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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 на законодателен текст

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработка)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(20012)0064),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0045/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от ДЕС,

– след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
16 юли 2012 г.1,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на правните 
актове2,

– като взе предвид писмото, изпратено на 12 юли 2012 г. от комисията по правни 
въпроси до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в 
съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник3,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по международна търговия 
(A7-0000/2012),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 

                                               
1....
2 ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 68.
3  Комисията по правни въпроси счита, че предложението, което се разглежда, не съдържа никаква 
съществена промяна освен признатите като такива в предложението и че като става въпрос за 
приспособяването на непроменените разпоредби на актове, предходни на тези промени, предложението 
представлява обикновена кодификация кодифициране на съществуващи текстове, без промяна по 
същество.
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изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 
съществуващите актове, без промяна по същество,

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

2. Призовава 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.

Изменение 1

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 изключителни случаи и по време 
на ограничен период 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. Тази 
дерогация не може да има 
въздействие върху разработването, 
поддръжката и използването на 
електронните системи за обмен на 
данни, посочени в параграф 1.  

Or. en

Обосновка

От съществено значение е Митническият кодекс на Съюза да бъде въведен и прилаган 
по един и същ начин в 27-те държави членки, за да се запази основният дух на 
общоевропейските компютъризирани граници, посочени първоначално в 
модернизирания митнически кодекс. По изключение се разрешават дерогации за 
ограничен период от време, за една или няколко държави членки. Подробностите на 
критериите за предоставяне на дерогации следва да бъдат предмет на делегирани 
актове (изменение: член 7а нов на докладчика). 
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а
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. en

Обосновка

От съществено значение е Митническият кодекс на Съюза да бъде въведен и прилаган 
по един и същ начин в 27-те държави членки, за да се запази основният дух на 
общоевропейските компютъризирани граници, посочени първоначално в 
модернизирания митнически кодекс. По изключение се разрешават дерогации за 
ограничен период от време, за една или няколко държави членки. Подробностите на 
критериите за предоставяне на дерогации, посочени в член 6, параграф 3, следва да 
бъдат предмет на делегирани актове. 

Изменение 3

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.  Това 
опростяване е свързано с 
несъществени елементи от 
настоящия регламент и при него се 
използват средства за електронна 
обработка на данни относно следните 
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аспекти:
а) заявления и разрешения, свързани с 
митническа процедура или със 
статута на одобрен икономически 
оператор;
б) специални заявления и решения, 
посочени в член 32; 
в) обща рамка за управление на риска, 
посочена в член 39;
г) стандартизирани форми и 
съдържания на данните за 
регистриране;
д) поддръжка на тези данни от 
страна на митническите органи на 
държавите членки;
е)  разпоредби, уреждащи достъпа до 
тези данни чрез:
i) икономически оператори,
ii) други компетентни органи.
След като пробният период изтече, 
Комисията пристъпва към изготвяне 
на оценка с цел определяне на 
предимствата.

Or. en

Обосновка

Да се изпробва допълнително опростяване при прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на средства за електронна обработка на данни 
може да бъде единствено предимство за развитието на динамична среда за 
конкурентоспособността и растежа. Въпреки това обхватът на опростяването 
трябва да бъде уточнено в регламента, както вече беше посочен в член 10 от 
модернизирания митнически кодекс. Изменението представлява връзка с изменението 
на докладчика, свързано с член 16 (нова алинея).
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове по член 243, с които се определят 
правилата за разработване, поддръжка и 
използване на електронните системи за 
обмен на данни по член 15, параграф 1.

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

а) правилата за разработване, 
поддръжка и използване на 
електронните системи за обмен на 
данни по член 15, параграф 1;
б) работна програма относно 
разработването и внедряването на 
електронните системи, посочени в 
член 15, параграф 1. Тази работна 
програма следва да бъде изготвена 
преди …*.
____________
*ОВ: моля въведете дата: шест 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предвид това, че прилагането на работната програма съдържа елементи на 
вторична политическа ориентация (по-специално приоритети, корекции към 
разпределянето на бюджета, показатели за изпълнението), този аспект трябва да 
бъде предмет на делегирани актове (в съответствие с член 290 от ДФЕС), а не на 
актове за изпълнение.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 16 –  алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се променят несъществени 
аспекти, посочени в член 15, параграф 
2, когато опростяването, което се 
изпробва от една или няколко 
държави членки, бъде счетено за 
положително или представляващо 
предимства за другите държави 
членки. 

