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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно модернизиране на митническите услуги
(2011/2083(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността 
(Модернизиран митнически кодекс)1,

– като взе предвид Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията2,

– като взе предвид Решение № 624/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 май 2007 г. за създаване на програма за действие за митниците в Общността 
(Митници 2013)3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за 
установяване на Митнически кодекс на Общността4 (изменение по отношение на 
сигурността и безопасността),

– като взе предвид Решение на Съвета 2007/668/EО от 25 юни 2007 година за 
присъединяване на Европейските общности към Световната митническа 
организация и упражняване на права и задължения, сходни с тези на временните ѝ
членове5,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, 
дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху 
интелектуалната собственост, включително обединяването на представители на 
обществения и частния сектор в Европейска обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството (COM(2011)0288),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по 
отношение на правата върху интелектуалната собственост (COM(2011)0285),

– като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия6,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно преразглеждане на 

                                               
1 ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
2 ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21.
3 ОВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 25.
4 ОВ L 117, 04.5.2005 г., стр. 13.
5 ОВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 11.
6 OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.



PE470.029v01-00 4/12 PR\875377BG.doc

BG

директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара1,

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно четиридесетата 
годишнина от създаването на митническия съюз2,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2008 г. относно ефективни правила и 
процедури за внос и износ за осъществяване на търговската политика3,

– като взе предвид доклада на своята анкетна комисия по режима на общностния 
транзит (януари 1996-март 1997 г.),

– като взе предвид специален доклад 1/2010 на Европейската сметна палата:
„Ефективен ли е контролът на опростените митнически процедури за внос?“,

– като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Съединените 
американски щати относно административна взаимопомощ в митническата област4, 
подписано на 28 май 1997 г.,

– като взе предвид съвместното изявление относно сигурността на веригата на 
доставки (Министерство на вътрешната сигурност на Съединените щати и 
Европейска комисия), подписано на 23 юни 2011 г.,

– като взе предвид доклада относно прилагането на правата върху интелектуалната 
собственост от митниците в ЕС — резултати на границите на ЕС — 2010 г., 
Европейска комисия — Данъчно облагане и митнически съюз,

– като взе предвид Доклада на Комисията, озаглавен „Окончателна оценка на 
програма „Митници 2007“ съгласно член 19 от Решение 253/2003/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година за приемане на 
програма за действие на митническите администрации в Общността (Митници 
2007)“ (COM(2008)0612),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за развитието 
на митническия съюз“ (COM(2008)0169),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно реакцията на митниците по 
отношение на най-новите тенденции във фалшифицирането и пиратството 
(COM(2005)0479),

– като взе предвид доклада за напредъка по отношение на засилената сигурност на 
въздушните товарни превози (документ на Съвета 11250/11),

– като взе предвид плана за действие на митниците на ЕС за борба с нарушенията на 
правата върху интелектуалната собственост (документ на Съвета 5345/09),

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0076.
2 OВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр.20.
3 OВ C 285 E, 26.11.2009 г., стр.20.
4 OВ L 222, 12.8.1997 г., стр. 17.
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– като взе предвид Резолюция на Съвета от 23 октомври 2009 година относно 
засилена стратегия за митническо сътрудничество1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 май 2008 г. относно стратегията за 
развитие на митническия съюз,

– като взе предвид изслушването на тема „Модернизиране на митниците и вътрешния 
пазар“, проведено на 16 юли 2011 г.,

– като взе предвид проучването, възложено от неговата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, озаглавено „Митническо сътрудничество в 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие: Ролята на митниците в 
управлението на външните граници на ЕС“, публикувано през май 2011 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по международна търговия и комисията 
по бюджетен контрол (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че митническият съюз е основен крайъгълен камък на 
европейската интеграция;

Б. като има предвид, че митниците имат решаваща роля за гарантиране на 
безопасността и сигурността, за защитата на потребителите и опазването на 
околната среда, за осигуряване на събираемост на приходите, засилване на борбата 
с измамите и корупцията и прилагане на правата върху интелектуалната 
собственост;

В. като има предвид, че митниците се характеризират от все по-големи обеми на 
вносни, износни и транзитни трансакции и затова ефикасното и ефективно 
управление на риска е от особено значение;

