложение на 
митническото законодателство.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение 75
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с
които се установяват:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, в
които се установяват правилата за 
проследяване на изпълнението, за 
преразглеждането и за спирането на 
решенията съгласно член 24, 
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параграф 8.
а) правилата относно процедурата за 
вземане на решенията по член 24;
б) случаите, в които на заявителя не 
са предоставя възможност да изрази 
гледната си точка съгласно член 24, 
параграф 4, първа алинея;
в) правилата за проследяването на 
изпълнението, за преразглеждането и 
за спирането на решенията съгласно 
член 24, параграф 8.

Or. de

Обосновка

Правото на изслушване е конституционен принцип. Съответни правила, и в частност 
ограниченията на това право, следва да се определят само чрез закон.

Изменение 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 32 – параграфи 1—8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на подадено заявление 
митническите органи издават решения, 
отнасящи се до обвързваща тарифна 
информация, наричани по-долу 
„решения за ОТИ“, или решения, 
отнасящи се до обвързваща информация 
за произхода, наричани по-долу 
„решения за ОИП“.

1. Въз основа на подадено заявление 
митническите органи издават решения, 
отнасящи се до обвързваща тарифна 
информация, наричани по-долу 
„решения за ОТИ“, решения, отнасящи 
се до обвързваща информация за 
произхода, наричани по-долу „решения 
за ОИП“, и решения, отнасящи се до 
обвързваща информация за 
митническата стойност, наричани 
по-долу „решения за ОИМС“.

Такова заявление не се приема, ако е 
налице някое от следните 
обстоятелства:

Такова заявление не се приема, ако е 
налице някое от следните 
обстоятелства:

а) в случай че заявлението се отправя 
или е било отправено към същото или 
към друго митническо учреждение, от 

а) в случай че заявлението се отправя 
или е било отправено към същото или 
към друго митническо учреждение, от 
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адресата на решението или за негова 
сметка по отношение на същите стоки, а 
за решенията за ОИП — при същите 
обстоятелства, определящи 
придобиването на произход;

адресата на решението или за негова 
сметка по отношение на същите стоки, а 
за решенията за ОИП — при същите 
обстоятелства, определящи 
придобиването на произход;

б) в случай че заявлението не е свързано 
с намерение за използване на решение 
за ОТИ или за ОИП или друго 
намерение за ползване на митнически 
режим.

б) в случай че заявлението не е свързано 
с намерение за използване на решение 
за ОТИ, за ОИМС или за ОИП или 
друго намерение за ползване на 
митнически режим.

2. Решенията за ОТИ или за ОИП са 
обвързващи само по отношение на 
тарифното класиране или определянето 
на произхода на стоките.

2. Решенията за ОТИ, за ОИМС и за 
ОИП са обвързващи само по отношение 
на тарифното класиране, определянето 
на произхода или на митническата 
стойност на стоките.

Решенията са обвързващи за 
митническите органи спрямо адресата 
на решението само по отношение на 
стоките, за които митническите 
формалности са извършени след датата, 
на която решението поражда действие.

Решенията са обвързващи за 
митническите органи спрямо адресата 
на решението само по отношение на 
стоките, за които митническите 
формалности са извършени след датата, 
на която решението поражда действие.

Решенията са обвързващи за адресата на 
решението спрямо митническите органи 
само от датата, на която адресатът 
получи или се счита, че е получил 
уведомление за решението.

Решенията са обвързващи за адресата на 
решението спрямо митническите органи 
само от датата, на която адресатът 
получи или се счита, че е получил 
уведомление за решението.

3. Решенията за ОТИ или за ОИП са 
валидни за срок от три години от датата, 
на която решението поражда действие.

3. Решенията за ОТИ, за ОИП и за 
ОИМС са валидни за срок от три години 
от датата, на която решението поражда 
действие.

В определени случаи валидността на 
решение за ОТИ или за ОИП изтича 
преди края на посочения срок.

В определени случаи валидността на 
решение за ОТИ, за ОИП или за ОИМС
изтича преди края на посочения срок.

В такива случаи решението за ОТИ или 
за ОИП може да продължи да бъде 
използвано по отношение на 
обвързващите договори, сключени въз 
основа на решението или преди 
изтичането на валидността му.

В такива случаи решението за ОТИ, за 
ОИП или за ОИМС може да продължи 
да бъде използвано по отношение на 
обвързващите договори, сключени въз 
основа на решението или преди 
изтичането на валидността му.

4. За прилагането на решение за ОТИ 
или за ОИП в контекста на конкретен 
митнически режим адресатът на 
решението трябва да може да докаже:

4. За прилагането на решение за ОТИ, за 
ОИП или за ОИМС в контекста на 
конкретен митнически режим адресатът 
на решението трябва да може да докаже:

а) за решение за ОТИ — че а) за решение за ОТИ — че 
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декларираните стоки съответстват във 
всяко едно отношение на описаните в 
решението;

декларираните стоки съответстват във 
всяко едно отношение на описаните в 
решението;

б) за решение за ОИП — че въпросните 
стоки и обстоятелствата, определящи 
придобиването на произхода, 
съответстват във всяко едно отношение 
на стоките и обстоятелствата, описани в 
решението.

б) за решение за ОИП — че въпросните 
стоки и обстоятелствата, определящи 
придобиването на произхода, 
съответстват във всяко едно отношение 
на стоките и обстоятелствата, описани в 
решението;
в) за решение за ОИМС — че 
въпросните стоки и 
обстоятелствата, определящи 
митническата стойност,
съответстват във всяко едно 
отношение на стоките и 
обстоятелствата, описани в 
решението.

5. Независимо от член 24, параграф 6 и 
член 28 решенията за ОТИ и за ОИП се 
обезсилват, ако са издадени въз основа 
на невярна или непълна информация от 
заявителите.

5. Независимо от член 24, параграф 6 и 
член 28 решенията за ОТИ, за ОИП и за 
ОИМС се обезсилват, ако са издадени 
въз основа на невярна или непълна 
информация от заявителите.

6. Решенията за ОТИ и за ОИП се 
отменят съгласно член 24, параграф 6 и 
член 29.

6. Решенията за ОТИ, за ОИП и за 
ОИМС се отменят съгласно член 24, 
параграф 6 и член 29.

Те не подлежат на изменение. Те не подлежат на изменение.

7. Комисията може да уведомява 
държавите членки за следното:

7. Комисията може да уведомява 
държавите членки за следното:

а) че се спира вземането на решения за 
ОТИ и за ОИП по отношение на 
стоките, за които не е гарантирано 
единно тарифно класиране или 
определяне на произхода;

а) че се спира вземането на решения за 
ОТИ, за ОИП и за ОИМС по отношение 
на стоките, за които не е гарантирано 
единно тарифно класиране, определяне 
на произхода или обстоятелства за 
определената митническа стойност;

б) че спирането по буква а) се отменя. б) че спирането по буква а) се отменя.
8. Комисията може да приема решения, 
с които изисква от държавите членки 
да отменят определени решения за ОТИ 
или за ОИП, за да се осигури единно 
тарифно класиране или определяне на 
произхода на стоките.

8. Комисията може да приема решения, 
с които изисква от една или няколко
държави членки да отменят определени 
решения за ОТИ, за ОИП или за ОИМС, 
за да се осигури единно тарифно 
класиране, определяне на произхода на 
стоките или прилагане на 
митническата стойност.
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Or. de

Обосновка

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Изменение 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 33 –  буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) случаите, в които валидността на 
дадено решение за ОТИ или за ОИП 
изтича съгласно член 32, параграф 3, 
втора алинея;

а) случаите, в които валидността на 
дадено решение за ОТИ, ОИП или 
ОИМС изтича съгласно член 32, 
параграф 3, втора алинея;

Or. de

Обосновка

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
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werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Изменение 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 33 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правилата за използване на решение 
за ОТИ или за ОИП, след като 
валидността му изтече съгласно член 32, 
параграф 3, втора алинея;

б) правилата за използване на решение 
за ОТИ, ОИП или ОИМС, след като 
валидността му изтече съгласно член 32, 
параграф 3, втора алинея;

Or. de

Обосновка

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Изменение 79
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
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актове по член 243 за определяне на 
мястото, където трябва да се 
извършват формалностите и 
контролът по отношение на ръчния и 
регистрирания багаж съгласно 
член 42.

Or. en

Обосновка

Мястото за извършване на контрол на багажа не е допълнение към основния 
регламент, а по-скоро е въпрос, свързан с прилагането му. Необходимо е да има 
еднакви условия по отношение на мястото за извършване на контрола. Член 43 следва 
да се заличи, а член 44 да се разшири в посока на изпълнителни правомощия по 
отношение също така на мястото за извършване на контрола на багажа.

Изменение 80
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема мерки за определяне на 
мястото, където трябва да се 
извършват формалностите и 
контролът по отношение на ръчния и 
регистрирания багаж съгласно 
член 42.

Or. en

Обосновка

Мястото за извършване на контрол на багажа не е допълнение към основния 
регламент, а по-скоро е въпрос, свързан с прилагането му. Необходимо е да има 
еднакви условия по отношение на мястото за извършване на контрола. Член 43 следва 
да се заличи, а член 44 да се разшири в посока на изпълнителни правомощия по 
отношение също така на мястото за извършване на контрола на багажа.
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Изменение 81
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За стоките, чието производство 
включва участието на повече от една 
държава или територия, се счита, че 
произхождат от държавата или 
територията, в която са претърпели 
последната си съществена
трансформация.

2. Стока, чието производство включва 
участието на две или повече държави, 
се счита, че произхожда от държавата, 
в която е претърпяла последната си 
съществена, икономически обоснована
трансформация в оборудвано за тази 
цел предприятие и довела до 
производството на нов продукт или 
която представлява важен стадий за 
производството.

Or. de

Обосновка

От десетилетия решението за това, дали съществува определен произход на 
стоката, се основава на „последната съществена обработка и преработка“, която 
стоката е претърпяла в определена страна. Алтернативни критерии за това решение 
са смяната на тарифната позиция или на постигнатото нарастване на стойността. 
Този подход винаги е давал добри резултати по отношение на митнически въпроси и 
същевременно лесно се прилага в практиката. Той трябва да се запази за в бъдеще.

Изменение 82
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За стоките, чието производство 
включва участието на повече от една 
държава или територия, се счита, че 
произхождат от държавата или 
територията, в която са претърпели 
последната си съществена 
трансформация.

2. За стоките, чието производство 
включва участието на повече от една 
държава, се счита, че произхождат от 
държавата, в която са претърпели 
последната си съществена, 
икономически обоснована обработка 
или преработка в оборудвано за тази 
цел предприятие и довела до 
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производството на нов продукт или 
която представлява важен стадий за 
производството.

Or. en

Обосновка

До момента не е влязъл в сила член 9, параграф 2, буква в), точка iii), първо тире от
Споразумението на СТО относно правилата за произход. Следователно сега той не 
може да се прилага. Предложението за Митнически кодекс на Съюза не съдържа 
достатъчно насоки по отношение на непреференциалния произход — отделна 
регулаторна област в рамките на митническото законодателство. Въпросът следва 
да се регламентира предвид значителните фискални и икономически последици.

Изменение 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За стоките, чието производство 
включва участието на повече от една 
държава или територия, се счита, че 
произхождат от държавата или 
територията, в която са претърпели 
последната си съществена 
трансформация.

2. За стоките, чието производство 
включва участието на повече от една 
държава или територия, се счита, че 
произхождат от държавата или 
територията, в която са претърпели 
последната си съществена 
трансформация. Последната 
съществена трансформация на една 
стока се определя въз основа на 
критерия за промяна на тарифната 
класификация, съществената 
трансформация се изразява чрез ad 
valorem процент или операция по 
изработка или преработка.

Or. en

Обосновка

В своята резолюция от 1 декември 2011 г. Европейският парламент се обявява в полза 
на това да не се променят действащите до момента критерии за определяне на
произхода, по-специално критерия за последната съществена трансформация. 
Прилагането и налагането на защитни търговски инструменти на Съюза може да 
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бъде улеснено чрез специфични критерии за произход. За тази цел обаче е достатъчно 
в член 55 на Комисията да се възложи ограничен мандат за уреждане на тези случаи.

Изменение 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 от настоящия член, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове, в съответствие с 
член 55, за да се установят 
секторите, в които посочването на 
произхода на стоките показва 
мястото, където същите са 
претърпели най-голям брой 
трансформации.

Or. it

Обосновка

Изменение 85
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 55 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове по член 243, с които се 
установяват:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове по член 243, допълващи 
изискванията относно 
доказателството за произход, 
посочено в член 54.