Or. en

Обосновка

Изменението представлява връзка с изменение 3 на докладчика относно с член 15, 
параграф 2, втора алинея. Несъществените елементи, посочени в член 15, параграф 2, 
следва да бъдат променени, когато опростяването, изпробвано от една или няколко 
държави членки, бъде счетено за положително и ползотворно за останалите 
държави членки.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 6 месеца от влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията приема чрез актове за 
изпълнение работна програма за 
разработването и внедряването на 
електронните системи по член 15, 
параграф 1. Тези изпълнителни 
актове се приемат  в съответствие с 
процедурата по проверка  , посочена в 
член 244, параграф 4 . Комисията 
приема решенията по член 15, 

Комисията приема решенията по 
член 15, параграф 2 чрез актове за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 244, параграф 2.
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параграф 2 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

Предвид това, че прилагането на работната програма съдържа елементи на 
вторична политическа ориентация (по-специално приоритети, корекции към 
разпределянето на бюджета, показатели за изпълнението), този аспект трябва да 
бъде предмет на делегирани актове (в съответствие с член 290 от ДФЕС), а не на 
актове за изпълнение.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническият представител трябва да 
е лице, установено на митническата 
територия на Съюза .

2. Митническият представител трябва да 
е лице, установено на митническата 
територия на Съюза .

Това задължение може да не важи в 
определени случаи.  

Or. en

Обосновка

Докладчикът препоръчва заличаването на всички разпоредби, свързани с премахването 
на задължението митническият представител да бъде установен на митническата 
територия на Съюза. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Икономически оператор, който е 
установен на митническата територия 

1. Икономически оператор, който е 
установен на митническата територия 
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на Съюза  и който отговаря на 
критериите, предвидени в член 22 , 
може да подаде заявление за получаване 
на  статус на одобрен икономически 
оператор.

на Съюза  и който отговаря на 
критериите, предвидени в член 22 , 
може да подаде заявление за получаване 
на  статус на одобрен икономически 
оператор.

В определени случаи изискването 
митническият оператор да бъде 
установен на митническата 
територия на Съюза може да не се 
прилага.

Or. en

Обосновка

Докладчикът препоръчва заличаването на всички разпоредби, свързани с премахването 
на задължението икономическият оператор да бъде установен на митническата 
територия на Съюза. Изменението има връзка с изменение 14 на докладчика относно 
член 23.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) одобрен икономически оператор за 
сигурност и безопасност; този статус 
дава на получилото го лице  право на 
облекчения, свързани със сигурността и 
безопасността.

б) одобрен икономически оператор за 
сигурност и безопасност; този статус 
дава на получилото го лице  право на 
облекчения, свързани със сигурността и 
безопасността. Това предполага 
намалено равнище на митнически 
контрол на мястото на внос или на 
износ и може също така да бъде взето 
предвид при последващи проверки във 
връзка с митническо оформяне.

Or. en

Обосновка

Връзката между одобрен икономически оператор и намаленото равнище на 
митнически контрол не е отразено по подходящ начин в предложението на 
Комисията. Поради тази е важно те да бъдат уточнени в основния акт. В новите 
насоки за одобрени икономически оператори на ЕС се посочва, облекченията за тях 
включват „намалено равнище на контрол на мястото на внос или на износ и може 
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също така да бъде взето предвид при последващи проверки“. Бележка: тази част от 
текста следва да се счита за изменяема, тъй като се отнася до съдържанието на 
маркиран в сиво текст (член 23, буква д)). 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за предоставяне на статус 
на одобрен икономически оператор са 
следните:

1. Критериите за предоставяне на статус 
на одобрен икономически оператор са 
следните:

a) доказателства за спазване на 
данъчните и митнически изисквания до 
настоящия момент;

a) доказателства за спазване на 
данъчните и митнически изисквания до 
настоящия момент;

б) добра система на управление на 
търговската и в съответните случаи 
транспортната отчетност, позволяваща 
подходящ митнически контрол;

б) добра система на управление на 
търговската и в съответните случаи 
транспортната отчетност, позволяваща 
подходящ митнически контрол;

в) доказана платежоспособност; в) доказана платежоспособност;
г) по отношение на  одобрението по 
член 21, параграф 2, буква а) —
практически стандарти за 
компетентност или професионална 
квалификация, пряко свързани с 
осъществяваната дейност;

г) по отношение на  одобрението по 
член 21, параграф 2, буква а) —
практически стандарти за 
компетентност или професионална 
квалификация, пряко свързани с 
осъществяваната дейност;

д) по отношение на  одобрението по 
член 21, параграф 2, буква б) —
подходящи стандарти за сигурност и 
безопасност

д) по отношение на  одобрението по 
член 21, параграф 2, буква б) —
подходящи стандарти за сигурност и 
безопасност

1а. Доказателствата, посочени в 
параграф 1, буква а) се считат за 
задоволителни при условие че през 
предходните три години подателят 
на заявлението или лицето, 
представляващо предприятието, 
което внася заявлението или 
извършва контрол на управлението, 
или лицето, отговарящо за 
митническите въпроси в 
предприятието, внасящо 
заявлението, не е извършило никакво 
сериозно или повтарящо се нарушение 
на митническото законодателство и 
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на данъчните разпоредби, уреждащи 
влизането, излизането, движението, 
складирането и крайното използване 
на стоките.  

