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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта 
между административните органи на държавите членки и сътрудничеството 
между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на 
законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0796),

– като взе предвид член 294, параграф 2, и членове 33 и 325 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0421/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взеха предвид становището на Сметната палата1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2014),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ...
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Съюзът има за задължение да 
води борба с митническите измами и 
по този начин да допринася за целта 
на вътрешния пазар за предлагане на 
безопасни продукти с истински 
сертификати за произход, така че да 
се гарантира висока степен на 
защита на потребителите.

Or. pt

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разкриването на измами, 
установяването на рискови тенденции и 
прилагането на ефективни процедури за 
управление на риска зависят в 
значителна степен от установяването и 
кръстосания анализ на подходящия 
набор от оперативни данни.
Следователно е необходимо на ниво 
Европейски съюз да се създаде 
регистър, съдържащ данни за вноса, 
износа и транзита на стоки, 
включително за транзита на стоки в 
рамките на държавите членки и за 

(6) Поради увеличаването на мащаба 
на митническите измами е от 
изключителна важност да
разкриването и предотвратяването 
да нараснат едновременно на 
национално и на европейско равнище.
Разкриването на измами, 
установяването на рискови тенденции и 
прилагането на ефективни процедури за 
управление на риска зависят в 
значителна степен от установяването и 
кръстосания анализ на подходящия 
набор от оперативни данни.
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директния износ. За тази цел държавите 
членки следва да разрешават 
систематичното копиране на данни от 
системите, управлявани от Комисията, 
относно вноса, износа и транзита на 
стоки и да предоставят на Комисията 
данни за транзита на стоки в рамките на 
дадена държава членка и за директния 
износ.

Следователно е необходимо на ниво 
Европейски съюз да се създаде 
възможно най-пълен регистър, 
съдържащ данни за вноса, износа и 
транзита на стоки по земя, море и 
въздух, включително за транзита на 
стоки в рамките на държавите членки и 
за директния износ. За тази цел 
държавите членки следва да разрешават 
систематичното копиране на данни от 
системите, управлявани от Комисията, 
относно вноса, износа и транзита на 
стоки и да предоставят незабавно на 
Комисията данни за транзита на стоки в 
рамките на дадена държава членка и за 
директния износ. Комисията следва 
ежегодно да предоставя 
резултатите, получени от този 
регистър, на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. pt

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въвеждането на електронните 
митници през 2011 г., в резултат на 
което документите, придружаващи 
вноса и износа, вече не се съхраняват от 
митническите администрации, а от 
икономическите оператори, доведе до 
забавяния в провеждането на 
разследвания от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) в 
митническата сфера, тъй като OLAF се 
нуждае от посредничеството на тези 
администрации за получаването на 
такива документи. Освен това 
тригодишният краен срок, приложим за 
съхраняването на митническите 
документи от страна на 

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

администрацията, поставя 
допълнителни ограничения пред 
успешното провеждане на разследвания.
За ускоряване на провеждането на 
разследванията в митническата сфера 
Комисията следва да има правото да 
изисква пряко от съответните 
икономически оператори документите, 
придружаващи декларациите за внос и 
износ. Тези икономически оператори 
следва да бъдат задължени 
своевременно да предоставят на 
Комисията исканите документи, след 
предварително известие от 
Комисията до държавите членки.

Or. pt

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

В интерес на последователността спрямо останалата част от текста следва да се 
направи позоваване на публичните или частни доставчици.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 16

Настоящ текст Изменение

(2a) Добавя се следният член :

„Член 16а

Събраната информация от служители 
на една държава членка и предадена на 
друга, в хода на оказана помощ по реда 
на членове 13—15 се допуска като 
доказателствен материал от 
компетентните органи на държавата 
членка, получила информацията.