Or. en
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Обосновка

Правилата за непреференциален произход са от голямо значение за митническите 
въпроси, както и от гледна точка на търговската политика и икономиката. Поради 
това Митническият кодекс на Съюза следва да даде ясни насоки чрез правила относно 
начина за определяне на произхода, които позволяват постигането на целесъобразни 
резултати и лесно прилагане. Следва да бъдат дадени правомощия само относно 
доказателството за произход.

Изменение 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Предложение за регламент
Член 55 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове по член 243, с които се 
установяват:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове по член 243:

Or. en

Обосновка

Така на Комисията се възлага мандат да уточни с обвързващ делегиран акт 
неопределеното правно понятие „последна съществена трансформация“, но само в 
случаи, когато несигурността при тълкуването му би могло да засегне интересите на 
Съюза, например при прилагането на защитни търговски инструменти на Съюза и в 
други спорни случаи.

Изменение 87
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 55 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правилата, при спазването на 
които се счита, че стоките са изцяло 
получени само в една държава или 
територия или че са претърпели 

заличава се
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последната си съществена 
трансформация в дадена държава или 
територия в съответствие с член 53;

Or. en

Обосновка

Правилата за непреференциален произход са от голямо значение за митническите 
въпроси, както и от гледна точка на търговската политика и икономиката. Поради 
това Митническият кодекс на Съюза следва да даде ясни насоки чрез правила относно 
начина за определяне на произхода, които позволяват постигането на целесъобразни 
резултати и лесно прилагане. Следва да бъдат дадени правомощия само относно 
доказателството за произход.

Изменение 88
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 55 –  буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правилата, при спазването на 
които се счита, че стоките са изцяло 
получени само в една държава или 
територия или че са претърпели 
последната си съществена 
трансформация в дадена държава или 
територия в съответствие с член 53;

заличава се

Or. de

Обосновка

От десетилетия решението за това, дали съществува определен произход на 
стоката, се основава на „последната съществена обработка и преработка“, която 
стоката е претърпяла в определена страна. Алтернативни критерии за това решение 
са смяната на тарифната позиция или на постигнатото нарастване на стойността. 
Този подход винаги е давал добри резултати по отношение на митнически въпроси и 
същевременно лесно се прилага в практиката. Той трябва да се запази за в бъдеще.

Изменение 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary
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Предложение за регламент
Член 55 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правилата, при спазването на които се 
счита, че стоките са изцяло получени 
само в една държава или територия или 
че са претърпели последната си 
съществена трансформация в дадена 
държава или територия в 
съответствие с член 53;

а) правилата, при спазването на които се 
счита, че стоките са изцяло получени 
само в една държава или територия; за 
да се определи обвързващо произходът 
на стоките в случаите, когато 
ангажираните страни не могат да 
постигнат съгласие за определянето 
му в съответствие с член 53. Тези 
делегирани актове се прилагат само в 
случай на спор и не могат да 
противоречат на принципите,
заложени в член 53;

Or. en

Обосновка

Така на Комисията се възлага мандат да уточни с обвързващ делегиран акт 
неопределеното правно понятие „последна съществена трансформация“, но само в 
случаи, когато несигурността при тълкуването му би могло да засегне интересите на 
Съюза, например при прилагането на защитни търговски инструменти на Съюза и в 
други спорни случаи.

Изменение 90
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 55 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията относно 
доказателството за произход по 
член 54.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата за непреференциален произход са от голямо значение за митническите 
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въпроси, както и от гледна точка на търговската политика и икономиката. Поради 
това Митническият кодекс на Съюза следва да даде ясни насоки чрез правила относно 
начина за определяне на произхода, които позволяват постигането на целесъобразни 
резултати и лесно прилагане. Следва да бъдат дадени правомощия само относно 
доказателството за произход.

Изменение 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Предложение за регламент
Член 55 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията относно 
доказателството за произход по член 54.

б) с които се установяват
изискванията относно доказателството 
за произход по член 54.

Or. en

Обосновка

Така на Комисията се възлага мандат да уточни с обвързващ делегиран акт 
неопределеното правно понятие „последна съществена трансформация“, но само в 
случаи, когато несигурността при тълкуването му би могло да засегне интересите на 
Съюза, например при прилагането на защитни търговски инструменти на Съюза и в 
други спорни случаи.

Изменение 92
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Базата за митническата стойност на 
стоките е договорната стойност, тоест 
действително платената или 
подлежащата на плащане цена на 
стоките при продажбата им за износ с 
местоназначение в митническата 
територия на Съюза, коригирана при 
необходимост.

1. Базата за митническата стойност на 
стоките е договорната стойност, тоест 
действително платената или 
подлежащата на плащане цена на 
стоките при продажбата им за износ с 
местоназначение в митническата 
територия на Съюза, коригирана при 
необходимост в съответствие с 



AM\916428BG.doc 39/126 PE498.017v01-00

BG

член 4.

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 93
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) никаква част от прихода от всяка 
последваща препродажба, прехвърляне 
или ползване на стоките от купувача не 
се получава пряко или косвено от 
продавача, освен в случаите, когато е 
възможна подходяща корекция;

в) никаква част от прихода от всяка 
последваща препродажба, прехвърляне 
или ползване на стоките от купувача не 
се получава пряко или косвено от 
продавача, освен в случаите, когато е 
възможна подходяща корекция в 
съответствие с член 4;

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 94
Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За определянето на митническата 
стойност на стоките въз основа на 
договорната стойност се прилагат 
специални правила.

4. При определяне на договорната 
стойност съгласно параграфи 1 и 2, към 
действително платената или 
подлежаща на плащане цена за 
внасяните стоки се прибавят:
а) доколкото се плащат от купувача, 
но не са включени в действително 
платената или подлежащата на 
плащане цена на стоките, следните 
суми:
i) комисиони и възнаграждения за 
посредничество, с изключение на 
комисионите за покупката;
ii) разходите за обработваните 
контейнери, които за митнически 
цели се третират заедно с 
въпросните стоки;
iii) разходите за опаковка, включващи 
труда и използваните материали;
iv) инженеринг, разработки, 
художествено оформяне и дизайн, 
планове и чертежи, разработени 
извън Съюза и необходими за 
производството на внасяните стоки;
б) роялти и лицензни такси, свързани 
с остойностяваните стоки, които 
купувачът трябва да плати пряко или 
косвено като условие за продажбата 
на остойностяваните стоки, 
доколкото тези роялти и такси не са 
включени в действително платената 
или подлежащата на плащане цена;
в) стойността на всяка част от 
прихода от последваща препродажба, 
последващо отстъпване на правото 
на разпореждане или на ползване на 
внасяните стоки, която пряко или 
косвено се предоставя на продавача;
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г) транспортните и 
застрахователните разходи за 
внасяните стоки; и
д) разходите за товаро-разтоварните 
и обработващите операции, свързани 
с транспорта на внасяните стоки до 
мястото на въвеждане на стоките на 
митническата територия на Съюза.

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 95
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За определянето на митническата 
стойност на стоките въз основа на 
договорната стойност се прилагат 
специални правила.

4. Митническата стойност се определя 
по метода на договорната стойност, 
ако стоките са били предмет на 
продажба с цел износ на 
митническата територия на Съюза в 
момента на приемане на 
митническата декларация за 
допускане за свободно обращение.

Or. en

Обосновка

Тъй като това е съществен елемент от митническото законодателство, 
целесъобразно е член 230-02, параграф 1 от РПММК да се включи в самия Митнически 
кодекс на Съюза. Тази разпоредба е комбинира с член 147 от Митническия кодекс на 
Общността. Много икономически оператори и държави членки подкрепят 
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запазването на така нареченото правило на първоначалната продажна стойност за 
определяне на митническата стойност на стоките.

Изменение 96
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За определянето на митническата 
стойност на стоките въз основа на 
договорната стойност се прилагат 
специални правила.

4. За определянето на митническата 
стойност съгласно член 62, параграф 1, 
обстоятелството, че стоки, които са 
предмет на продажба, се декларират 
за прехвърляне в свободното 
обращение в Общността, се приема за 
достатъчен признак, че стоките са 
продадени в митническата зона на 
Общността с цел износ. Това важи 
при последователни продажби преди 
оценката с оглед на последната 
продажба, която е довела до 
въвеждане на стоките на 
митническата територия на 
Общността, или ако продажбата на 
митническата територия на 
Общността е извършена преди 
въвеждането на стоките в 
свободното обращение. При 
деклариране на цена от продажба, 
предхождаща последната продажба, 
която е довела до въвеждането на 
стоката на митническата 
територия на Общността, следва да 
се докаже на митническите органи, 
че тази продажба е на стоки с 
предназначение за посочената 
територия.

Or. de

Обосновка

Митническата стойност е от голямо значение за разходите по отношение на 
евентуално по-нататъшно преработване или активно облагородяване в ЕС. Тъй като 
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митническата стойност има пряко въздействие върху увеличаването на налозите, тя 
е от непосредствено значение за бюджета на ЕС. Поради това, тези аспекти трябва 
да бъдат добавени чрез институциите, участващи в законодателния процес в самия 
Митнически кодекс на Европейския съюз. Освен това има съмнения относно 
съвместимостта на предложението на Комисията с митническия кодекс на Общото 
споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

Изменение 97
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За определянето на митническата 
стойност на стоките въз основа на 
договорната стойност се прилагат 
специални правила.

4. Когато се декларира цена, свързана 
с продажба преди последната 
продажба, въз основа на която 
стоките са въведени в рамките на 
митническата територия на Съюза, 
следва да се докаже пред 
митническите органи, че 
продажбата на тези стоки се е 
състояла с цел износ в рамките на 
въпросната митническа територия. 
Тази цена се приема като основа на 
митническата стойност. За 
определянето на митническата стойност 
на стоките въз основа на договорната 
стойност се прилагат допълнителни 
специални правила.

Or. en

Обосновка

Митническата стойност е основен елемент за определяне на митническото 
задължение или аспект на сигурността. Тя оказва пряко въздействие върху таксите, 
които се събират, а следователно и върху бюджета на ЕС. Този факт сам по себе си 
показва, че правилата за определяне на митническата стойност са съществен аспект 
от Митническия кодекс на Съюза. Особено отменянето на правилото на
първоначалната продажна стойност (възможност за използване на първоначалната 
договорна стойност в световната верига на доставки) би оказало голямо 
отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС. Необходимо е да се гарантира, 
че това предимство ще остане на разположение в бъдеще.
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Изменение 98
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всеки елемент, който се добавя 
към действително платената или 
подлежащата на плащане цена във 
връзка с прилагането на този член, се 
основава само на обективни и 
подлежащи на количествена оценка 
данни.

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 99
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При последователни продажби 
преди остойностяване се отчита 
само последната продажба, довела до 
въвеждане в митническата 
територия на Съюза, или 
продажбата на митническата 
територия на Съюза преди 
допускането за свободно обращение на 
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стоките.
Когато се декларира цена, свързана с 
продажба преди последната 
продажба, въз основа на която 
стоките са въведени в рамките на 
митническата територия на Съюза, 
следва да се докаже пред 
митническите органи, че 
продажбата на тези стоки се е 
състояла с цел износ в рамките на 
въпросната митническа територия.

Or. en

Обосновка

Тъй като това е съществен елемент от митническото законодателство, 
целесъобразно е член 230-02, параграф 1 от РПММК да се включи в самия Митнически 
кодекс на Съюза. Тази разпоредба е комбинира с член 147 от Митническия кодекс на 
Общността. Много икономически оператори и държави членки подкрепят 
запазването на така нареченото правило на първоначалната продажна стойност за 
определяне на митническата стойност на стоките.

Изменение 100
Kerstin Westphal

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на първа алинея следва 
да се отчитат правилата за 
определяне на митническата 
стойност съгласно спогодбата на 
СТО за прилагане на член VІІ от 
Общото споразумение по тарифите и 
търговията от 1994 г., както и 
съответните последващи 
споразумения, приети от СТО

Or. de

Обосновка

вж. изменение 5 към член 62, параграф 4.
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Изменение 101
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. При определяне на митническата 
стойност не се добавят никакви 
елементи към действително 
платената или подлежаща на 
плащане цена, освен посочените в 
този член.

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 102
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Митническата стойност може 
също да се определи по метода на 
договорната стойност въз основа на 
продажба, която се осъществява, 
докато стоките са поставени под 
всеки един от специалните режими, 
посочени в букви а), б) или в) от 
член 180.
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Or. en

Обосновка

Тази разпоредба, която е копирана от член 230-02, параграф 2 от РПММК, заменя 
параграф 4 от предложението за Митнически кодекс на Съюза.