Or. en

Обосновка

Основните условия за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор са 
съществени. Поради тази причина докладчикът счита, че е важно те да бъдат 
уточнени в основния акт. При все това допълнителни детайли биха могли да бъдат 
предмет на делегирани актове (член 23 от преработката) с цел запазване на известна 
гъвкавост и опростяване на законодателния акт. Новите параграфи, предложени от 
докладчика (вж. изменения 10, 11, 12 и 13), за момента се повтарят единствено в 
проекта на консолидиран модернизиран митнически кодекс. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Системата на управление, 
посочена в параграф 1, буква б) се 
счита за задоволителна при условие 
че подателят на заявлението 
удостовери, че притежава висока 
степен на контрол на операциите си 
и на движението на стоките.

Or. en

Обосновка

Основните условия за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор са 
съществени. Поради тази причина докладчикът счита, че е важно те да бъдат 
уточнени в основния акт. При все това допълнителни детайли биха могли да бъдат 
предмет на делегирани актове (член 23 от преработката) с цел запазване на известна 
гъвкавост и опростяване на законодателния акт. Новите параграфи, предложени от 
докладчика (вж. изменения 10, 11, 12 и 13), за момента се повтарят единствено в 
проекта на консолидиран модернизиран митнически кодекс. 
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Платежоспособността, посочена 
в параграф 1, буква в), се счита за 
доказана при условие че подателят на 
заявлението представи 
задоволително финансово положение, 
достатъчно да може да изпълнява 
ангажиментите си, като се имат 
предвид характерните особености на 
съответната дейност. 

Or. en

Обосновка

Основните условия за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор са 
съществени.  Поради тази причина докладчикът счита, че е важно те да бъдат 
уточнени в основния акт. При все това допълнителни детайли биха могли да бъдат 
предмет на делегирани актове (член 23 от преработката) с цел запазване на известна 
гъвкавост и опростяване на законодателния акт. Новите параграфи, предложени от 
докладчика (вж. изменения 10, 11, 12 и 13), за момента се повтарят единствено в 
проекта на консолидиран модернизиран митнически кодекс. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Стандартите за сигурност и 
безопасност, посочени в параграф 1, 
буква д), се считат за подходящи при 
условие че лицето, което внася 
заявлението, докаже, че е предприело 
подходящите мерки за гарантиране 
на сигурността и безопасността на 
международната верига за 
снабдяване, включително що се 
отнася до физическата цялост, 
безопасността на персонала и на 



PE494.493v04-00 16/41 PR\912824BG.doc

BG

търговските му партньори.

Or. en

Обосновка

Основните условия за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор са 
съществени.  Поради тази причина докладчикът счита, че е важно те да бъдат 
уточнени в основния акт. При все това допълнителни детайли биха могли да бъдат 
предмет на делегирани актове (член 23 от преработката) с цел запазване на известна 
гъвкавост и опростяване на законодателния акт. Новите параграфи, предложени от 
докладчика (вж. изменения 10, 11, 12 и 13), за момента се повтарят единствено в 
проекта на консолидиран модернизиран митнически кодекс. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

б) случаите, когато изискването 
деклараторът да е установен на 
митническата територия на Съюза, 
в съответствие с член 21, параграф 1, 
не се прилага; 

б) случаите, в които прегледът на 
статуса на одобрен икономически 
оператор трябва да бъде извършен;

в) облекченията по  член 21, параграф 2, 
буква б) . 

в) издаване на разрешения относно 
използването на опростяване от 
страна на одобрените икономически 
оператори;
г) определяне на компетентния 
митнически орган за даване на такъв 
статус и издаване на разрешения;
д) естеството и обхвата на 
облекченията, които могат да се 
отпуснат на одобрените 
икономически оператори по 
отношение на митническите 
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проверки, свързани със сигурността и 
безопасността;
е)  консултиране и информиране на 
останалите митнически органи;
ж) условията за отмяна или спиране 
на статус на одобрен икономически 
оператор; 
з) условията за премахването на 
задължението да бъдат установени 
на митническата територия на 
Съюза за точно определени категории 
одобрени икономически оператори.
2. Допълнителните условия, посочени 
в параграф 1, вземат предвид 
следните разпоредби на настоящия 
регламент: 
а) облекченията по  член 21, параграф 2, 
буква б).