„Документи, нотариално заверени 
копия от документи, удостоверения, 
всякакви инструменти или решения, 
издадени от административните 
органи, доклади и всякакви други 
сведения, получени от служители на
дадена държава членка и предадени на 
друга държава членка в хода на оказана 
помощ по реда на членове 13—15, 
могат да представляват допустими 
доказателства в административни и 
съдебни производства на държавата 
членка, получила информацията, по 
същия начин, както ако са били 
получени в държавата членка, в 
която се провежда производството.“

Or. pt

Обосновка

Няма причина тази възможност да се сведе до случаи на потърсена помощ, като 
спонтанната помощ, предвидена в член 16 от Регламент (ЕО) № 515/97 следва да се 
разшири.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

държавите членки, за целите на 
управлението на риска съгласно член 4, 
токи 25 и 26, и член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92, както и с 
оглед да се подпомогнат органите, 
посочени в член 29, да разкриват 
движенията на стоки, предмет на 
операции, които е възможно да 
нарушават митническото и 
земеделското законодателство, и 
използваните за тази цел превозни 
средства за въздушен, морски и 
наземен транспорт, включително 
използвани за целта контейнери, 
Комисията създава и управлява 
регистър с данни, получавани от 
публични или частни доставчици на 
услуги, участващи в международната 
верига на доставка. Тези органи имат 
пряк достъп до регистъра.“

Or. pt

Обосновка

Въпреки че настоящите разпоредби обхващат само контейнери, пристигащи в или 
транзитиращи през Европейската митническа зона с кораби, следва да оставим 
отворена възможността за Комисията да разшири обхвата на своята дейност по 
настоящия регламент така, че да включва движението на стоки в европейското 
пространство по земя и по въздух.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18a – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да получи достъп до тези данни или 
да извлича и съхранява тяхното 
съдържание по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е форма и да използва 
данните за целите на дадено 
административно или съдебно 

a) да получи достъп до тези данни или 
да извлича и съхранява тяхното 
съдържание по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е форма и да използва 
данните за целите на дадено 
административно или съдебно 
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производство в съответствие с 
приложимото законодателство в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост.
Комисията въвежда подходящи 
гаранции срещу произволна намеса на 
публичните органи, включително 
технически и организационни мерки и 
изисквания за прозрачност спрямо 
субектите на данни. На субектите на 
данни се предоставя право на достъп и 
поправка по отношение на данни, 
обработени за тази цел;

производство в съответствие с 
приложимото законодателство в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост. На 
субектите на данни се предоставя право 
на достъп и поправка по отношение на 
данни, обработени за тази цел;

Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване с цел да се гарантира, че регламентът е по-лесен 
за четене и тълкуване и не е нужно да се повтарят позоваванията на Регламент 
№ 45/2001, чието прилагане е задължително.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Добавят се следните параграфи 5 и 
6:

в) Добавя се следният параграф 6:

„5. Европейският надзорен орган по 
защита на данните следи за 
съответствието на този регистър с 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

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

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване с цел да се гарантира, че регламентът е по-лесен 
за четене и тълкуване и не е нужно да се повтарят позоваванията на Регламент 
№ 45/2001, чието прилагане е задължително.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Комисията може да предава данните, 
посочени в член 18а, параграф 3, на 
международни организации и/или 
институции/агенции на ЕС, които 
допринасят за защитата на финансовите 
интереси на Съюза и правилното 
прилагане на митническото 
законодателство, с които Комисията е 
сключила съответна договореност или 
меморандум за разбирателство.

Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване с цел да се гарантира, че регламентът е по-лесен 
за четене и тълкуване и не е нужно да се повтарят позоваванията на Регламент 
№45/2001, чието прилагане е задължително.

Изменение 12

Предложение за регламент
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Член 1 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст)

Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване с цел да се гарантира, че регламентът е по-лесен 
за четене и тълкуване и не е нужно да се повтарят позоваванията на Регламент 
№ 45/2001, чието прилагане е задължително.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Прехвърлянето на данни съгласно 
настоящия параграф спазва 
принципите за защита на данните, 
възможността субектите на данни да 
упражняват правата си на достъп и 
поправка и да се ползват от 
административни и съдебни средства за 
защита, както и независим механизъм за 
надзор, за да се осигури спазване на 
гаранциите за защита на данните.
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Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване с цел да се гарантира, че регламентът е по-лесен 
за четене и тълкуване и не е нужно да се повтарят позоваванията на Регламент 
№ 45/2001, чието прилагане е задължително.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18 б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 3: заличава се

„3. Европейският надзорен орган по 
защита на данните следи за 
съответствието на всички 
технически системи, предвидени в 
настоящия член, с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.“

Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване, чрез което да се подобрят тълкуването и 
прочитът на регламента. Поради това повтарящото се позоваване на Регламент 
№ 45/2001, който е обвързващ, е ненужно.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията създава и управлява 
регистър на изпратените до нея ССК 

4. Комисията създава и управлява 
регистър на изпратените до нея ССК 
(„регистър за ССК“). Регистърът за 
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(„регистър за ССК“). ССК следва да съставлява част от 
регистъра, посочен в член 18а, и не 
следва да съдържа лични данни.