Изменение 103
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. За целите на тази глава терминът 
„комисиона за покупка“ означава 
възнаграждението, платено от 
вносител на агента му за услугата да 
го представлява при покупката на 
остойностяваните стоки.

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 104
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Независимо от параграф 4в:
а) таксите за правото да бъдат 
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възпроизвеждани внасяните стоки в 
Съюза не се добавят към 
действително платената или 
подлежащата на плащане цена за 
внасяните стоки при определяне на 
митническата стойност; и
б) плащанията, направени от 
купувача за правото да 
разпространява или препродава 
внасяните стоки, не се добавят към 
действително платената или 
подлежащата на плащане цена за 
внасяните стоки, ако тези плащания 
не са условие за продажбата на 
стоките за износ, внесени с 
местоназначение в Съюза.

Or. en

Обосновка

Включване на член 32 от Митническия кодекс на Общността (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) 
№ 2913/92 НА СЪВЕТА), който понастоящем е приложим и който, наред с другото, 
гарантира, че роялти и лицензните такси, платени от купувача на внасяните стоки 
на трети страни лицензодатели, могат да бъдат включени в митническата 
стойност, единствено ако те са условие за продажба, в съответствие със 
Споразумението на СТО за определяне на митническата стойност (член 8) и 
международната практика.

Изменение 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243 с оглед 
установяването на по-подробни 
правила относно режима за 
изчисляването на размера на 
вносните или износните мита, 
приложими за стоки, във връзка с 
които е възникнало митническо 



AM\916428BG.doc 49/126 PE498.017v01-00

BG

задължение в контекста на специален 
режим, с които се определят:

а) правилата за изчисляването на 
размера на вносните или износните
мита, приложими за стоки, във връзка с 
които е възникнало митническо 
задължение в контекста на специален 
режим, като допълнение към 
разпоредбите по членове 73 и 74;

а) правилата за изчисляването на 
размера на вносните мита за стоки, 
поставени под режим на активно 
усъвършенстване;

б) случаите по член 74, параграф 3, 
втора алинея;

б) правилата за изчисляването на 
размера на вносните мита за стоки, 
поставени под режим на активно 
усъвършенстване в ситуации, в които 
се изисква режим специфична 
употреба.

в) срокът по член 75, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Това предоставяне на правомощия осигурява правното основание на (части от) 
членове 313-1-01 и 313-1-02 от РПММК. Тъй като, за да се гарантира еднакво 
приложение на митническото законодателство, в законодателството са включени 
мерки относно сроковете, които по принцип следва да бъдат определени в актове за 
изпълнение, буква в) е преместена в член 76а относно предоставянето на 
изпълнителни правомощия.

Изменение 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 76а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76а
Предоставяне на изпълнителни 
правомощия
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение мерки относно сроковете, 
посочени в член 75, параграф 2, за да 
гарантира еднакво приложение на 
митническото законодателство. Тези 
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актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 244, 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Тъй като, за да се гарантира еднакво приложение на митническото законодателство, 
в законодателството са включени мерки относно сроковете, които по принцип следва 
да бъдат определени в актове за изпълнение, буква в) от член 76 е преместена в 
член 76а относно предоставянето на изпълнителни правомощия.

Изменение 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да отговарят на критериите по 
член 22, буква а);

б) да отговарят на критериите по
член 22, буква а), доколкото това има 
отношение към разрешението;

Or. en

Обосновка

Изменение 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да са ползвали редовно съответните 
митнически режими или да отговарят на 
критериите по член 22, буква г).

в) да са ползвали редовно съответните 
митнически режими или да отговарят на 
критериите по член 22, буква г), 
доколкото това има отношение към 
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разрешението.

Or. en

Обосновка

Изменение 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се учредява общо 
обезпечение за митнически 
задължения и други задължения, 
които биха могли да възникнат, даден 
икономически оператор може да получи 
разрешение за учредяване на общо 
обезпечение с намален размер или за 
освобождаване от задължението за 
учредяване на обезпечение, при условие 
че отговаря на критериите по член 22, 
букви б) и в) .

2. Даден икономически оператор може 
да получи разрешение за учредяване на 
общо обезпечение с намален размер или 
за освобождаване от задължението за 
учредяване на обезпечение, при условие 
че отговаря на критериите по член 22, 
букви б) и в).

Or. en

Обосновка

Предприятията със статус на одобрен икономически оператор следва да могат да 
притежават едно общо обезпечение, което може да подлежи на 100 % 
освобождаване от задължението за учредяване на обезпечение по отношение на 
всички митнически режими.

Изменение 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се учредява общо обезпечение 
за митнически задължения и други 
задължения, които биха могли да 
възникнат, даден икономически 
оператор може да получи разрешение за 
учредяване на общо обезпечение с 
намален размер или за освобождаване 
от задължението за учредяване на 
обезпечение, при условие че отговаря на 
критериите по член 22, букви б) и в) .

2. Когато се учредява общо обезпечение 
за митнически задължения и други 
задължения, които биха могли да 
възникнат, даден икономически 
оператор може да получи разрешение за 
учредяване на общо обезпечение с 
намален размер или за освобождаване 
от задължението за учредяване на 
обезпечение, при условие че отговаря на 
критериите по член 22, букви б) и в),
доколкото това има отношение към 
разрешението.

Or. en

Обосновка

Изменение 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато митническото задължение 
възниква в резултат на действие, което в 
момента на извършването е било 
основание за започване на наказателно 
преследване, тригодишният срок, 
определен в параграф 1, се удължава на 
десет години.

2. Когато митническото задължение 
възниква в резултат на действие, което в 
момента на извършването е било 
основание за започване на наказателно 
преследване, тригодишният срок, 
определен в параграф 1, се удължава на 
пет години.

Or. fr

Обосновка

Срокът от десет години, предвиден в параграф 2 от член 91, е в противоречие с 
член 45 от предложението, който налага на операторите съхраняването на 
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документите, свързани с митническите операции за срок, който е много по-малък от 
десет години („за най-малко три календарни години“). Периодът от пет години 
съответства на срока, определен от Конвенцията за защита на финансовите 
интереси на Европейските общности от 1995 г.

Изменение 112
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При подаване на жалба по член 37 
сроковете, определени в параграфи 1 и 
2,, се спират от датата на подаване на 
жалбата за времето на производството 
по обжалване.

3. Сроковете, определени в 
параграфи 1 и 2 се спират за периода 
от време, посочен в член 24, 
параграф 4. При подаване на жалба по 
член 37 сроковете, определени в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, се 
спират от датата на подаване на жалбата 
за времето на производството по 
обжалване.

Or. en

Обосновка

Прилагане на процедурата по правото на изслушване (RBH) и за време, равно на 
времето, необходимо за производството по RBH. Необходимостта от въвеждането 
на тази корекция е свързана със защитата на финансовите интереси както на 
традиционните собствени ресурси, така и на националните ресурси, когато
възстановяването им е изложено на риск. Това може да възникне в случаи, когато 
процедурата по правото на изслушване трябва да бъде приложена в непосредствена 
близост (по отношение на времето) до изтичането на сроковете, в които 
митническото задължение може да бъде нотифицирано, в съответствие с 
параграфи 1 и 2 от член 91 от Митническия кодекс на Съюза.

Изменение 113
Κωνσταντίνος Πουπάκης 

Предложение за регламент
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Член 91 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При подаване на жалба по член 37 
сроковете, определени в параграфи 1 и 
2, се спират от датата на подаване на 
жалбата за времето на производството 
по обжалване.

3. Сроковете, предвидени в 
параграфи 1 и 2, се спират за периода 
от време, посочен в член 24, 
параграф 4. При подаване на жалба по 
член 37 сроковете, определени в 
параграфи 1 и 2, се спират от датата на 
подаване на жалбата за времето на 
производството по обжалване.

Or. el

Обосновка

С това допълнение се иска отлагане на давността на митническото задължение с цел 
то да бъде съобразено с правото на изслушване на заявителя. Предвид факта, че 
проучването на заявителя от митническите органи невинаги е лесна задача, 
определеният срок от три години в много случаи се счита за недостатъчен.

Изменение 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В някои случаи, когато 
компетентният орган счита, че 
следва да се разреши възстановяване 
или опрощаване, този орган предава
случая на Комисията за вземане на 
решение.

2. Когато митническите органи 
считат, че следва да се разреши 
възстановяване или опрощаване, тези 
органи предават случая на Комисията в 
следните случаи:

а) в случай че митническите органи 
считат, че дадена специфична 
ситуация е изключително резултат 
от неизпълнение от страна на 
Комисията на нейните задължения 
или че специфичната ситуация е 
резултати както от неизпълнение от 
страна на митническите органи, 
така и от страна на Комисията;
б) в случай че митническите органи 
считат, че Комисията е извършила 
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грешка по смисъла на параграф 1, 
буква в); и
в) в случай че обстоятелствата по 
случая са свързани с констатациите 
от разследвания, проведени от Съюза 
съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 на 
Съвета от 13 март 1997 г. относно 
взаимопомощта между 
административните органи на 
държавите членки и 
сътрудничеството между 
последните и Комисията, за да се 
осигури правилното прилагане на 
законодателството по 
митническите и селскостопанските 
въпроси1 или съгласно друго 
законодателство на Съюза, или по 
споразумение, сключено от Съюза с 
държава или групи държави, в което 
са включени разпоредби за провеждане 
на такива разследвания от Съюза;
г) когато сумата, която 
заинтересованото лице дължи по 
отношение на една или повече 
операции по внос или износ, но е 
последица от грешка или специални 
обстоятелства, е 500 000 EUR или 
повече.
________
1 OВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Кои случаи следва да бъдат предадени на Комисията е съществен елемент от 
митническото законодателство. По тази причина предлагаме член 332-23 от РПММК 
да бъде преместен в тези два параграфа.

Изменение 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 103 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Случаите, посочени в параграф 1 
не се предават в една от следните 
ситуации:
а) когато Комисията вече е приела 
решение според процедурата, 
предвидена в настоящия раздел, по 
случай, включващ въпроси, които са 
съпоставими от фактическа и правна 
гледна точка;
б) когато Комисията вече разглежда 
случай, включващ въпроси, които са 
съпоставими от фактическа и правна 
гледна точка;

Or. en

Обосновка

Кои случаи следва да бъдат предадени на Комисията е съществен елемент от 
митническото законодателство. По тази причина предлагаме член 332-23 от РПММК 
да бъде преместен в тези два параграфа.

Изменение 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато компетентният орган
неоснователно е разрешил
възстановяването или опрощаването, 
първоначалното митническо 
задължение става отново изискуемо, 
доколкото не е изтекъл срокът по
член 91.

6. Когато митническите органи
неоснователно са разрешили
възстановяването или опрощаването, 
първоначалното митническо 
задължение се установява в 
съответствие с член 91.

Or. en
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Обосновка

„Компетентният орган“ се заменя с „митническите органи“. Вж. параграф 1, буква 
в).

Изменение 117
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) за стоки, които са внесени от 
одобрен икономически оператор;

Or. de

Обосновка

До сега няма предпоставки за изключения от обобщената декларация, които да 
представляват улеснения за одобрените икономически оператори. Те трябва да се 
регулират непосредствено в предложението.

Изменение 118
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за стоки, внасяни от одобрен 
икономически оператор.

Or. en

Обосновка

В бъдеще статусът на одобрен икономически оператор ще играе решаваща роля и 
затова е много важно да се постигне реално опростяване. Икономическите 
оператори, които спазват митническото законодателство и са надеждни, следва да 
могат да извличат максимална полза от това опростяване като одобрени 
икономически оператори. По тази причина освобождаването на одобрените 
икономически оператори от задължението в случай на обобщени декларации за 
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въвеждане е от основно значение; то следва да се определя като съществен елемент и 
да бъде ясно посочено в основния акт.

Изменение 119
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обобщената декларация за въвеждане 
се подава от отговорното лице в 
компетентното митническо 
учреждение в рамките на определен 
срок преди въвеждането на стоките в 
митническата територия на Съюза.

3. Обобщената декларация за въвеждане 
се подава от лицето, което въвежда 
стоките в митническата територия на 
Съюза или което поема 
отговорността за превозването на 
стоките на тази територия.

Or. en

Обосновка

Лицето, което е задължено да подаде обобщената декларация за въвеждане, е 
съществен елемент от митническото законодателство. То следва да бъде включено в 
Митническия кодекс на Съюза по същия начин, както бе включено в ММК. Поради 
това предлагаме тук да се включи член 88, параграфи 2 и 3 от ММК.

Изменение 120
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въпреки задължението на лицето, 
посочено в параграф 3, обобщената 
декларация за въвеждане може да 
бъде подадена от едно от следните 
лица:
а) вносителя или получателя, или 
друго лице, от чието име или за 
чиято сметка действа лицето, 
посочено в параграф 3;
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б) всяко лице, което може да 
представи въпросните стоки или 
може да осигури представянето им 
пред компетентните митнически 
органи.