б) условията, предвидени в член 39, 
параграф 3;
в) професионалното участие в 
дейностите, обхванати от 
митническото законодателство;
г) практически стандарти за 
компетентности или професионални 
квалификации, пряко свързани с 
осъществяваната дейност;
д) икономическия оператор като 
притежател на признат сертификат 
на международно равнище, издаден по 
силата на съответните 
международни конвенции.

Or. en

Обосновка

Уместно е ясно да се уточнят целта, съдържанието и обхватът на делегирания акт. 
Докладчикът предлага отново (след няколко задължителни корекции) уточненията, 
повторени в член 15 от модернизирания митнически кодекс.  Бележка: трябва да се 
отбележи, че изменението има връзка с изменение 9 на докладчика относно член 21, 
параграф 2, буква б) и изменение 17 относно член 39, параграф 3. 

Докладчикът препоръчва заличаването на всякакво позоваване на премахването на 
задължението икономическият оператор да бъде установен на митническата 
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територия на Съюза. Изменение, свързано с изменение 8 на докладчика, свързано с
член 21, параграф 1. 

Изменение 15

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.

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

Or. en

Обосновка

Делегираните актове са с общо приложение. В член 24, параграф 9 и член 32., 
параграф 8 от преработения текст обаче, се говори за „държавите членки“, а не за 
„една или няколко“ държави членки. Именно поради това, ако е взето решение да се 
запази процедурата по изпълнение на актовете по отношение на член 26, и член 34, 
изменението следва да внесе някои уточнения. Изменение, имащо връзка с 
процедурата, предвидена в член 26. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 или за ОИП, за да се 
осигури единно тарифно класиране или 
определяне на произхода на стоките.

Or. en
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Обосновка

Делегираните актове са с общо приложение. В член 24, параграф 9 и член 32., 
параграф 8 от преработения текст обаче, се говори за "държавите членки", а не за 
„една или няколко“ държави членки. Именно поради това, ако е взето решение да се 
запази процедурата по изпълнение на актовете по отношение на член 26, и член 34, 
изменението следва да внесе някои уточнения. Изменение, имащо връзка с
процедурата, предвидена в член 26. 

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Митническият контрол се извършва в 
обща рамка за управление на риска, 
която се основава на обмен на 
информация за риска и анализи на риска 
между митническите администрации и с 
която се установяват общи критерии и 
стандарти за оценка на риска, контролни 
мерки и приоритетни области за 
контрол.

3. Митническият контрол се извършва в 
обща рамка за управление на риска, 
която се основава на обмен на 
информация за риска и анализи на риска 
между митническите администрации и с 
която се установяват общи критерии и 
стандарти за оценка на риска, контролни 
мерки и приоритетни области за 
контрол.

В общия случай, за да се извлече 
максимална полза от облекчения 
физически и документален контрол, 
свързан със статута на одобрения 
икономически оператор, що се отнася 
до сигурността и безопасността, 
посочени в буква а) от член 21, 
параграф 2, митническите системи 
за управление на риска, предвиждат 
занижено ниво на риск.

Or. en

Обосновка

Новите насоки на ЕС относно одобрените икономически оператори уточняват, че 
предимството на статута включва облекчен контрол на мястото на внос и износ и 
може също да бъде разгледан във връзка с последващия контрол при митническото 
оформяне. Докладчикът счита, че този основен принцип следва да бъде посочен в 
основния закон, а не само в насоките и че той следва да присъства в член 21, и член 39 
от преработения текст. Изменението има връзка с изм. 9 на докладчика относно 
член 21, параграф 2, т. б) и изм. 14 относно член 23.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством делегирани актове 
Комисията приема мерки за осигуряване 
на еднаквото извършване на 
митническия контрол, в т.ч. обмена на 
информация за риска и резултати от 
анализи на риска, общите критерии и 
стандарти за риск, контролните мерки и 
приоритетните области за контрол.

1. Посредством делегирани актове 
Комисията приема мерки за осигуряване 
на еднаквото извършване на 
митническия контрол, в т.ч. обмена на 
информация за риска и резултати от 
анализи на риска, общите критерии и 
стандарти за риск, контролните мерки и 
приоритетните области за контрол. Тези 
мерки не засягат общата разпоредба, 
посочена в член 39, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Изменението има връзка с изменението на докладчика относно член 21, параграф 2, а) 
и член 39, параграф 3 В общия случай, за да се извлече максимална полза от облекчения 
физически и документален контрол, свързан със статута на одобрения икономически 
оператор, що се отнася до сигурността и безопасността, посочени в т. а) от член 21, 
параграф 2, митническите системи за управление на риска, предвиждат занижено 
ниво на риск.

Изменение 19

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. 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 
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определя въз основа на критерия за 
промяна на тарифната класификация 
или, ако този критерий не позволява 
да се определи съществена 
трансформация, въз основа на ad 
valorem процент или на 
производствена или преработвателна 
операция. 