Or. pt

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

Тъй като не са определени времеви граници, принципите на добро сътрудничество 
следва да се прилагат, за да се улесни даването на отговор в разумен срок.
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Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията може да предава, при 
съгласие от страна на публичните или 
частните доставчици на услуги, 
участващи в международната верига на 
доставка, избрани данни, получени в 
съответствие с процедурата, посочена в 
параграф 1, на международни 
организации и/или институции/агенции 
на ЕС, които допринасят за защитата на 
финансовите интереси на Съюза и 
правилното прилагане на митническото 
законодателство, с които Комисията е 
сключила съответна договореност или 
меморандум за разбирателство.

Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване, чрез което да се подобрят тълкуването и 
прочитът на регламента. Поради това повтарящото се позоваване на Регламент 
№ 45/2001, който е обвързващ, е ненужно.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията представя ежегодно 
резултатите от този регистър на 
Европейския парламент и на Съвета 
съгласно член 51а.
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Or. pt

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt

Обосновка

Задължителната предварителна проверка от Европейския надзорен орган за защита 
на данните ще причини забавяния и ще направи управлението и ползването на 
регистъра по-бюрократично по време на проучвания. При всички случаи регистърът 
следва да съответства на изискванията за защита на данните и и винаги да подлежи 
на инспекция от Европейския надзорен орган по защита на данните. Освен това целта 
следва да бъде опростяване, чрез което да се подобрят тълкуването и прочитът на 
регламента. Поради това повтарящото се позоваване на Регламент № 45/2001, който 
е обвързващ, е ненужно.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 18ж – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. pt

Обосновка

Задължителната предварителна проверка от Европейския надзорен орган за защита 
на данните ще причини забавяния и ще направи управлението и ползването на 
регистъра по-бюрократично по време на запитвания. При всички случаи регистърът 
следва да съответства на изискванията за защита на данните и и винаги да подлежи 
на инспекция от Европейския надзорен орган по защита на данните. Освен това целта 
следва да бъде опростяване, чрез което да се подобрят тълкуването и прочитът на 
регламента. Поради това повтарящото се позоваване на Регламент № 45/2001, който 
е обвързващ, е ненужно.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. pt

Обосновка

Целта следва да бъде опростяване, чрез което да се подобрят тълкуването и 
прочитът на регламента. Поради това повтарящото се позоваване на Регламент 
№ 45/2001, който е обвързващ, е ненужно.
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка
Липсата на ресурси може да доведе до това, държавите членки да не отговарят на 
Комисията веднага и това да води до забавяне на разследванията или да ги прави 
неосъществими. След предварително уведомяване на държавите членки и в случай че 
те не отговорят на Комисията в двуседмичен срок, Комисията следва да може да 
изисква оправдателни документи пряко от икономическите оператори, за да 
гарантира ефективното наблюдение за евентуални измами. Ако държава членка не 
отговори, това ще се счита за мълчаливо съгласие, позволяващо на Комисията да 
изпрати пряко искане до икономическите оператори.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Обосновка

Липсата на ресурси може да доведе до това, държавите членки да не отговарят на 
Комисията веднага и това да води до забавяне на разследванията или да ги прави 
неосъществими. След предварително уведомяване на държавите членки и в случай че 
те не отговорят на Комисията в двуседмичен срок, Комисията следва да може да 
изисква оправдателни документи пряко от икономическите оператори, за да 
гарантира ефективното наблюдение за евентуални измами. Ако държава членка не 
отговори, това ще се счита за мълчаливо съгласие, позволяващо на Комисията да 
изпрати пряко искане до икономическите оператори.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В рамките на сроковете, в които те са 
задължени да поддържат съответната 
документация, и при поискване 
икономическите оператори предоставят 
на Комисията информацията, посочена в 
параграф 1, във възможно най-кратък 
срок.“

Or. pt

Обосновка

Тъй като не са определени времеви граници, принципите на добро сътрудничество 
следва да се прилагат, за да се улесни даването на отговор в разумен срок.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 21 - параграф 1

Текст в сила Изменение

5a. Член 21, параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Разкрития и информация, получени в 
хода на мисиите на Общността и 
посочени в член 20 от настоящия 
регламент, и по-специално документи, 
предадени от компетентните органи на 
засегнати трети страни, се предават по 
реда, определен в член 45 от настоящия 
регламент.