Or. en

Обосновка

Лицето, което е задължено да подаде обобщената декларация за въвеждане, е 
съществен елемент от митническото законодателство. То следва да бъде включено в 
Митническия кодекс на Съюза по същия начин, както бе включено в ММК. Поради 
това предлагаме тук да се включи член 88, параграфи 2 и 3 от модернизирания 
митнически кодекс.

Изменение 121
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Обобщената декларация се подава 
в първото входно митническо 
учреждение. Митническите органи 
могат да позволят обобщената 
декларация да бъде подадена в друго 
митническо учреждение, при условие 
че това митническо учреждение 
незабавно предаде или предостави на 
разположение по електронен път 
необходимите данни на входното 
митническо учреждение.

Or. en

Обосновка

Компетентното учреждение, където се подава обобщената декларация, се изяснява в 
тази разпоредба.
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Изменение 122
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, такива промени не се 
допускат след като митническите 
органи:
а) са информирали лицето, подало 
обобщената декларация за въвеждане, 
че възнамеряват да проверят 
стоките;
б) са установили, че съответните 
данни са неверни; или
в) са разрешили преместването на 
стоките от мястото, където те са 
били представени.

Or. en

Обосновка

Предлагаме в Митническия кодекс на Съюза да се запази непроменен член 89, 
параграф 1 от ММК и да се включат случаите, в които не са възможни никакви 
изменения на обобщената декларация за въвеждане.

Изменение 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентното митническо 
учреждение може да отмени 
задължението за подаване на 
обобщена декларация за въвеждане по 
отношение на стоки, за които преди 
изтичането на срока за подаване на 
тази декларация, е подадена 
декларацията за временно складиране. 
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Тази декларацията за временно 
складиране съдържа най-малко 
данните, които са необходими за 
обобщена декларация за въвеждане. 
До момента, в който декларираните 
стоки се представят пред 
митническите органи в 
съответствие с член 124, 
декларацията за временно складиране 
има статус на обобщена декларация 
за въвеждане.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 118 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) срокът, в рамките на който следва 
да се извърши анализът на риска и да 
се предприемат необходимите мерки 
в съответствие с член 115;

б) срокът за подаване на обобщена 
декларация за въвеждане;

Or. en

Обосновка

По отношение на правилата за еднаквото прилагане на митническото 
законодателство разпоредбата за предоставяне на правомощия е разделена на 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема делегирани актове (член 118) и 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема актове за изпълнение 
(член 118а). Сроковете, които трябва да се прилагат от митническите органи са 
включени в член 118а.
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Изменение 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 118 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) срокът за подаване на обобщена 
декларация за въвеждане;

Or. en

Обосновка

По отношение на правилата за еднаквото прилагане на митническото 
законодателство разпоредбата за предоставяне на правомощия е разделена на 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема делегирани актове (член 118) и 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема актове за изпълнение 
(член 118а). Сроковете, които трябва да се прилагат от митническите органи са 
включени в член 118а.

Изменение 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 118 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) срокът, посочен в член 116, 
параграф 2, след изтичането на 
който обобщената декларация за 
въвеждане се счита за неподадена.

заличава се

Or. en

Обосновка

По отношение на правилата за еднаквото прилагане на митническото 
законодателство разпоредбата за предоставяне на правомощия е разделена на 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема делегирани актове (член 118) и 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема актове за изпълнение 
(член 118а). Сроковете, които трябва да се прилагат от митническите органи са 
включени в член 118а.
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Изменение 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 118а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118а
Предоставяне на изпълнителни 

правомощия
С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на 
митническото законодателство, 
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение мерки относно:
а) срока, в рамките на който следва да 
се извърши анализът на риска и да се 
предприемат необходимите мерки в 
съответствие с член 115;
б) срока, посочен в член 116, 
параграф 2, след изтичането на 
който обобщената декларация за 
въвеждане се счита за неподадена.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 244,
параграф 4.

Or. en

Обосновка

По отношение на правилата за еднаквото прилагане на митническото 
законодателство разпоредбата за предоставяне на правомощия е разделена на 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема делегирани актове (член 118) и 
предоставяне на правомощия на Комисията да приема актове за изпълнение 
(член 118а). Сроковете, които трябва да се прилагат от митническите органи са 
включени в член 118а.

Изменение 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Предложение за регламент
Член 124 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Лицето, което представя стоките, се 
позовава на обобщената декларация за 
въвеждане или митническата 
декларация, подадена по отношение на 
стоките, с изключение на случаите, 
когато подаването на такава
декларация не се изисква.

3. Лицето, което представя стоките, се 
позовава на обобщената декларация за 
въвеждане или митническата 
декларация, или декларацията за 
временно складиране, подадена по 
отношение на стоките, с изключение на 
случаите, когато подаването на 
обобщена декларация за въвеждане не 
се изисква.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато несъюзни стоки, представени 
на митническите органи, не са 
придружени от обобщаваща декларация 
за въвеждане и с изключение на 
случаите, когато подаването на такава 
декларация не се изисква, държателят 
на стоките подава обобщената 
декларация за въвеждане или 
митническа декларация, която 
незабавно я заменя.

4. Когато несъюзни стоки, представени 
на митническите органи, не са 
придружени от обобщаваща декларация 
за въвеждане и с изключение на 
случаите, когато подаването на такава 
декларация не се изисква, едно от 
лицата, упоменати в член 114, 
незабавно подава обобщената 
декларация за въвеждане или 
митническа декларация, или 
декларация за временно складиране, 
която заменя обобщената декларация 
за въвеждане.
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Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 125а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125а
Временно складиране на стоки

Освен когато несъюзни стоки са 
поставени под митнически режим, 
те се складират временно от 
момента на представянето им пред 
митническите органи в следните 
случаи:
а) когато стоки, въведени на 
митническата територия на Съюза, 
се представят незабавно пред 
митническите органи при 
пристигането им в съответствие с 
член 124;
б) когато стоките са представени 
пред получаващото митническо 
учреждение на митническата 
територия на Съюза в съответствие 
с правилата за транзитен режим;
в) когато стоките са въведени от 
свободна зона в друга част от 
митническата територия на Съюза.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
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„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 125б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125б
Декларация за временно складиране
1. Несъюзни стоки, представени на 
митническите органи, се 
придружават от декларация за 
временно складиране, съдържаща 
всички данни, необходими за 
прилагане на разпоредбите, отнасящи 
се до временното складиране.
2. Декларацията за временно 
складиране се подава от едно от 
лицата, упоменати в член 124, 
параграф 1 или 2, не по-късно от 
момента на представянето на 
стоките пред митническите органи.
3. Декларацията за временно 
складиране включва позоваване на 
всяка обобщена декларация за 
въвеждане, подадена за представени 
на митническите органи стоки, освен 
когато те вече са били временно 
складирани или са били поставени под 
митнически режим и не са напускали 
митническата територия на Съюза.
4. Декларацията за временно 
складиране може да бъде и в една от 
следните форми:
а) препратка към всяка обобщена 
декларация за въвеждане, подадена за 
съответните стоки, допълнена от 
данните на декларация за временно 
складиране;
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б) манифест или друг транспортен 
документ, при условие че той 
съдържа данните на декларация за 
временно складиране, включително 
препратка към всяка обобщена 
декларация за въвеждане на 
съответните стоки;
в) транзитна декларация, когато 
несъюзни стоки, придвижвани под 
транзитен режим, са представени 
пред митническите органи в 
получаващото учреждение на 
митническата територия на Съюза.
5. Митническите органи могат да 
приемат използването на търговски, 
пристанищни или транспортни 
информационни системи за подаване 
на декларация за временно складиране, 
при условие че те съдържат 
необходимите за такава декларация 
данни и тези данни са налични в 
съответствие с параграф 2.
6. Членове 158—163 се прилагат за 
проверката на декларацията за 
временно складиране.
7. Декларацията за временно 
складиране може да бъде използвана и 
за целите на:
а) уведомлението за пристигане, 
упоменато в член 119;
б) представянето на стоките пред 
митническите органи, упоменато в 
член 124, доколкото изпълнява 
условията, предвидени в тези 
разпоредби.
8. Декларация за временно складиране 
не се изисква, когато не по-късно от 
момента на представянето им пред 
митническите органи, техният 
митнически статус на съюзни стоки 
е определен в съответствие с 
членове 130—133.
9. Декларацията за временно 
складиране се съхранява от 
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митническите органи с цел да се 
провери, че стоките, за които се 
отнася, са поставени в последствие 
под митнически режим в 
съответствие с член 126.

Or. en

Обосновка

Изменение 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 125в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125в
Изменение и анулиране на декларация 

за временно складиране
1. Деклараторът може, при подаване 
на заявлението, да получи разрешение 
да нанесе една или повече поправки в 
данните в декларацията за временно 
складиране, след като тя е била 
подадена.
Не са възможни промени, след като 
митническите органи:
а) са информирали лицето, подало 
декларацията, че възнамеряват да 
проверят стоките;
б) са установили, че данните в 
декларацията са неверни;
в) стоките са представени пред 
митническите органи. 
2. Когато стоките, за които е 
подадена декларация за временно 
складиране, не са представени пред 
митническите органи, митническите 
органи анулират тази декларация:
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а) по заявление на декларатора; и
б) в рамките на определен срок след 
подаването на декларацията.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 125г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125г
Условия и отговорности за временно 

складиране на стоки
1. Временно складирани стоки се 
складират единствено в съоръжения 
за временно складиране в 
съответствие с член 125д или, когато 
е оправдано, на други места, 
определени или одобрени от 
митническите органи.
2. Без да се засяга член 120, параграф 2 
временно складираните стоки могат 
да бъдат обект само на такива 
операции, които са предназначени да 
осигурят запазването им в 
непроменено състояние, без да се 
променят първоначалният им вид или 
техническите им характеристики.
3. Лицето, което представя стоките, 
в съответствие с член 124, параграф 1 
или 2 отговаря за:
а) осигуряването временно 
складираните стоки да не се 
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отклоняват от митнически надзор;
б) изпълнението на задълженията, 
произтичащи от складирането на 
временно складирани стоки.
Притежателят на разрешението, 
упоменато в член 125д, в 
съответствие с параграф 1 отговаря 
за стоките, складирани в неговите 
съоръжения за временно складиране.
4. В случай че по някаква причина 
стоките не могат да останат 
временно складирани, митническите 
органи предприемат незабавно всички 
необходими мерки за уреждане на 
положението на стоките в 
съответствие с членове 167, 168 и 
169.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 125 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125д
Разрешение за експлоатация на 

съоръжения за временно складиране

1. За експлоатация на съоръжения за 
временно складиране се изисква 
разрешение от митническите органи. 
Разрешение не се изисква, когато 
оператор на съоръжението за 
временно складиране е самият 
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митнически орган.
Условията, при които се разрешава 
експлоатацията на временните 
съоръжения за складиране, се 
определят в разрешението.

2. Освен когато е предвидено друго, 
разрешението, посочено в параграф 1, 
се издава само на лица , които 
отговарят на следните условия:
а) установени са на митническата 
територия на Съюза;
б) осигуряват необходимото за 
правилното протичане на 
операциите;
в) осигуряват гаранция в 
съответствие в член 77.