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел възприемането на основните принципи от основния акт, 
които дават възможност на Комисията да се ориентира в своите актове (делегирани 
актове). Според докладчика, критерият за прилагане на правилото за произход е 
съществен елемент, който следва да присъства в основния акт. Предложението е 
заимствано от Споразумението на СТО относно правилата за произход (член 9, 
параграф 2, в), iii), първо тире. Изменението има връзка с изменение 21 на докладчика 
относно член 55.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се представя доказателство за 
произход на стоките съгласно 
митническото законодателство или 
други разпоредби на Съюза , уреждащи 
специфични области, митническите 
органи имат право в случаи на 
основателно съмнение да поискат 
всякакви допълнителни доказателства, 
за да се уверят, че посоченият произход 
е определен по правилата, установени в 
съответните разпоредби на Съюза .

2. Когато се представя доказателство за 
произход на стоките съгласно 
митническото законодателство или 
други разпоредби на Съюза , уреждащи 
специфични области, митническите 
органи имат право в случаи на 
основателно съмнение да поискат 
всякакви допълнителни доказателства, 
за да се уверят, че посоченият произход 
е определен по правилата, установени в 
съответните разпоредби на Съюза .

Доказателството, което следва да се 
представи в ЕС в случай на 
представяне на сертификат за 
произход, получен от трета страна, 
следва да отговаря на следните 
условия:
а) сертификатът следва да бъде 
издаден от надежден орган или от 
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упълномощена за тази цел 
организация в държавата, която го 
издава;
б) той следва да съдържа всички 
необходими данни за 
идентифицирането на стоките, за 
които се отнася;
в) той следва да съдържа ясни 
доказателства, че стоките, за които 
се отнася произлизат от определена 
държава.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел възприемането на основните принципи от основния акт, 
които дават възможност на Комисията да се ориентира в своите актове (делегирани 
актове). Според докладчика, критерият за прилагане на правилото за произход е 
съществен елемент, който следва да присъства в основния акт. Предложението е 
заимствано от Споразумението на СТО  Изменението има връзка с изменение 21 на 
докладчика относно член 55.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 55

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:

Or. en

Обосновка

Изменението има връзка с изм. 19 на докладчика относно член 53, параграф 2, и изм. 
20 относно член 54,параграф 2.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За стоки, които се ползват от 
преференциални мерки, приети 
едностранно от Съюза по отношение на 
определени държави или територии 
извън митническата територия на Съюза 
или по отношение на групи такива 
държави или територии, различни от 
посочените в параграф 5, Комисията 
приема мерки, установяващи правилата 
за преференциалния произход. 

3. За стоки, които се ползват от 
преференциални мерки, приети 
едностранно от Съюза по отношение на 
определени държави или територии 
извън митническата територия на Съюза 
или по отношение на групи такива 
държави или територии, различни от 
посочените в параграф 5, Комисията 
приема мерки, установяващи правилата 
за преференциалния произход. 
Разпоредбите, определящи 
преференциалния произход на 
стоките се основават на критерия за 
цялостно придобиване или за 
извършване на достатъчна 
преработка.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел възприемането на основните принципи от основния акт, 
които дават възможност на Комисията да се ориентира в своите актове (делегирани 
актове). Според докладчика, критерият за прилагане на правилото за произход 
представлява ключов аспект, който следва да присъства в основния акт. 
Предложението е заимствано от член 72и член 98, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
2454/93 Изменението представлява връзка с изменение 23 на докладчика относно член 
57.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 57

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:
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Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с изменение 22 на докладчика относно член 56.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 115 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 115 а
Внасяне и отговорно лице
Обобщената декларация за въвеждане 
се подава чрез електронен механизъм 
за обработка на данни посредством 
системата за множествено 
документиране, препоръчана от 
Световната митническа организация 
(нормативна рамка за сигурност). 
Тази система се основава на 
принципа, според който 
информацията следва да се получава 
от лицето, което разполага с нея и 
има право да я предоставя.

Or. en

Обосновка

Подаването на обобщената декларация за въвеждане е условие за извършването на 
внос в ЕС. следователно става въпрос за съществен аспект, който следва да бъде 
регламентиран в основния акт, а не само чрез делегирани актове. Системата за 
множествено документиране, която се препоръчва от Световната митническа 
организация, се оказва оптимално решение за получаването на информация, чието 
качество позволява да се избягват рискове. Тя се използва успешно в много региони на 
света. Тази система се основава на принципа, според който информацията следва да 
се получава от лицето, което разполага с нея и има право да я съобщава. 
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – уводна част и буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на изменение на 
нормативната рамка на Световната 
митническа организация, на
Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се изменят правилата по 
процедурата за подаване на обобщена 
декларация за въвеждане, както е 
посочено в член 115а.