Г. като има предвид, че електронните митници, и по-конкретно централизираното 
митническо освобождаване, са един от главните аспекти на модернизирането и 
опростяването на митниците;

Д. като има предвид, че е от решаващо значение да се намери подходящият баланс 
между митническите проверки и улесняването на законната търговия; като има 
предвид, че статутът на одобрен икономически оператор следва да предоставя 
осезаеми ползи на доверените търговци;

Стратегия за митниците

1. изразява убеждението, че модернизирането на митниците следва да бъде главен 
политически приоритет, тъй като митниците са от съществено значение и 
допринасят за икономическата конкурентоспособност, както и за безопасността и 
сигурността в ЕС;

                                               
1 OВ L 260, 30.10.2009 г., стр. 1.
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2. изразява убеждението, че мисията и имиджът на митниците трябва да получат ново 
определение и допълнителни стимули, за да отразяват действителността в 
митниците; счита, че отпускането на адекватни финансови средства за процедурите 
и процесите, свързани с митниците, е от основна важност за постигането на тази 
цел; призовава Комисията да преработи своята стратегия за митниците;

Гарантиране на конкурентоспособност и управление на риска

3. застъпва становището, че за да се увеличи европейската икономическа 
конкурентоспособност, опростяването, стандартизирането и модернизирането на 
законодателството и процедурите за митниците, както и използването на ИТ 
инструменти, са от първостепенна важност; счита, че едно от най-големите 
постижения на модернизираните митници е предсказуемостта за бизнеса, особено за 
МСП, която на свой ред стимулира икономическия растеж;

4. изразява убеждението обаче, че предвид ограничените ресурси на МСП трябва да се 
подхожда разумно към прилагането на новите митнически процедури и 
значителните инвестиции за изпълнение на изискванията на електронните митници, 
и настоява за тяхното оценяване в контекста на въздействието върху МСП;

5. счита, че митническите проверки следва да са насочени главно към високорискови 
пратки, а пратките с по-малък риск следва да бъдат бързо освобождавани за 
свободно обращение; подчертава във връзка с това важната роля на техниките за 
управление на риска и силно подкрепя въвеждането и по-нататъшното 
модернизиране на системите за освобождаване на електронните митници; счита, че 
ефективното управление на риска зависи от събирането на висококачествена 
информация и от нейното правилно оценяване;

6. въпреки че признава важното значение на сигурността на веригата за доставки, 
счита, че законодателното изискване на САЩ за 100% сканиране е прекомерно 
обременяващо и скъпо, а действителните ползи от него са под въпрос, и заявява 
решимост да продължи трансатлантическия законодателен диалог със САЩ за 
постигане на отмяна или изменение на законодателството; 

Модернизирани митници

Прилагане на Модернизирания митнически кодекс (ММК)

7. подчертава, че ММК е важен инструмент за рационализиране и истинско 
хармонизиране на митническите процедури, така че да се допринесе за укрепването 
на европейската икономика; счита, че разпоредбите за прилагане на ММК следва 
напълно да отразяват неговия дух; изразява загриженост, че някои съществени 
разпоредби за прилагане са все още в процес на разглеждане и все още не са взети 
стратегически решения по отношение на ИТ архитектурата;

8. изразява убеждение, че ММК би могъл да разгърне пълния си потенциал, само ако е 
подкрепен от напреднали ИТ системи; вярва, че всякакви бъдещи инвестиции в ИТ 
следва да се ръководят от принципите на ММК;
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9. подчертава необходимостта търговията да има навременен достъп до подходящите 
спецификации на държавите-членки, тъй като те имат нужда от време да разработят 
и приложат своите ИТ приложения;

10. приветства предложението за привеждане на разпоредбите на ММК относно 
делегирането на правомощия и предоставянето на изпълнителни правомощия с тези 
на Договора от Лисабон; подчертава, че тази нова система е показателна за 
новопостигнатия баланс между Европейския парламент и Съвета, особено тъй като 
по отношение на делегираните актове двете институции са равнопоставени;

11. признава, че отлагането на прилагането на ММК е уместно; предлага при все това 
Комисията да проучи възможностите за въвеждане на поетапно прилагане на някои 
от разпоредбите на ММК възможно най-скоро;