Одобреният икономически оператор 
за опростени митнически процедури 
се счита за изпълнил условието, 
предвидено в буква б) на първа алинея 
дотолкова, доколкото 
експлоатацията на съоръженията за 
временно складиране е била взета 
предвид при предоставянето на 
разрешението.
3. Разрешението, посочено в 
параграф 1, се предоставя само при 
условие че митническите органи са в 
състояние да извършват митнически 
надзор без да се налага въвеждане на 
административни изисквания, 
несъответстващи на съответната 
икономическа нужда.
4. Титулярят на разрешението води 
подходяща отчетна документация в 
одобрена от митническите органи 
форма.
Отчетната документация съдържа 
информацията и данните, които 
позволяват на митническите органи 
да осъществяват надзор над 
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експлоатацията на съоръженията за 
временно складиране, особено по 
отношение на идентифицирането на 
складираните стоки, техния 
митнически статус и тяхното 
движение.
Одобреният икономически оператор 
за опростени митнически процедури 
се счита за изпълнил задължението, 
определено във втора алинея, 
дотолкова, доколкото отчетността 
му съответства на целите на 
временното складиране.
5. Митническите органи могат да 
разрешат на титуляря на 
разрешението да премества в 
различни съоръжения за временно 
складиране стоките, поставени под 
режим временно складиране, при 
условие че това движение не би 
увеличило риска от измама.
Когато стоките под режим временно 
складиране се преместват в 
съоръжение за временно складиране, 
обхванато от друго разрешение, 
титулярят на това разрешение 
подава нова декларация за временно 
складиране съгласно член 125б и поема 
отговорността за временното 
складиране на съответните стоки 
съгласно член 125г, параграф 3, втора 
алинея.
Когато съществува икономическа 
необходимост и няма да се засегне 
неблагоприятно митническият 
надзор, митническите органи могат 
да разрешат складирането на съюзни 
стоки в съоръжение за временно 
складиране. Тези стоки не се считат 
за стоки под режим временно 
складиране.
6. Титулярят на разрешението 
изпълнява задълженията си, а 
митническите органи извършват 
наблюдение на изпълнението.
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7. Титулярят на разрешението 
уведомява митническите органи за 
всяка промяна, настъпила след 
издаването му, която може да 
повлияе върху продължаване на 
действието му или върху 
съдържанието му.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Дял IV – глава 2 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Формалности след представяне Временно складиране на стоки

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 126 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение да се поставят несъюзни
стоки под митнически режим

Задължение да се поставят временно 
складирани стоки под митнически 
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режим

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат членове 167, 168 и 
169, несъюзни стоки, представени пред 
митническите органи, се поставят под 
митнически режим.

1. Временно складирани несъюзни 
стоки се поставят под митнически 
режим или се реекспортират в 
определен срок.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако не е предвидено друго, 
деклараторът може да избира 
митническия режим, под който иска да 
постави стоките, съгласно условията за 
този режим, независимо от тяхното 
естество или количество, или тяхната 

(Не се отнася до българския текст.)
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страна на произход, държава на 
изпращане или на получаване.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 129 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) определеният срок за реекспорт по 
член 126, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички стоки, предназначени да 
бъдат поставени под митнически режим, 
с изключение на режим свободна зона и 
режим временно складиране, подлежат 
на митническо деклариране за 
конкретния режим.

1. Всички стоки, предназначени да 
бъдат поставени под митнически режим, 
с изключение на режим свободна зона, 
подлежат на митническо деклариране за 
конкретния режим.
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Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 141
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 137

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 137 заличава се
Предоставяне на изпълнителни 
правомощия
Комисията приема мерките, свързани 
с официалното работно време, 
посочено в член 135, параграф 2, чрез 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 244, 
параграф 4.

Or. el

Обосновка

Предлага се заличаването на този член в съответствие с разпоредбите на член 135, 
параграф 2, който обхваща международните ангажименти на Съюза във връзка с 
функционирането на митническите учреждения (работно време, транспортни 
условия, потоци на стокообмена), както и принципа на пропорционалност, съгласно 
който решенията/уредбите следва да бъдат вземани на най-близкото властово 
равнище (с други думи 27-те държави членки познават най-добре местните 
географски, транспортни, търговски условия).

Изменение 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
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Член 138 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да подаде в 
митническото учреждение, което е 
компетентно за мястото, където е 
установено лицето, митническа 
декларация за стоки, които са 
представени на митническите органи в 
друго митническо учреждение. В този 
случай митническото задължение се 
счита за възникнало в митническото 
учреждение, където е подадена 
митническата декларация.

1. Митническите органи могат да 
разрешат на одобрен икономически 
оператор съгласно член 21, 
параграф 2, букви а) и б) да подаде в 
митническото учреждение, което е 
компетентно за мястото, където е 
установено лицето, митническа 
декларация за стоки, които са 
представени на митническите органи в 
друго митническо учреждение. В този 
случай митническото задължение се 
счита за възникнало в митническото 
учреждение, където е подадена 
митническата декларация.

Or. en

Обосновка

Изменение 143
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да подаде в
митническото учреждение, което е 
компетентно за мястото, където е 
установено лицето, митническа 
декларация за стоки, които са 
представени на митническите органи в 
друго митническо учреждение. В този 
случай митническото задължение се 
счита за възникнало в митническото 
учреждение, където е подадена 
митническата декларация.

1. Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да подаде във 
или предостави на митническото 
учреждение, което е компетентно за 
мястото, където е установено лицето, 
митническа декларация за стоки, които 
са представени на митническите органи 
в друго митническо учреждение. В този 
случай митническото задължение се 
счита за възникнало в митническото 
учреждение, където е подадена или 
предоставена митническата 
декларация.
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Or. en

Обосновка

Тъй като се предполага, че централизираното оформяне допринася за опростяването 
на процедурите, трябва да бъде ясно, че съществува възможност необходимите 
документи да се представят физически или да се предостави достъп (напр. по 
електронен път) до тях.

Изменение 144
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да подаде в
митническото учреждение, което е 
компетентно за мястото, където е 
установено лицето, митническа 
декларация за стоки, които са 
представени на митническите органи в 
друго митническо учреждение. В този 
случай митническото задължение се 
счита за възникнало в митническото 
учреждение, където е подадена 
митническата декларация.

1. Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да подаде във 
или предостави на митническото 
учреждение, което е компетентно за 
мястото, където е установено лицето, 
митническа декларация за стоки, които 
са представени на митническите органи 
в друго митническо учреждение. В този 
случай митническото задължение се 
счита за възникнало в митническото 
учреждение, където е подадена или 
предоставена митническата 
декларация.

Or. el

Обосновка

По отношение на централизираното митническо оформяне се предлага изменение, 
повтарящо член 106 от модернизирания кодекс, според който митническото 
учреждение, осъществяващо надзора, разрешава освобождаването на стоките или 
отхвърля съответното заявление, докато учреждението, пред което се представят 
стоките, извършва само проверки за сигурност и безопасност.

Изменение 145
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
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Член 138 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническото учреждение, където е 
подадена митническата декларация, 
извършва формалностите по проверка 
на декларацията и по събиране на 
вносните или износните мита, 
съответстващ на митническото 
задължение.

2. Митническото учреждение, където е 
подадена или предоставена 
митническата декларация, извършва 
формалностите по проверка на 
декларацията, по събиране на вносните 
или износните мита, съответстващи на 
митническото задължение и по 
разрешаване вдигането на стоките. 
Информация се получава от това 
учреждение.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложението на докладчика за връщане към първоначалния член 106 от 
ММК, при което митническото учреждение, което извършва надзора, разрешава или 
отказва вдигането на стоките, а митническото учреждение, където се извършва 
представянето, осъществява само проверка за сигурност и безопасност. Тъй като се 
предполага, че централизираното оформяне допринася за опростяването на 
процедурите, трябва да бъде ясно, че съществува възможност необходимите 
документи да се представят физически или да се предостави достъп (напр. по 
електронен път) до тях.

Изменение 146
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническото учреждение, където е 
подадена митническата декларация, 
извършва формалностите по проверка 
на декларацията и по събиране на 
вносните или износните мита, 
съответстващ на митническото 
задължение.

2. Митническото учреждение, където е 
подадена или предоставена
митническата декларация, извършва 
формалностите по проверка на 
декларацията, по събиране на размера 
на вносните или износните мита, 
съответстващи на митническото 
задължение и по разрешаване 
вдигането на стоките.
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Or. el

Обосновка

По отношение на централизираното митническо оформяне се предлага изменение, 
повтарящо член 106 от модернизирания кодекс, според който митническото 
учреждение, осъществяващо надзора, разрешава освобождаването на стоките или 
отхвърля съответното заявление, докато учреждението, пред което се представят 
стоките, извършва само проверки за сигурност и безопасност.

Изменение 147
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническото учреждение, където е 
подадена митническата декларация, 
извършва формалностите по проверка 
на декларацията и по събиране на 
вносните или износните мита, 
съответстващ на митническото 
задължение.

2. Митническото учреждение, където е 
подадена митническата декларация, 
извършва формалностите по проверка 
на декларацията и по събиране на 
вносните или износните мита, 
съответстващи на митническото 
задължение, както и по разрешаване 
вдигането на стоките.

Or. en

Обосновка

Промените в член 138, параграфи 2 и 3 премахва едно голямо преимущество за 
търговията, предвидено при модернизирането на митническото законодателство в 
Европа: възможността формалностите да се уреждат с митническото учреждение 
по надзора в държавата членка, в която е установен търговецът. Промените 
въвеждат двустепенна процедура за митническо оформяне. Те водят до ненужни 
усложнения, разходи и вероятност за забавяне.

Изменение 148
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
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Член 138 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Митническото учреждение, където са 
представени стоките, без да нарушава 
осъществявания контрол, извършва 
всяка проверка, която обосновано е 
поискана от митническото учреждение, 
където е подадена митническата 
декларация.

3. Митническото учреждение, където са 
представени стоките, без да нарушава 
осъществявания контрол по отношение 
на сигурността и безопасността, 
извършва всяка проверка, която 
обосновано е поискана от митническото 
учреждение, където е подадена или 
предоставена митническата 
декларация, и разрешава вдигането на 
стоките, като взема предвид 
информацията, получена от това 
учреждение.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложението на докладчика за връщане към първоначалния член 106 от 
ММК, при което митническото учреждение, което извършва надзора, разрешава или 
отказва вдигането на стоките, а митническото учреждение, където се извършва 
представянето, осъществява само проверка за сигурност и безопасност. Тъй като се 
предполага, че централизираното оформяне допринася за опростяването на 
процедурите, трябва да бъде ясно, че съществува възможност необходимите 
документи да се представят физически или да се предостави достъп (напр. по 
електронен път) до тях.

Изменение 149
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Митническото учреждение, където са 
представени стоките, без да нарушава 
осъществявания контрол, извършва 
всяка проверка, която обосновано е 
поискана от митническото учреждение, 
където е подадена митническата 
декларация.

3. Митническото учреждение, където са 
представени стоките, без да нарушава 
осъществявания контрол по отношение 
на сигурността и безопасността, 
извършва всяка проверка, която 
обосновано е поискана от митническото 
учреждение, където е подадена или 
предоставена митническата 



PE498.017v01-00 82/126 AM\916428BG.doc

BG

декларация, и разрешава вдигането на 
стоките, като взема предвид 
информацията, получена от това 
учреждение.

Or. el

Обосновка

По отношение на централизираното митническо оформяне се предлага изменение, 
повтарящо член 106 от модернизирания кодекс, според който митническото 
учреждение, осъществяващо надзора, разрешава освобождаването на стоките или 
отхвърля съответното заявление, докато учреждението, пред което се представят 
стоките, извършва само проверки за сигурност и безопасност.

Изменение 150
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническото учреждение, където са 
представени стоките, без да нарушава 
осъществявания контрол, извършва 
всяка проверка, която обосновано е 
поискана от митническото учреждение,
където е подадена митническата 
декларация.

Митническото учреждение, където са 
представени стоките, без да нарушава 
осъществявания контрол по отношение 
на сигурността и безопасността, 
извършва всяка проверка, която 
обосновано е поискана от митническото 
учреждение, където е подадена или 
предоставена митническата 
декларация, и разрешава вдигането на 
стоките, като взема предвид 
информацията, получена от това 
учреждение.

Тези митнически учреждения обменят 
информацията, необходима за вдигането 
на стоките. Митническото 
учреждение, пред което са 
представени стоките, издава 
разрешение за вдигането на стоките.

Тези митнически учреждения обменят 
информацията, необходима за вдигането 
на стоките.

Or. en

Обосновка

Промените в член 138, параграфи 2 и 3 премахва едно голямо преимущество за 
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търговията, предвидено в модернизирането на митническото законодателство в 
Европа: възможността формалностите да се уреждат с митническото учреждение 
по надзора в държавата членка, в която е установен търговецът. Промените 
въвеждат двустепенна процедура за митническо оформяне. Те водят до ненужни 
усложнения, разходи и вероятност за забавяне.

Изменение 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 139а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 139а
Единно разрешение за опростени 

митнически процедури
Митническите органи могат да 
разрешат митническата декларация 
да се подаде в митническо 
учреждение, различно от това, пред 
което стоките са представени или 
ще бъдат представени или 
предоставени за извършване на 
контрол, при условие че стоките ще 
се поставят под митнически режим 
от титуляря на единно разрешение за 
опростени митнически процедури.

Or. en

Обосновка

Този член предоставя в ММК правно основание за прилагане на единно разрешение за 
опростени митнически процедури. Тъй като за целите на осигуряване на еднаквото 
прилагане на митническото законодателство относно единното разрешение за 
опростени митнически процедури са необходими допълнителни разпоредби, уместно е 
да се включи оправомощаване на Комисията за приемане на тези разпоредби 
посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане. 
Предлаганите разпоредби произтичат от настоящите разпоредби за изпълнение на 
Митническия кодекс на Общността.