а) правилата по процедурата за 
подаване на обобщена декларация за 
въвеждане;

Or. en

Обосновка

Подаването на обобщената декларация за въвеждане е условие за извършването на 
внос в ЕС. Следователно, става въпрос за съществен аспект, който следва да бъде 
регламентиран в основния акт, а не само чрез делегирани актове.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 118 – нова уводна част и буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:
а) случаите, различни от посочените 
в член 114, параграф 2, в които 
задължението за подаване на 
обобщена декларация за въвеждане 
може да бъде премахнато или 
адаптирано, и условията за това 
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премахване или адаптиране;

Or. en

Обосновка

Не може да се счита, че терминът „правила относно процедурата по подаване на 
обобщената декларация за въвеждане“ в буква а) от настоящия член дава някакво 
право за премахване или адаптиране на задължението за подаване на такава 
декларация.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 126 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 126 а 
Стоки, които се считат за 
поставени под временно складиране
1. С изключение на случаите, когато 
стоките са поставени незабавно под 
митнически режим, за който е 
приета митническата декларация, 
или са поставени в свободна зона, 
стоките, произхождащи извън 
Общността, представени пред 
митническите органи, се считат за 
поставени под временно складиране 
съгласно член 203.
2. Без да се засяга задължението по 
член 114, параграф 3 и изключенията 
или освобождаването от задължение, 
предвидени с мерките, приети 
съгласно член 114, параграф 2, когато 
се установи за стоки, произхождащи 
извън Общността, представени пред 
митническите органи,че не са 
обхванати от обобщена декларация за 
въвеждане, държателят на стоките 
незабавно подава такава декларация.

Or. en
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Обосновка

Предлага се предишният член 98 от регламент 450/2008 да бъде възстановен. Този 
член беше заличен в преработения текст, въпреки факта, че след представянето им, 
стоките винаги се оставят на места за временно съхранение. 

Изменение 28

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,по събиране на
вносните или износните мита и по 
разрешаване вдигането на стоките, 
съответстващи на митническото 
задължение.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до централизираното митническо оформяне, докладчикът предлага 
изменение, заимстващо член 106 от модернизирания митнически кодекс: 
Митническото учреждение издава разрешение за вдигането на стоките,докато 
учреждението, пред което са представени стоките осъществява само контрол, 
свързан със сигурността и безопасността. Тази разпоредба засяга член 138, 
параграфи 2 и 3. Изменението има връзка с изменение 29 на докладчика относно член 
138, параграф 3 от преработения текст. 

Изменение 29

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 

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

Or. en

Обосновка

Що се отнася до централизираното митническо оформяне, докладчикът предлага 
изменение, заимстващо член 106 от модернизирания митнически кодекс: 
Митническото учреждение издава разрешение за вдигането на стоките,докато 
учреждението, пред което са представени стоките осъществява само контрол, 
свързан със сигурността и безопасността. Тази разпоредба засяга член 138, 
параграфи 2 и 3. Изменението е свързано с изменение 28 на докладчика относно 
член 138 ,параграф 2.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Що се отнася до централизираното митническо оформяне, докладчикът предлага 
изменение, заимстващо член 106 от модернизирания митнически кодекс: 
Митническото учреждение издава разрешение за вдигането на стоките,докато 
учреждението, пред което са представени стоките осъществява само контрол, 
свързан със сигурността и безопасността. Тази разпоредба засяга член 138, 
параграфи 2 и 3. Изменението има връзка с изменение 29 на докладчика относно член 
138, параграф 2 от преработения текст. 



PR\912824BG.doc 29/41 PE494.493v04-00

BG

Изменение 31

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. Декларациите, 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 по задоволителен за тези органи 
начин те са били предварително 
уведомени, а след това стоките са 
предоставени за извършване на 
митнически контрол.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение дава възможност за получаване на уведомление преди 
пристигането на митническите решения относно освобождаването или контрола на 
декларацията, при условие, че стоките бъдат предоставени за митнически контрол 
по задоволителен за митническите органи начин. Уместно е да се подчертае, че това 
съвпада със смисъла на член 112, параграф 1 от модернизирания митнически кодекс, 
докато преработеният текст поставя приемането в зависимост от представянето 
на стоките, т.е. пристигането и предоставянето за контрол. Това изключва 
възможността за улесняване и опростяване на търговията.

Изменение 32

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.

При условие, че не е извършвано 
последващо изменение на вече 
предоставените данни в рамките на 
процедурата на одобрения 
икономически оператор, одобреният 
икономически оператор за опростени 
митнически процедури се счита за 
изпълнил условието, предвидено в 
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буква б), алинея 1.