„1. Разкрития и информация, получени в 
хода на мисиите на Общността и 
посочени в член 20 от настоящия 
регламент, и по-специално документи, 
предадени от компетентните органи на 
засегнати трети страни, както и 
информация, получена по време на 
административно проучване, 
включително от службите на 
Комисията, се предават по реда, 
определен в член 45 от настоящия 
регламент.“

Or. pt

Обосновка

Комисията може да получи документи от въпросните трети държави, които следва 
да се третират като официални документи, получени в процеса на проверка, без това 
непременно да се осъществява като част от мисия на Общността. Няма основание 
да се изисква официална мисия на място, която би довела само до допълнителни 
разноски, когато същите документи могат по-бързо, икономично и ефективно да се 
предоставят другояче.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 - буква а
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 29 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Достъпът до данни, включени в МИС, 
се запазва изключително за 
националните органи, определени от 
всяка една държава членка, и отделите, 
определени от Комисията. Цитираните 
национални органи са митническите 
органи на всяка държава членка, но се 
допуска включване на други органи, 
които са компетентни според 
действащото законодателство, 
прилаганата нормативна уредба и 
процедурите във въпросната държава 
членка да предприемат действия за 
изпълнение на целта, посочена в член 
23, параграф 2.

„Достъпът до данни, включени в МИС, 
се запазва за националните органи, 
определени от всяка една държава 
членка, и отделите, определени от 
Комисията. Цитираните национални 
органи са митническите органи на всяка 
държава членка, но се допуска 
включване на други органи, които са 
компетентни според действащото 
законодателство, прилаганата 
нормативна уредба и процедурите във 
въпросната държава членка да 
предприемат действия за изпълнение на 
целта, посочена в член 23, параграф 2.

Or. pt

Обосновка

Езиково изменение, приложимо за португалската езикова версия, относно прекия 
достъп.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„Включените в МИС данни се 
съхраняват само за срока, необходим за 
постигане на целите, за които са 
въведени, и не могат да бъдат 
съхранявани за повече от десет години.“
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Or. pt

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 - буква в
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Комисията проверява дали 
търсенията в системата са разрешени и 
дали са извършени от оправомощени 
ползватели. Проверяват се най-малко 
1% от извършените търсения. В 
системата се въвежда опис на такива 
търсения и проверки, който се използва 
само за посочените проверки. След 
изтичане на шестмесечен срок описът се 
заличава.“

„3. Комисията проверява дали 
търсенията в системата са разрешени и 
дали са извършени от оправомощени 
ползватели. Равнището на проверка 
зависи от обхвата на областта, 
която трябва да се провери, 
тежестта на нарушението и 
засегнатата очаквана сума приходи, 
но винаги е равна на 1 % или повече от 
извършените търсения. В системата се 
въвежда опис на такива търсения и 
проверки, който се използва само за 
посочените проверки. След изтичане на 
шестмесечен срок описът се заличава.“

Or. pt

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) данни, свързани с текущи следствени 
досиета, не могат да бъдат съхранявани 
за повече от три години, след като е 
наблюдавана операция, която е в 
нарушение на митническото или 
земеделското законодателство; данните 
трябва да се анонимизират преди 
изтичането на този срок, ако от 

a) данни, свързани с текущи следствени 
досиета, не могат да бъдат съхранявани 
за повече от пет години, след като е 
наблюдавана операция, която е в 
нарушение на митническото или 
земеделското законодателство; данните 
трябва да се анонимизират преди 
изтичането на този срок, ако от 
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последния случай на наблюдаване е 
изминала една година;

последния случай на наблюдаване е 
изминала една година;