Изменение 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 139б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 139б
Предоставяне на изпълнителни 

правомощия
Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема мерки относно:
а) правилата за предоставяне на 
разрешението, предвидено в 
член 139а;
б) обмена на информация между 
митническите органи и 
информирането на Комисията и 
икономическите оператори, както и 
еднаквото прилагане на 
митническото законодателство.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 244, 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Този член предоставя в ММК правно основание за прилагане на единно разрешение за 
опростени митнически процедури. Тъй като за целите на осигуряване на еднаквото 
прилагане на митническото законодателство относно единното разрешение за 
опростени митнически процедури са необходими допълнителни разпоредби, уместно е 
да се включи оправомощаване на Комисията за приемане на тези разпоредби 
посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане. 
Предлаганите разпоредби произтичат от настоящите разпоредби за изпълнение на 
Митническия кодекс на Общността.

Изменение 153
Wim van de Camp

Предложение за регламент
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Член 143

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да постави
стоките под митнически режим въз 
основа на опростена декларация, която 
може да не съдържа някои от 
изискваните данни, посочени в 
член 140, и придружаващите документи, 
посочени в член 141.

Стоките могат да се поставят под 
митнически режим въз основа на 
опростена декларация, която може да не 
съдържа някои от изискваните данни, 
посочени в член 140, и придружаващите 
документи, посочени в член 141.

Or. en

Обосновка

В момента не се изисква разрешение за декларацията, която може да не съдържа 
някои от изискваните данни и придружаващите документи. Няма основание в бъдеще 
да се изисква разрешение. Това би означавало огромна административна тежест за 
митниците и търговията.

Изменение 154
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 143

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи могат да 
разрешат на дадено лице да постави
стоките под митнически режим въз 
основа на опростена декларация, която 
може да не съдържа някои от 
изискваните данни, посочени в 
член 140, и придружаващите документи, 
посочени в член 141.

Стоките могат да се поставят под 
митнически режим въз основа на 
опростена декларация, която може да не 
съдържа някои от изискваните данни, 
посочени в член 140, и придружаващите 
документи, посочени в член 141.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на огромната административна тежест за митниците и 
търговията.
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Изменение 155
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В някои случай задължението да се 
подаде допълнителна декларация се 
отменя.

2. Допълнителна декларация  не се 
изисква в следните случаи:

а) за стоки, поставени под режим 
митническо складиране;
б) за стоки, поставени под специален 
режим, при условие че:
i) две или повече разрешения за 
специален режим са предоставени на 
едно и също лице;
ii) специалният режим изтича след 
поставяне на стоките под следващия 
митнически режим с вписване в 
отчетната документация на 
декларатора.

Or. el

Обосновка

Уместно е да се посочат случаите, при които задължението за подаване на 
допълнителна декларация се отменя.

Изменение 156
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В някои случай задължението да се 
подаде допълнителна декларация се 
отменя.

2. Допълнителна декларация не се 
изисква в следните случаи:
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а) когато стоките са поставени под 
митнически режим на складиране;
б) когато стоките са поставени под 
специален режим, при условие че:
i) на едно и също лице са издадени две 
или повече разрешения за специален 
режим;
ii) специалният режим се прекратява 
при поставянето на стоките под 
следващ митнически режим чрез 
вписване в отчетната документация 
на декларатора.
в) когато опростената декларация се 
отнася до стоки, чиито стойност и 
количество са под статистическия 
минимум;
г) когато опростената декларация 
вече съдържа цялата информация, 
необходима за съответния 
митнически режим;
д) когато опростената декларация не 
е направена чрез вписване в 
отчетната документация на 
декларатора.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е по отношение на изключенията от задължението за подаване на 
допълнителна декларация отделните случаи да бъдат изрично посочени в основния 
акт.

Изменение 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В някои случай задължението да 
се подаде допълнителна декларация се 
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отменя, а именно:
а) когато опростената декларация 
засяга стоки, чиято стойност и 
количество не надхвърля 
статистическия минимум;
б) когато опростената декларация 
вече съдържа всички данни, 
необходими за предвидения 
митнически режим;
в) когато опростената декларация не 
е под формата на вписване в 
отчетната документация на 
декларатора.

Or. el

Обосновка

Уместно е да се посочат случаите, при които задължението за подаване на 
допълнителна декларация се отменя.

Изменение 158
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 145 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) случаите, когато задължението да 
се подава допълнителна декларация се 
отменя в съответствие с член 144, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като случаите, в които се допуска изключение от задължението за подаване на 
допълнителна декларация, са изрично посочени в основния акт, тази буква относно 
съответното делегиране на правомощия следва да се заличи.
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Изменение 159
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 146 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) лица, които подават митническа 
декларация в държава, чиято 
територия е съседна на 
митническата територия на Съюза, 
пред съседно на тази територия 
гранично митническо учреждение, 
при условие че тази държава 
предоставя реципрочно предимство 
на лицата, установени на 
митническата територия на Съюза.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е случаите, в които се допуска изключение от изискването 
деклараторите да са установени на митническата територия на Съюза, да бъдат 
изрично посочени в основния акт.

Изменение 160
Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 146 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаи, различни от тези, 
определени в параграф 3, е възможно 
изискването митническият оператор 
да бъде установен на митническата 
територия на Съюза да не се прилага.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като случаите, в които се допуска изключение от изискването деклараторите да 
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са установени на митническата територия на Съюза, са изрично посочени в основния 
акт, този параграф относно съответното делегиране на правомощия следва да се 
заличи.

Изменение 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 148 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Митническите декларации , които 
отговарят на условията, предвидени в 
настоящата глава, се приемат незабавно 
от митническите органи, при положение 
че стоките, за които се отнасят, са 
представени пред митническите органи.

1. Митническите декларации, които 
отговарят на условията, предвидени в 
настоящата глава, се приемат незабавно 
от митническите органи, при положение 
че стоките, за които се отнасят, са 
представени пред митническите органи 
или са на разположение по 
задоволителен за тези органи начин 
за извършване на митнически 
контрол.

Когато декларацията е под формата 
на вписване в отчетната 
документация на декларатора и е 
осигурен достъп на митническите 
органи до тези данни, декларацията 
се счита за приета в момента на 
вписването на стоките в отчетната 
документация. Без да се засягат 
законовите задължения на 
декларатора или осъществяването на 
контрол по отношение на 
сигурността и безопасността, 
митническите органи могат да 
отменят изискването стоките да 
бъдат представени или предоставени 
на разположение за митнически 
контрол.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията предвижда по отношение на стоките да се 
предоставя разрешение за вдигане или да се извършва определен контрол само след 
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пристигането им на територията на Съюза. Това би довело да значително забавяне 
на пунктовете за влизане в ЕС. Търговците със статут на одобрен икономически 
оператор следва да могат да получават уведомление за вдигане или за извършване на 
контрол над стоките преди пристигането на стоките в ЕС.

Изменение 162
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 148 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Митническите декларации, които 
отговарят на условията, предвидени в 
настоящата глава, се приемат незабавно 
от митническите органи, при положение 
че стоките, за които се отнасят, са 
представени пред митническите органи.

1. Митническите декларации, които 
отговарят на условията, предвидени в 
настоящата глава, се приемат незабавно 
от митническите органи, при положение 
че стоките, за които се отнасят, са 
представени пред митническите органи. 
На одобрените икономически 
оператори следва да се предоставят 
съответни улеснения.

Or. de

Обосновка

На основание неговия статус, на одобрения икономически оператор следва да се 
предостави опростяване на процедурите при прехвърлянето чрез вписване в текущите 
документи, в частност, при подаване на заявление, освобождаване на пратка от внос 
без предварително деклариране пред компетентното митническо учреждение.

Изменение 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 149 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При подаване на заявление, в рамките 
на определен срок, могат да се разрешат 
поправки в митническата декларация 
след вдигането на стоките.

3. При подаване на заявление, в рамките 
на три години от датата на 
приемане, могат да се разрешат 
поправки в митническата декларация 
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след вдигането на стоките.

Or. en

Обосновка

Чрез добавяне на тригодишния срок в член 149, параграф 3, се избягва добавянето на 
ново делегиране на правомощия в член 151.

Изменение 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Митническите органи могат, при 
подаване на заявление, да разрешат на 
дадено лице да подаде митническа 
декларация под формата на вписване в 
отчетната документация на декларатора, 
при условие, че митническите органи 
имат достъп до тези данни чрез 
електронната система на декларатора.

1. Митническите органи могат, при 
подаване на заявление, да разрешат на 
дадено лице да подаде митническа 
декларация под формата на вписване в 
отчетната документация на декларатора, 
при условие, че митническите органи 
имат достъп до тези данни чрез 
електронната система на декларатора, в 
рамките на последващ контрол 
съгласно член 41.

Or. de

Обосновка

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Изменение 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Предложение за регламент
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Член 154 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническите органи могат, при 
подаване на заявление, да отменят 
задължението за представяне на 
стоките.

2. Митническите органи могат, при
подаване на заявление, да отменят 
задължението за представяне на 
стоките, съгласно член 124, параграф 1, 
което се вписва съгласно член 154, 
параграф 1.

Or. de

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.

Изменение 166
Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Титулярят на разрешението, 
посочено в параграф 1, отговаря на 
критериите, определени в член 22, 
букви а)—г).

Or. fr

Обосновка

Изменението цели да се вземат под внимание поне критериите за одобрените 
икономически оператори, за да се гарантират надеждни операции.

Изменение 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 179

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят правилата относно 
доказателствата, посочени в 
член 178, параграф 2.

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:

a) условията за доказване на статус 
на съюзни стоки за продукти от 
морски риболов и стоки, получени от 
продукти от морски риболов;
б) случаите, в които митническите 
органи могат да не изискват 
представяне на доказателство за 
статус на съюзни стоки;
в) условията за претоварване на 
стоките.

Or. en

Обосновка

Оправомощаването е доразвито, като по този начин се предоставя по-ясно правно 
основание за членове 513-16 до 513-18в от разпоредбите за изпълнение на ММК.

Изменение 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 180 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) складиране, който включва временно 
складиране, митническо складиране и 
свободни зони;

б) складиране, което включва 
митническо складиране и свободни 
зони;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
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„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 181 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлението на складови 
съоръжения за временно складиране 
или митническо складиране на стоки, с 
изключение на случаите, когато 
оператор на складовите съоръжения е 
самият митнически орган.

б) управлението на складови 
съоръжения за митническо складиране 
на стоки, с изключение на случаите, 
когато оператор на складовите 
съоръжения е самият митнически орган.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 170
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 181 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобреният икономически оператор 
за опростени митнически процедури
се счита за изпълнил условието, 
предвидено в буква б) дотолкова, 
доколкото дейността, свързана със 
съответния специален режим е била 
взета предвид при предоставянето на 
разрешението.

Определените съгласно буква б)
условия се считат за изпълнени по 
принцип от икономическия оператор 
и не се нуждаят от последваща 
проверка.

Or. de
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Обосновка

В условията на глобалния пазар специалните митнически процедури имат съществено 
влияние върху конкурентоспособността на икономиката на ЕС. Също и 
предварителните условия за и изискванията към тези специални процедури, както и 
съответните изключения, имат също така съответното решаващо значение. 
Процедури и условия за издаване на разрешения следва да се определят в настоящия 
регламент.

Изменение 171
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 181 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобреният икономически оператор за 
опростени митнически процедури се 
счита за изпълнил условието, 
предвидено в буква б) дотолкова, 
доколкото дейността, свързана със 
съответния специален режим е била 
взета предвид при предоставянето на 
разрешението.

Без да се засягат допълнителните 
условия, които уреждат въпросните 
процедури, одобреният икономически 
оператор за опростени митнически 
процедури се счита за изпълнил 
условието, предвидено в буква б) от 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

По определение следва да се счита, че одобрените икономически оператори винаги 
отговарят на критериите, свързани с изпълнението.

Изменение 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 186

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят правилата относно 

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове съгласно член 243, с цел да се 
установят по-подробни правила 
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приключването, посочено в член 185. относно процедурата по приключване 
на режима, с които се определят:

а) условията за приключване на 
специалния режим;
б) срока за приключване, и
в) формата на документа за 
приключване.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата на този член относно предоставянето на правомощия не е в 
съответствие с член 290 от ДФЕС. В Митническия кодекс на Съюза следва да се 
определят изрично целта, съдържанието и обхвата на делегирането на правомощия.

Изменение 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В определени случаи съюзните стоки
се поставят под режим външен 
транзит.