Or. en

Обосновка

Притежаването на статута „одобрен икономически оператор“ следва да позволява 
на съответните икономическите оператори да извличат максимална полза от това 
опростяване: след като критериите бъдат веднъж покрити, няма да е необходимо да 
се преразглеждат критериите, отнасящи се до прилагане на опростената процедура 
за извършване на операциите. Преработеният текст въвежда взаимовръзка между 
критериите за разрешение за прилагане на специална процедура и статута на 
одобрения икономически оператор. Този факт обезценява въпросния статут и води до 
увеличаване на разходите, особено за МСП.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 203 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен когато несъюзни стоки са 
поставени под друг митнически 
режим, те се считат за поставени под 
режим временно складиране в момента 
на представянето им пред митническите 
органи в следните случаи :

1. В случай, че не са били декларирани 
по друг начин за митническа 
процедура, следните несъюзни стоки се 
считат за декларирани за процедура по
временно складиране от държателя на 
стоките в момента на представянето 
им пред митническите органи:

когато стоки, въведени на 
митническата територия на Съюза се 
представят незабавно пред 
митническите органи при 
пристигането им в съответствие с 
член 124 ;

а) стоки, въведени на митническата 
територия на Общността, различни 
от стоки, въведени директно в 
свободна зона;

б) когато стоките са представени 
пред получаващото митническо 
учреждение на митническата територия 
на Съюза в съответствие с правилата 
за режим транзит;

б) стоки, въведени от свободна зона в 
друга част от митническата територия 
на Общността;

в) когато стоките са въведени от 
свободна зона в друга част от 
митническата територия на Съюза ;

в) стоки, за които е приключил 
режимът за външен транзит.

Митническата декларация се счита 
за подадена и приета от 
митническите органи в момента на 



PR\912824BG.doc 31/41 PE494.493v04-00

BG

представяне на стоките пред 
митническите органи.

Or. en

Обосновка

Предишен член 151, параграф 1 от модернизирания митнически кодекс. Изменението 
определя акта на подаване на декларацията, както и на нейното приемане. Стоките 
преминават по процедурата по силата на акта на представяне, който е разгледан в 
чл.IV, гл. 2, раздел 3 (чл. 126а).  

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 203 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларация за временно складиране 
се подава от титуляря на стоките не 
по-късно от момента на 
представянето им пред 
митническите органи в 
съответствие с параграф 1.

2. Обобщената декларация за 
въвеждане или транзитен документ, 
който я замества, представлява 
декларацията по процедурата за 
временно складиране. 

Тази декларация може да бъде 
поправяна или анулирана и 
проверявана от митническите 
органи.

Член 149 се прилага към тези 
декларации след представяне на 
стоките.

Or. en

Обосновка

Изискването на допълнителна декларация за временно складиране не е оправдано. 
Обобщената декларация за въвеждане или транзитен документ, който я замества, 
отговаря на изискванията за декларация за временно складиране.  Допълнителните 
данни, които основателно се изискват за складирането под митнически надзор могат 
и трябва да се попълват в уведомлението за представяне на стоките. 
Модификацията на декларацията се регулира от разпоредбите относно 
митническите декларации, тъй като Обобщената декларация за въвеждане вече не е 
валидна като декларация.
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Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При поискване, митническите 
органи могат да дадат разрешение на 
дадено лице да се ползва от 
улесненията, свързани с поставянето 
на стоките в процедура за износ и на 
края на тази процедура.

Or. en

Обосновка

Прилагането на еднородни разпоредби относно износа на цялата територия на ЕС е 
неотменно за доброто функциониране на търговията в ЕС. Разпоредбите, уреждащи 
процедурата за износ или нейното опростяване, не могат да бъдат считани за 
обхванати от правомощията, предвидени в членове 232 и 234 от предложението на 
Комисията. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 234

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят случаите, когато 
формалностите при износ се прилагат в 
съответствие с член 233, параграф 3.

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

а) разпоредбите, уреждащи 
процедурата за износ;
б) случаите, когато формалностите при 
износ се прилагат в съответствие с член 
233, параграф 3.

в) правилата относно предоставяне 
на разрешението, предвидено в член 
233, параграф 4.
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Or. en

Обосновка

Прилагането на еднородни разпоредби относно износа на цялата територия на ЕС е 
неотменно за доброто функциониране на търговията в ЕС. Разпоредбите, уреждащи 
процедурата за износ или нейното опростяване, не могат да бъдат считани за 
обхванати от правомощията, предвидени в членове 232 и 234 от предложението на 
Комисията. 

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 243 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с условията, 
посочени в настоящия член.

1. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с условията, 
посочени в настоящия член и в член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Препратка към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 244 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от Комитета 
по Митническия кодекс. Това е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.