Централизирано митническо освобождаване и хармонизация

12. силно подкрепя идеята за централизирано освобождаване на стоки, което е един от 
основните аспекти на модернизираните митници, заложени в ММК, и изразява 
съжаление във връзка с отсъствието на напредък в прилагането на тази идея;

13. призовава държавите-членки да поемат цялостен ангажимент към тази идея, тъй 
като единствено истински хармонизирани митнически правила, системи за 
информационен обмен и формати на данни могат да гарантират успешното 
прилагане на идеята за централизирано освобождаване на стоки; изразява 
загриженост относно бавното развитие в процеса на опростяване на правилата за 
ДДС, което е изключително важно за действително централизирана система на 
митническо освобождаване;

Одобрен икономически оператор (ОИО)

14. подкрепя усилията на Комисията за насърчаване на търговците в целия ЕС да 
подават заявления за статут на ОИО; при все това изразява съжаление, че 
значителните инвестиции, необходими за придобиване на статут на ОИО, могат да 
бъдат сериозна пречка за търговците, особено за МСП;

15. призовава Комисията и държавите-членки да разгледат възможностите за 
допълнителни предимства, които да бъдат предоставени на търговците, 
разполагащи с удостоверения за ОИО;

16. очаква всички държави-членки да гарантират, че предоставеният от една държава-
членка статут на ОИО е напълно признат от останалите държави-членки;

Ролята на митниците за обезпечаване безопасността на продуктите, защитата 
на финансовите интереси и защитата на правата на интелектуална 
собственост

Безопасност на продуктите

17. насърчава усиленото сътрудничество между митническите органи и органите за 
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надзор на пазара за залавянето още на границата на продукти, които не са безопасни 
или не съответстват на съответните разпоредби, преди да бъде допуснато 
свободното им движение в ЕС;

18. приветства постигнатия напредък при изготвянето на насоките за проверки на вноса 
в областта на безопасността на продуктите и призовава Комисията да работи 
постоянно за тяхното осъвременяване, да наблюдава прилагането им и да уведомява 
Европейския парламент за последващи развития в тази област;

19. призовава Комисията да обмисли възможността за създаване на публична база 
данни, където държавите-членки да могат да внасят информация относно опасни 
стоки, заловен вследствие на митнически проверки;

Финансови интереси

20. изразява загриженост по отношение на факта, че когато някои оператори пропуснат 
да заплатят необходимите мита или да декларират действителната стойност на 
стоките, това им дава незаслужени предимства за сметка на честните търговци; 
предупреждава, че тази ситуация е в ущърб на справедливата конкуренция и води 
до значителни нарушения във функционирането на вътрешния пазар;

21. подчертава, че автоматичното митническо освобождаване и пускане в обръщение е 
възможно единствено, ако е подкрепено от одити на операторите преди да им бъде 
дадено разрешението за използване на опростени процедури и подходящи 
последващи одити; призовава за по-добра документация относно употребата на 
опростени процедури, повече автоматизирани техники за обработка на данни и 
разумна употреба на опростените процедури;

Права на интелектуална собственост

22. приветства неотдавнашното предложение на Комисията за проекторезолюция 
относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение 
на правата на интелектуална собственост, тъй като има твърдото убеждение, че 
митниците могат да допринесат ефективно за защитата на правата на интелектуална 
собственост;

23. подкрепя работата, осъществена в рамките на Европейската обсерватория за 
фалшифицирането и пиратството и насърчава пълноценното оползотворяване на 
нейния потенциал; приветства в това отношение неотдавнашното предложение на 
Комисията за проекторегламент за възлагане на Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със 
защитата на права върху интелектуалната собственост;

Прозрачност

24. насърчава Комисията изцяло да възприеме духа на Рамковото споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, за по-добро 
сътрудничество и поток на информацията, особено в контекста на срещите на 
Комисията с национални експерти;
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25. подкрепя усилията на Комисията за улесняване на комуникацията между 
търговците и държавите-членки; при все това предлага нови подобрения: по-
специално настоятелно призовава Комисията да публикува цялата информация и 
документация по въпроса от срещите с националните експерти, веднага щом стане 
налична, за да бъде предоставен пряк достъп до прегледи на проведените на тези 
срещи дискусии, за ползване от търговските представители и всички граждани, 
интересуващи се от развитията в областта на митниците; изразява убеждението, че 
това би било от особена полза за МСП, би обезпечило прозрачността и би повишило 
осведомеността на обществото по отношение на свързаните с митниците въпроси;