2. Когато съюзни стоки се изнасят до 
държава, в която се прилага общ 
режим транзит и преминават 
транзитно през територията на една 
или повече държави, в които се 
прилага общ режим транзит, и се 
прилагат разпоредбите на 
Конвенцията за общ транзитен 
режим, тези стоки се поставят под 
митнически режим външен транзит 
на Съюза при следните условия:
а) когато преминават през 
митнически формалности за износ с 
оглед възстановяване на суми, 
отпуснати за износ до трети 
държави по реда на общата 
селскостопанска политика;
б) когато произхождат от 
интервенционни запаси, подлежат на 
контрол във връзка с употребата 
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и/или местоназначението си и са 
преминали през митнически 
формалности за износ до трети 
държави по реда на общата 
селскостопанска политика;
в) когато за тях е допустимо 
възстановяване или опрощаване на 
вносни мита, при условие че се 
изнасят от митническата 
територия на Съюза или когато се 
прилага член 81, параграф 3 от 
Кодекса.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е съществен елемент от Митническия кодекс на Съюза, който следва 
да бъде посочен в самия Митнически кодекс в съответствие с член 290 от ДФЕС. В 
момента тази разпоредба е включена в член 722-04, параграф 3 от проекта на 
разпоредбите за изпълнение на ММК.

Изменение 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 3 – буква б) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) се извършва между две точки на 
митническата територия на Съюза, 
които се намират в една и съща 
държава членка или в две различни 
държави членки;

Or. en

Обосновка

Изменение 175
Olle Schmidt
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Предложение за регламент
Член 196 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При подаване на заявление 
митническите органи могат да разрешат 
опростявания на митнически процедури 
на дадено лице по отношение на 
поставянето на стоките под режим 
съюзен транзит и завършването на този 
режим.

4. При подаване на заявление 
митническите органи могат да разрешат 
опростявания на митнически процедури 
на дадено лице по отношение на 
поставянето на стоките под режим 
съюзен транзит и завършването на този 
режим, включително използването на 
манифест, представен чрез 
системите за обмен на данни като 
декларация за транзит от 
въздухоплавателно или корабно 
дружество, което извършва 
значителен брой полети или 
пътувания между държавите членки.

Or. en

Обосновка

Използването на електронни манифести напълно отговаря на изискванията за 
електронно деклариране и за представяне. Това съответства на идеята за 
деклариране чрез вписване в отчетната документация, която е основна в 
модернизирането на европейското митническо законодателство.

Изменение 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 196 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При подаване на заявление 
митническите органи могат да разрешат 
опростявания на митнически процедури 
на дадено лице по отношение на 
поставянето на стоките под режим 
съюзен транзит и завършването на този 
режим.

4. При подаване на заявление 
митническите органи могат да разрешат 
опростявания на митнически процедури 
на дадено лице по отношение на 
поставянето на стоките под режим 
съюзен транзит и завършването на този 
режим, включително използването на 
манифест, представен чрез 
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системите за обмен на данни като 
декларация за транзит от 
въздухоплавателно или корабно 
дружество, което извършва 
значителен брой полети или 
пътувания между държавите членки.

Or. en

Обосновка

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the "next day delivery" 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Изменение 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 198 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правилата относно предоставянето на 
разрешението, предвидено в член 196, 
параграф 4;

б) правилата относно предоставянето на 
разрешението за одобрен изпращач, 
одобрен получател, използването на 
специални печати и правилата 
относно опростените транзитни 
процедури за преместване по въздух и 
вода, предвидено в член 196, 
параграф 4;

Or. en

Обосновка

Буква б): Считаме, че опростените транзитни процедури за придвижване по въздух и 
вода следва да се запазят в МКС.

Буква в): Член 196, параграф 5 може да бъде заличен, тъй като задълженията на 
притежателя на разрешението, както и задължението митническите органи да 
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осигурят изпълнение на изискванията са уредени или поне могат да се основават на 
разпоредбите от дял I, глава 1, като например член 5, параграфи 3 и 24. Поради това 
буква в) е излишна и може да бъде заличена.

Изменение 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 198 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правилата относно предоставянето на 
разрешението, предвидено в член 196, 
параграф 4;

б) правилата относно предоставянето на 
разрешението, предвидено в член 196, 
параграф 4, които трябва да включват 
възможността да се използва само 
вписване в отчетната документация 
на декларатора;

Or. en

Обосновка

Могат да се предвидят подробни правила относно поставянето на стоките под 
митнически режим, но те не могат да обвържат представянето на манифест с 
изискване за подаване на обикновена декларация.

Изменение 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 199 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато съществува обоснована 
икономическа необходимост и няма да 
се засегне неблагоприятно 
митническият надзор, митническите 
органи могат да разрешат складирането 
на съюзни стоки в складови съоръжения 
за временно складиране или в 
митнически склад. Тези стоки не се 
считат за поставени под режим 
временно складиране или митническо 

3. Когато съществува обоснована 
икономическа необходимост и няма да 
се засегне неблагоприятно 
митническият надзор, митническите 
органи могат да разрешат складирането 
на съюзни стоки в складови съоръжения 
за митническо складиране. Тези стоки 
не се считат за поставени под режим 
митническо складиране.
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складиране.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статус“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 199 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Митническите органи осигуряват 
митническия надзор на стоките под 
режим складиране.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задълженията на притежателя на одобрението, както и задължението митницата 
да гарантира съответствие са уредени или най-малко могат да се основават на 
разпоредби от дял 1, глава 1, като например член 5, параграфи 3 и 24. Поради това се 
предлага заличаване на член 4.

Изменение 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 200 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряването стоките под режим 
временно складиране или митническо 
складиране да не се отклоняват от 
митнически надзор;

а) осигуряването стоките под режим 
митническо складиране да не се 
отклоняват от митнически надзор;
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Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статут“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 200 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на задълженията, 
произтичащи от складирането на стоки, 
под режим временно складиране или
митническо складиране;

б) изпълнението на задълженията, 
произтичащи от складирането на стоки, 
под режим митническо складиране;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статут“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 200 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спазването на конкретните условия, 
уточнени в разрешението за управление 
на митнически склад или на 
съоръжения за временно складиране.

в) спазването на конкретните условия, 
уточнени в разрешението за управление 
на митнически склад.

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статут“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 200 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярят на режима е отговорен за 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от поставянето на стоките 
под режим временно складиране или
митническо складиране.

3. Титулярят на режима е отговорен за 
изпълнението на задълженията, 
произтичащи от поставянето на стоките 
под режим митническо складиране.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статут“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 217 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:

На Комисията се предоставят
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с цел 
да се установят по-подробни правила 
относно употребата за специфични 
цели под режим временен внос, с които 
се определят:
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Or. en

Обосновка

Буква а): разпоредбата за правомощия на този член не е в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. В Митническият кодекс на Съюза следва да се определят изрично целта, 
съдържанието и обхвата на делегирането.

Буква в): ненужна разпоредба. Вече е включена в член 5, параграф 1.

Изменение 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 217 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) употребата за специфични цели по 
член 214, параграф 1;

а) употребата за специфични цели по 
член 214, параграф 1 в следните 
случаи:
i) транспортни средства, палети и 
контейнери,
ii) лични вещи и стоки за спорт, 
внасяни от пътници,
iii) материали, използвани за удобство 
на мореплаватели,
iv) материали за подпомагане при 
бедствия,
v) медицинско, хирургическо и 
лабораторно оборудване,
vi) животни,
v) стоки за употреба в гранични зони,
vi) магнитни носители, съдържащи 
звук, образ или данни, или рекламни 
материали,
vii) професионално оборудване,
viii) педагогически материал и научно 
оборудване,
ix) опаковки;
x) калъпи, матрици, блокове, рисунки, 
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скици, измервания, проверяващи и 
тестващи уреди и други подобни 
вещи,
xi) специални уреди и инструменти,
xii) стоки за провеждане на тестове,
xiii) мостри,
xiv) заместващи производствени 
средства,
xv) стоки за чествания или за 
продажба,
xvi) резервни части, принадлежности 
и оборудване,
xvii) други стоки;

Or. en

Обосновка

Буква а): разпоредбата за правомощия на този член не е в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. В Митническият кодекс на Съюза следва да се определят изрично целта, 
съдържанието и обхвата на делегирането.

Буква в): ненужна разпоредба. Вече е включена в член 5, параграф 1.

Изменение 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 217а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 217а
Процедура на комитет

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема мерки относно сроковете, 
посочени в член 215, параграф 2, за да 
гарантира еднакво прилагане на 
митническото законодателство. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 244, 
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параграф 4.

Or. en

Обосновка

Това предоставяне на изпълнителни правомощия осигурява правното основание за 
определяне на сроковете, в които стоките могат да останат под режим временен 
внос в акт за изпълнение.

Изменение 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 218 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Отпадъците и остатъците, получени 
при унищожаването на стоките, 
поставени под режим специфична 
употреба, се считат за поставени под 
режим временно складиране.

5. Отпадъците и остатъците, получени 
при унищожаването на стоките, 
поставени под режим специфична 
употреба, се считат за поставени на
временно складиране.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статут“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 219

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 219 заличава се
Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 243, с 
които се определят правилата по 
процедурата за осигуряване на 
митнически надзор в съответствие с 
член 218, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Ненужна разпоредба. Вече е включена в член 5, параграф 1.

Изменение 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 224 – параграф –1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Когато са необходими еднакви 
условия за изпълнение на правно 
обвързващи актове на Съюза, на 
Комисията се предоставят 
изпълнителни правомощия до 
31 декември 2014 г.
Предоставянето на изпълнителни 
правомощия, посочено в първата 
алинея, се удължава автоматично за 
неопределен срок.

Or. en

Обосновка

Както е посочено и в член 243, с оглед на причината, поради която Комисията е 
посочила, че ще приеме делегирани актове и актове за изпълнение в срок до 18 месеца 
от влизането в сила на Митническия кодекс на Съюза, е целесъобразно в Митническия 
кодекс да се включи ясна разпоредба, съдържаща този срок, както по отношение на 
делегирането на правомощия, така и по отношение на предоставянето на 
изпълнителни правомощия (член 244). Този срок е посочен в параграф 1.

Изменение 191
Wim van de Camp
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Предложение за регламент
Член 228 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в други случаи, обосновани с вида на 
стокообмена или поставени като 
изискване от международните 
споразумения.

в) в други случаи, обосновани с вида на 
стокообмена, с вида на стоките или 
поставени като изискване от 
международните споразумения.

Or. en

Обосновка

Отмяната е приложима не само за вида на стокообмена, но и за различни видове 
стоки. Например електричество.

Изменение 192
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 228 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за стоки, изнасяни от одобрен 
икономически оператор.

Or. en

Обосновка

За в бъдеще статутът на одобрен икономически оператор ще играе много важна роля 
и поради това наличието на реално опростени процедури е от голямо значение. 
Икономическите оператори, които спазват митническото законодателство и са 
надеждни, следва да се възползват в максимална степен от опростените процедури 
като „одобрени икономически оператори“. Поради тази причина освобождаванията 
за одобрените икономически оператори в случай на предварителните декларации за 
заминаване са от основно значение; те следва да се определят като съществени 
елементи и да се посочат ясно в основния акт.

Изменение 193
Wim van de Camp
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Предложение за регламент
Член 228 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предварителната декларация за 
заминаване е в една от следните 
форми:

заличава се

а) съответната митническа 
декларация, когато стоки, извеждани 
от митническата територия на 
Съюза, са поставени под митнически 
режим, за целите на който се изисква 
митническа декларация;
б) уведомление за реекспорт съгласно 
член 235;
в) обобщена декларация за напускане, 
посочена в член 236;
г) известието за реекспорт, посочено 
в член 239.

Or. en

Обосновка

Тъй като съгласно член 228, параграф 5 известието за реекспорт не съдържа 
подробностите, необходими за обобщената декларация за напускане, то не следва да 
се счита за предварителна декларация за заминаване. Поради тази причина считаме, 
че известието за реекспорт следва да не бъде включено в параграф 4.

Изменение 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 230 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите по изпълнението за 
икономическите оператори се 
отчитат по подходящ начин.

Or. de
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Обосновка

В резолюцията от 1 декември 2011 г. беше предложено за малки пратки да се въведат 
свободни граници, които да са регулирани по еднакъв начин в целия ЕС, така 
наречената „устна митническа декларация“. Това допълнение се предлага с цел, 
Комисията да получи възможност, в рамките на делегираните актове, да въведе 
такъв ред.

Изменение 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Предложение за регламент
Член 233 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При подаване на заявление 
митническите органи могат да 
разрешат опростявания на 
митнически процедури на дадено лице 
по отношение на поставянето на 
стоките под режим съюзен транзит 
и завършването на този режим. При 
това се вземат под внимание 
икономическите интереси на 
икономическите оператори.