Or. pt

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14 - буква а
Регламент (ЕО) № 515/97
Член 41 г – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данни относно административни 
проучвания или наказателни 
разследвания, в хода на които е 
установена операция в нарушение на 
митническото и земеделското 
законодателство, но вследствие на които 
не е приет административен акт, не е 
постановена присъда или не е наложена 
глоба по наказателното право или 
административна санкция, не могат да 
бъдат съхранявани за повече от шест 
години;

б) данни относно административни 
проучвания или наказателни 
разследвания, в хода на които е 
установена операция в нарушение на 
митническото и земеделското 
законодателство, но вследствие на които 
не е приет административен акт, не е 
постановена присъда или не е наложена 
глоба по наказателното право или 
административна санкция, не могат да 
бъдат съхранявани за повече от седем
години;

Or. pt

Обосновка

Всяко забавяне в отговора от страна на държавите членки или икономическите 
оператори може съществено да забави проучването, което става неосъществимо в 
такива кратки срокове. Предложението да се удължи срокът от пет на седем години 
цели да гарантира, че разследването ще бъде практически извършено и приключено.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на 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 по гарантиране на правилното 
прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.

Настоящият регламент съдържа редица „вратички“, които, взети заедно, създават 
значителни проблеми, както е описано в оценката на въздействието, извършена от 
Комисията (SWD (2013)482 окончателен).

Понастоящем митническите агенти не разполагат с необходимите средства за проверка 
дали декларираният произход на стоките е сходен с маршрута на съответния контейнер.
Налице е злоупотреба с транзитната система, която се следи чрез проверки по 
документи и визуални инспекции, които са с ограничен обхват.

Измами, произтичащи от невярно деклариране на произход, водят до загуби от 100 
милиона евро годишно в ЕС-27, като това са единствено разкритите измами. През 2011 
г. държавите членки са докладвали за загуби от около 107,7 милиона евро, 
произтичащи от фалшиво описание на превозваните товари, което води до 
заключението, че общата загуба на приходи за Съюза е много по-висока отколкото 
регистрираните данни.

Предложението на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите има за 
цел да опрости и ускори механизмите за борба с митническите измами и да избегне 
ненужни и повтарящи се бюрократични действия, да укрепи сигурността на вътрешния 
пазар и на продуктите, които са в обращение в рамките на този пазар, като 
същевременно предостави на потребителите висока степен на защита.

Увеличаването на мащаба на измамите изисква ефективни механизми за 
предотвратяване и разкриване на национално и европейско равнище, както и тясно 
сътрудничество на тези две равнища, така че могат да бъдат постигнати осезаеми 
резултати.

С оглед на правната сигурност доказателствата, събрани по време на 
административните процеси, следва да се признават от законодателството в държавите 
членки, независимо дали произхождат от помощ при поискване или от спонтанна 
помощ, тъй като няма причина да се третират различно двата вида обстоятелства по 
отношение на тяхната правна валидност.

Органите на Комисията, отговорни за разследването, следва да могат да получават 
достъп до съответните документи, като отправят преки искания до икономическите 
оператори. След неотдавнашното въвеждане на системата „електронна митница“ 
документите, доказващи внос, сега се съхраняват от икономическите оператори, а не от 
националните органи. Това предизвиква забавяния и ненужна загуба на време на етапа 
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на проучването, тъй като искането на Комисията за документация трябва да бъде 
насочено към националните органи, които често не могат да отговорят своевременно 
поради липса на време или персонал. Ето защо предлагаме на Комисията да се даде 
правомощието да се свързва пряко с икономическите субекти, при условие че уведоми 
предварително националните органи, които имат две седмици да дадат отговор.
Двуседмичният срок дава възможност да се предотврати дублиране на исканията, ако 
държавата членка вече е поела или иска да поеме инициативата за изискване на 
документацията от икономическия оператор. Той също цели да не се даде възможност 
на нарушители да се възползват от специфичните за всяка държава членка правила 
относно блокирането на правни действия.

Това предложено изменение към разглеждания регламент също така го привежда в 
съответствие с Договора от Лисабон по отношение на защитата на личните данни, по-
специално по отношение на процедурите и сроковете. За целите на опростяването и 
доброто регулиране считаме, че просто позоваване на съответното законодателство в 
областта прави текста по-ясен и по-лесно приложим, поради което сме опростили 
представените предложения.