Сътрудничество

26. счита, че взаимодействието между митниците и предприятията е от изключително 
голямо значение, и че двете страни следва достигнат до взаимно признаване и 
зачитане на своите нужди, реалности и очаквания и да съчетаят своя опит, 
експертни познания в съответните за всяка от тях области, както и 
широкоспектърните им таланти, така че да бъде постигната оптимална 
продуктивност и резултати;

27. предлага търговският сектор в ЕС да създаде една истинска организация, която да 
може да говори с един глас, да изразява общи виждания и да изготвя общи позиции; 

28. счита, че митническото освобождаване следва да бъде канализирано посредством 
колкото се може по-ранното въвличане в процеса на всички компетентни органи; 
ето защо напълно подкрепя координираното управление на границите и принципа 
на „обслужване на едно гише“;

29. изтъква, че принципът на „обслужване на едно гише“ следва да бъде прилаган по 
ефикасен начин, така че да се гарантира, че стоките биват инспектирани само 
веднъж от всички компетентни органи;

30. призовава Комисията и държавите-членки да разгледат възможностите за създаване 
на Европейска митническа агенция, която да се занимава изключително с 
митнически въпроси, с оглед подобряване функционирането на митническия съюз; 
призовава Комисията да обърне внимание на този въпрос при обсъждането на 
последващите действия по програма „Митници 2013“;

°
° °

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Европейската икономическа конкурентоспособност е от изключително голямо 
значение, най-вече с оглед съживяването на вътрешния пазар. Митниците играят важна 
роля за подобряване и повлияване на конкурентоспособността, тъй като опростяването 
на законодателството в областта на митниците и насърчаването на електронните 
митници стимулират икономическия растеж. За да играят в пълна степен своята роля, 
митниците трябва да бъдат модерни, съдействащи, откликващи и активни.

В същото време митниците играят съществена роля за ефективното обезпечаване на 
безопасността и сигурността, за защитаване на правата на интелектуална собственост и 
допринасят в борбата срещу измамите.

Докладчикът е твърдо убеден, че сътрудничеството между различните заинтересовани 
страни и институции в областта на митническото дело (търговци, митнически органи, 
други правителствени агенции, Комисията и Европейския парламент) е от голямо 
значение, за да бъде гарантирано, че митниците изпълняват своята мисия, както е 
описано по-горе; по-специално докладчикът изразява твърдата си подкрепа спрямо 
навременния и прозрачен поток на информация между всички заинтересовани страни.

Модернизирани митници

Модернизираният митнически кодекс (ММК) бе приет през 2008 г. с цел въвеждането 
на редица елементи за опростяване на митническите процедури и хармонизиране на 
митническите правила на ЕС, които да помогнат на търговците да осъществяват своята 
дейност по-ефективно и да съдействат на митническите органи за ефикасното 
протичане на тяхната работа. Основните нововъведения в ММК са понятията за 
електронни митници, централизирано митническо освобождаване, „обслужване на едно 
гише“.

При все това ММК все още не е приложим, тъй като първо е необходимо приемането и 
влизането в сила на разпоредби за прилагане. Крайният срок за прилагането на ММК бе 
определен за 24 юни 2013 г. При все това по всичко личи, че този краен срок няма да 
бъде спазен. Това се дължи най вече на факта, че все още не са разработени и/или 
приложени ИТ системи, обезпечаващи практическото приложение на ММК. 
Докладчикът счита, че е неуместно да се пристъпи към прилагането на ММК без 
подкрепата на необходимите ИТ системи. Докладчикът също така подчертава, че е 
необходимо разглеждане на възможностите за по-нататъшно развитие на ИТ системите, 
в духа на ММК.

Ето защо докладчикът намира за уместно отлагането на прилагането на ММК, особено 
като се има предвид, че голямото мнозинство от държавите-членки и представителите 
от сферата на търговията подкрепят този вариант. Докладчикът счита, че е необходимо 
постигането на деликатно равновесие между необходимостта от колкото се може по-
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скорошното прилагане на ММК и наличността на ИТ решения, които биха гарантирали 
пълноценното прилагане на ММК. Един от вариантите би бил удължаването на 
крайния срок, като възможно най-скоро се пристъпи към постепенното прилагане на 
някои разпоредби на ММК. Това би гарантирало възможността за търговците и 
митническите органи да се ползват от напредничавите разпоредби на ММК без 
ненужно отлагане.