Or. de

Обосновка

В резолюцията от 1 декември 2011 г. беше предложено, за малки пратки да се въведат 
свободни граници, които да са регулирани по еднакъв начин в целия ЕС, така 
наречената "устна митническа декларация". Това допълнение се предлага с цел, 
Комисията да получи възможност в рамките на делегираните актове, да въведе 
такъв ред.

Изменение 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
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Член 235 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стоки под режим временно 
складиране, които се реекспортират 
директно от съоръжение за временно 
складиране.

в) стоки на временно складиране, които 
се реекспортират директно от 
съоръжение за временно складиране.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да промени определението за временно складиране от 
„специален митнически режим“ в „статут“. Това ще възстанови положението преди 
ММК.

Изменение 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 236 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Обобщената декларация за 
напускане се подава от едно от 
следните лица:
а) лицето, което извежда стоките 
или което поема отговорността за 
превоза на стоките извън 
митническата територия на Съюза;
б) износителя или изпращача на 
стоките, или друго лице, от чието 
име или за чиято сметка действа 
лицето, посочено в буква а);
в) всяко лице, което може да 
представи въпросните стоки или 
може да осигури представянето им 
пред компетентните митнически 
органи.

Or. en
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Обосновка

Определянето на лицето, което подава обобщената декларация за напускане, е 
съществен елемент от Митническия кодекс на Съюза, който следва да бъде 
посочен в самия Митнически кодекс в съответствие с член 290 от ДФЕС.

Изменение 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 236 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Митническите органи могат да 
отменят задължението за подаване 
на обобщена декларация за напускане 
в случаите, посочени в член 228, 
параграф 2, буква в).

Or. en

Обосновка

Няма правна „уловка“ за освобождаването от задължението за подаване на 
обобщена декларация за напускане. Поради това е включено позоваване на член 228, 
параграф 2, буква в).

Изменение 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 236 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Обобщената декларация за 
напускане се подава в изходното 
митническо учреждение. 
Митническите органи могат да 
позволят обобщената декларация за 
напускане да бъде подадена в друго 
митническо учреждение, при условие 
че това митническо учреждение 
незабавно предаде или предостави по 
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електронен път необходимите 
подробности на разположение на 
изходното митническо учреждение.

Or. en

Обосновка

Компетентното митническо учреждение, където се подава обобщената декларация 
за напускане, се уточнява в тази разпоредба.

Изменение 200
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 237 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, не са възможни 
промени, след като митническите 
органи:
а) са информирали лицето, подало 
обобщената декларация, че 
възнамеряват да проверят стоките;
б) са установили, че съответните 
данни са неверни;
в) вече са разрешили преместването 
на стоките.

Or. en

Обосновка

Предлагаме член 181, параграф 1 от ММК да остане непроменен и в Митническия 
кодекс на Съюза да се включат случаите, в които не са възможни никакви изменения 
на обобщената декларация за напускане.

Изменение 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 237 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обобщената декларация за напускане 
се счита за неподадена, когато 
декларираните стоки не са изведени от 
митническата територия на Съюза в
рамките на определен срок след
подаването на декларацията.

2. Обобщената декларация за напускане 
се счита за неподадена, когато 
декларираните стоки не са изведени от 
митническата територия на Съюза в
срок от 150 дни от датата на 
подаване на декларацията.

Or. en

Обосновка

Тъй като срокът, след който обобщената декларация за напускане се счита за 
неподадена, може да се приеме за съществен елемент на митническото 
законодателство и посочената понастоящем разпоредба в член 820-18, параграф 2 от 
РПММК е недостатъчна, предлагаме включването на този срок в самия Митнически 
кодекс на Съюза.

Изменение 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 238

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се допълват правилата по 
процедурата за подаване на обобщена 
декларация за напускане, посочени в 
член 236:

а) правилата по процедурата за 
подаване на обобщена декларация за 
напускане; 
б) случаите, когато се разрешава 
нанасянето на поправки в обобщена 
декларация за напускане съгласно 
член 237, параграф 1; 
в) срокът, посочен в член 237, 
параграф 2, в рамките на който 
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обобщената декларация за напускане 
се счита за неподадена.

Or. en

Обосновка

Буква б): тъй като правилата за изменение на обобщената декларация за напускане са 
посочени в член 237, параграф 1, това оправомощаване може да бъде заличено;

Буква в): тъй като срокът, след който обобщената декларация за напускане се счита 
за неподадена, е посочен в член 237, параграф 2, това оправомощаване може да бъде 
заличено.

Изменение 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 238а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 238а
Предоставяне на изпълнителни 

правомощия
С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на 
митническото законодателство, 
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение мерки относно: 
а) отговорностите на изходното 
митническо учреждение по 
отношение на обобщената 
декларация за напускане;
б) възможността митническите 
органи да позволят, когато е уместно 
по взаимно споразумение помежду им, 
обобщената митническа декларация 
да бъде подадена в друго митническо 
учреждение.
 Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 244, параграф 4.
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Or. en

Обосновка

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Изменение 204
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 239 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато несъюзни стоки се извеждат 
от митническата територия на Съюза 
директно от съоръжение за временно 
складиране или свободна зона и не се 
изисква уведомление за реекспорт или 
обобщена декларация за напускане, 
пред компетентното митническо 
учреждение се подава известие за 
реекспорт от отговорното лице.

1. Когато несъюзни стоки се извеждат 
от митническата територия на Съюза 
директно от съоръжение за временно 
складиране или свободна зона и не се 
изисква уведомление за реекспорт или 
обобщена декларация за напускане, 
пред компетентното митническо 
учреждение се подава известие за 
реекспорт.

Or. en

Обосновка

Тъй като лицето, което подава известието за реекспорт, е включено в параграф 4, 
посочването на това лице в член 1 се заличава.

Изменение 205
Wim van de Camp
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Предложение за регламент
Член 239 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Известието за реекспорт се 
подава от едно от следните лица:
а) лицето, което извежда стоките 
или което поема отговорността за 
превоза на стоките извън 
митническата територия на Съюза;
б) износителя или изпращачa на 
стоките, или друго лице, от чието 
име или за чиято сметка действа 
лицето, посочено в буква а);
в) всяко лице, което може да 
представи въпросните стоки или 
може да осигури представянето им 
пред компетентните митнически 
органи.

Or. en

Обосновка

Тъй като лицето, което подава известието за реекспорт е основен елемент в 
митническото законодателство, правилата относно това лице са включени тук.

Изменение 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 243 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен период от време от 

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, се 
предоставя на Комисията до 
31 декември 2014 г.
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датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Изменение 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 243 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, се 
предоставя на Комисията за
неопределен период от време от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, се 
предоставя на Комисията за период от 5 
години от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
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Or. en

Обосновка

Въвеждането на период за преразглеждане ще позволи изготвяне на съответните 
доклади относно използването на делегираните правомощия на Комисията.

Изменение 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 243 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Делегирането на правомощия по 
параграф 2 се продължава 
автоматично за период от пет 
години. Комисията изготвя доклад 
относно всяко от делегираните 
правомощия и го представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния период. 
В този доклад се прави оценка по-
специално на ефекта от 
делегираните актове върху 
икономическите политики, 
стопанската дейност, 
административната тежест, 
персонала, бюджета, ресурсите и 
капацитета за работа на равнището 
на Съюза и на национално равнище и 
се посочват начини за обновяване и 
подобряване на митническите 
процедури и на прилагането на 
митническото законодателство. При 
необходимост докладът се 
придружава от предложения за 
изменение на Кодекса и делегираните
актове към него. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо или за периоди с еднаква 
продължителност, отменяни в 
съответствие с параграф 3 или 
удължавани за определен период и при 
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условията, определени от 
Европейския парламент и от Съвета.

Or. en

Обосновка

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts.  The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
-  extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Изменение 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 243 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета. Тъй като някои 
или всички разпоредби на съответния 
проект на делегиран акт могат да 
променят принципно начина, по 
който се прилагат основните 
правила, определени в настоящия 
регламент, преди влизането му в сила, 
Комисията гарантира 
своевременното провеждане на 
подходящите предварителни 
консултации със Съвета, Европейския 
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парламент и бизнес средите и 
съобразяването с техните становища 
преди делегираният акт да бъде 
приет, така че да се избегнат 
евентуални отрицателни последици 
за конкурентоспособността на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

С цел да се даде възможност за подходящ обмен на становища, както и за 
необходимия преходен период за делегирани актове с потенциално въздействие върху 
конкурентоспособността на ЕС, е важно да се извърши съответната консултация с 
държавите членки и заинтересованите страни и да се вземат предвид техните 
становища.

Изменение 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 243а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 243а
Комисията може да разреши на една 
или няколко държави членки — по 
тяхно искане — да изпробват 
опростени процедури по прилагането 
на митническото законодателство. 
Тези пилотни процедури са достъпни 
за всички държави членки и 
периодично се оценяват.

Or. en

Обосновка

Заключителните разпоредби са подходящо място за включване на обща разпоредба, 
позволяваща иновативни пилотни процедури.



AM\916428BG.doc 123/126 PE498.017v01-00

BG

Изменение 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 243б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 243б
Комисията приема решения по 
член 243а чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 244, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Заключителните разпоредби са подходящо място за включване на обща разпоредба, 
позволяваща иновативни пилотни процедури.

Изменение 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 244 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато становището на комитета 
е получено чрез писмена процедура и 
при позоваване на настоящия 
параграф, тази процедура се 
прекратява без резултат само тогава
когато, в срока, определен за предаване 
на становището, председателят на 
комитета вземе съответното решение.

6. Писмената процедура се прекратява 
без резултат, когато председателят 
вземе съответното решение или член на 
комитета отправи такова искане. В 
такъв случай председателят свиква 
заседание на комитета в разумен 
срок.

Or. en

Обосновка

Защо само председателят може да вземе решение за прекратяване на писмена 
процедура? Какви са последиците от това? Това не е в съответствие с член 3, 
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параграф 5 от Регламент (ЕС) № 192/2011.
Тази разпоредба гласи:
„Освен ако в основния акт не е предвидено друго, писмената процедура се прекратява 
без резултат, когато в рамките на срока, посочен в първата алинея, председателят 
вземе такова решение или член на комитета отправи такова искане. В такъв случай 
председателят свиква заседание на комитета в разумен срок.“
Добре е тази разпоредба да се включи в Митническия кодекс на Съюза или да се 
направи позоваване на нея.

Изменение 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 244а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 244а
Други въпроси

Комитетът по Митническия кодекс 
може да разглежда всички въпроси, 
свързани с митническото 
законодателство, повдигнати от 
неговия председател, или по 
инициатива на Комисията или по 
искане на представител на държава 
членка, които се отнасят по-
конкретно до:
а) мерки за стимулиране на 
иновациите;
б) всички случаи, в които Кодексът и 
неговите делегирани актове и актове 
за изпълнение имат 
непропорционални отрицателни 
последици за икономическите 
политики, стопанската дейност, 
административната тежест, 
персонала, бюджета, ресурсите или 
капацитета за работа;
в) всички проблеми, произтичащи от 
прилагането на митническото 
законодателство;
г) всяка позиция, която да бъде взета 
от Съюза в комитети, работни групи 
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и групи от експерти, създадени по 
силата на международни 
споразумения, във връзка с 
митническото законодателство.

Or. en

Обосновка

Предлага се запазване на член 185 от ММК в Митническия кодекс на Съюза като 
възможност за Комитета по Митническия кодекс да проверява случаи, в които е 
подходящо да се насърчат иновациите или в които Митническият кодекс на Съюза 
или неговите делегирани актове или актове за изпълнение имат непропорционални 
отрицателни последици.

Изменение 214
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 247 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове, различни от тези, посочени в 
параграф 1, се прилагат от първия ден 
на първия месец след 18-те месеца от 
датата, посочена в този параграф.

2. Членове, различни от тези, посочени в 
параграф 1, се прилагат от 1 януари 
2017 г.

Or. en

Обосновка

Осемнадесетмесечният период след влизане в сила е много кратък за цялостното 
прилагане на Митническия кодекс на Съюза на национално равнище, не само за 
митниците, но и за търговията. Крайният срок за прилагане на Митническия кодекс 
на Съюза следва да е свързан с публикуването и влизането в сила на делегираните 
актове и актовете за изпълнение. Продължителността на този период трябва да се 
определи на 24 месеца.

Изменение 215
Wim van de Camp

Предложение за регламент
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Член 247 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове, различни от тези, посочени в 
параграф 1, се прилагат от първия ден 
на първия месец след 18-те месеца от 
датата, посочена в този параграф.

2. Членове, различни от тези, посочени в 
параграф 1, се прилагат от 1 януари 
2017 г.

Or. en

Обосновка

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