Централизирано митническо освобождаване и хармонизация

Докладчикът е убеден, че е необходимо насърчаването на понятието за 
"централизирано митническо освобождаване", което дава възможността на одобрените 
търговци да декларират стоките по електронен път и да заплащат митата си на мястото, 
където се намира тяхното седалище, независимо коя е държавата-членка, в/от която 
стоките биват внасяни или изнасяни.

Докладчикът вярва, че всичките 27 национални митнически администрации следва да 
работят като една, гарантирайки еднакви равнища на проверки и равно третиране на 
търговците навсякъде в ЕС.

Упълномощени икономически оператори

Статутът на одобрен икономически оператор (ОИО) предоставя на надеждните 
търговци по-лесен достъп до опростени митнически процедури и улеснения по 
отношение на проверките. При все това докладчикът е загрижен за липсата на осезаеми 
ползи, които да произтичат от статута на ОИО. Освен това мащабните инвестиции, 
свързани с получаването на статут на ОИО представляват сериозен фактор за 
демотивиране на търговците, най-вече на МСП, да кандидатстват за него. 

Управление на риска

Докладчикът изтъква, че е необходимо постигането на правилното равновесие между 
митническите проверки, гарантиращи безопасност и сигурност, и безпрепятственото 
движение на законни стоки. Ето защо докладчикът подчертава значението на 
управлението на риска: да се гарантира незабавното освобождаване на пратките с 
малък риск, така че митническите органи да могат да посветят времето и усилията си на 
по-сложни случаи, свързани с високорискови стоки.
В тази връзка докладчикът също така приветства факта, че има данни, според които 
САЩ ще се откаже от целта за сканиране на 100 % от пътуващите за САЩ товари и ще 
избере подход, основан на оценката на риска.

Митническите проверки при гарантирането на сигурността

Доста дълго време митническите органи имаха предимно функцията да събират мита. 
При все това, след премахването на вътрешните граници в ЕС тази роля отслабна и в 
момента важи предимно за външните граници на ЕС. При отпадането на тази роля 
обаче, постепенно нарастваше друга една роля на митниците - да гарантират 
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сигурността на международната верига за доставки. Както пролича от последните 
инциденти (например бомбата в тонер за принтер от Йемен (октомври 2010 г.) и 
опасенията за мръсна бомба в Генуа (февруари 2011 г.), митническите органи трябва да 
бъдат нащрек, поради надвисналите заплахи за сигурността.

Безопасност на продуктите

Докладчикът е убеден, че митническите органи се намират в най-добра позиция, за да 
гарантират, че в ЕС влизат единствено безопасни продукти и продукти, съответстващи 
на законодателството на ЕС в областта на хармонизирането и отговарящи на 
изискванията за документация и маркировка; Ето защо докладчикът вярва, че 
митниците трябва да играят решаваща роля за гарантиране безопасността на 
продуктите. Това бе подчертано също и в резолюцията на Европейския парламент от 8 
март 2011 г. относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на 
продуктите и надзора на пазара.

Защита на финансовите интереси на ЕС

От решаващо значение е също така да бъдат защитени финансовите интереси на ЕС и 
да бъдат предотвратени загубите на приходи. Освен това непълното заплащане на 
митата и занижаването на оценката на внасяните стоки възпрепятства 
функционирането на вътрешния пазар.

Защита на правата на интелектуална собственост

Докладчикът приветства неотдавнашното предложение на Комисията за 
проекторегламент за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар 
(марки, дизайни и модели) на определени задачи, свързани със защитата на права върху 
интелектуалната собственост.

Сътрудничество

Докладчикът изтъква необходимостта да се обезпечи сътрудничеството между 
митническите органи, също както и между митническите органи и търговците, 
митническите органи и други правителствени органи, и в тази връзка напълно подкрепя 
координираното управление на границите, принципа на „обслужване на едно гише“ и 
централизираното митническо освобождаване. Докладчикът също така предлага 
създаването на Европейска митническа агенция, която да се занимава с митническите 
въпроси.