1. Комисията се подпомага от Комитета 
по Митническия кодекс. Това е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011 и на член 291 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en
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Обосновка

Препратка към член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предложи в рамките на преразглеждането на Митническия кодекс на Съюза 
да адаптира някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 450/2008 към развитието на 
митническото законодателство и законодателството в други свързани области, да 
приведе регламента в съответствие с процедурните изисквания, произтичащи от 
Договора от Лисабон, и да отложи прилагането му.

Във връзка с това повечето от разпоредбите на Регламент № 450/2008 за създаване на 
Митнически кодекс на Общността (модернизиран митнически кодекс) бяха 
модифицирани поради привеждането им в съответствие с Договора от Лисабон или 
необходимостта да бъдат адаптирани поради развитието на съответното
законодателство на ЕС.

Митническият съюз играе основна роля във функционирането на единния пазар и не 
може да функционира правилно без общо и последователно прилагане на общи и 
модерни регламенти и митнически системи.

За да се положат основите на една динамична рамка, благоприятстваща за 
конкурентоспособност и растеж, като същевременно се подходящо и еднакво равнище 
на контрол на стоките, докладчикът внесе изменения, които насърчават модерно и 
просто митническо регламентиране, въз основа на най-съвременни системи, които 
дават възможност контролът да се съгласува така, че икономическият оператор да 
трябва да предостави информацията само веднъж.

Докладчикът се съобрази с Междуинституционалното споразумение относно техниката 
за преработване на нормативни актове, и внесе изменения, засягащи единствено 
съдържанието на отбелязания в сиво текст. Освен това до момента, когато измененията 
бъдат включени в нейния проектодоклад, г-жа Le Grip си запазва правото да внесе нови 
изменения към разпоредбите, които остават непроменени в предложението на 
Комисията (бял текст), ако между политически групи бъде постигнато споразумение. В 
този случай, докладчикът незабавно ще уведоми Комисията и Съвета за намерението си 
да внесе такива изменения, както се изисква от гореспоменатото 
междуинституционално споразумение.

Използване на електронни системи във всички държави членки

В преработката на Митническия кодекс на Европейския съюз, Комисията предложи да 
се въведат дерогации за една или повече държави членки, с цел освобождаването им от 
задължителното и безусловно обменяне на електронни данни между митническите 
органи и икономическите оператори, което се въвежда в модернизирания митнически 
кодекс. Подобен вид политика би довел до двоен подход на митническите процедури в 
рамките на ЕС и може да разшири пропастта между държавите членки, които решат да 
инвестират и тези, които не го правят. За икономическите оператори, такава ситуация 
би изисквала също така повтаряне на действащите процедури, или на хартиен носител 
или по електронен път, което би довело до допълнителни разходи за предприятията в 
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Европа. Докладчикът счита, че поради това е от съществено значение Митническият 
кодекс на Съюза да се изпълнява и прилага последователно във всичките 27 държави 
членки като се запазва основополагащия дух на едни общоевропейски 
компютъризирани митници, описани в осъвременения митнически кодекс. Дерогации 
могат да се предоставят по изключение за ограничен период от време, а реда и 
условията за предоставяне на дерогации би трябвало да се определят чрез делегирани 
актове.

Подобряване на статута на одобрен икономически оператор в преработката 
осъвременения митнически кодекс

Докладчикът е на мнение, че ако имат статут на оторизиран икономически оператор, 
икономическите оператори, които спазват правилата и заслужават доверие, би трябвало 
да могат да се възползват максимално от широката употреба на опростяването. Когато 
са изпълнени критериите за оторизиран икономически оператор, не е необходимо да се 
преразглеждат критериите за употреба на опростяването във връзка с провеждане на 
операциите. 
Връзката между статута на одобрен икономически оператор и облекчаване на 
митническия контрол следва да се използват по-добре в преработения митнически 
кодекс на Европейския съюз. Понастоящем този въпрос се разглежда в насоките на ЕС 
относно одобрените икономически оператори. Главните условия за предоставяне на 
такъв статут също представляват ключови аспекти, които трябва да бъдат решавани 
посредством делегирани актове. 

Тестове за допълнително опростяване на обработката на данни посредством 
компютърни процеси

Изпробването на допълнително опростяване при прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на средства за електронна обработка на данни може 
да бъде единствено предимство за развитието на благоприятна среда за 
конкурентоспособност и растеж. Регламентът обаче трябва ясно да определи обхвата и 
продължителността на тези тестове. След този пробен период, е необходимо да се 
оценят тези опростявания, и ако те се окажат успешни и ползотворни за държавите
членки, да се включат в законодателството посредством делегирани актове. 

Правила за произход и придобиване на преференциален произход на стоките

Предложените изменения имат за цел възприемането в основния акт на 
основополагащите принципи, които дават възможност на Комисията да се ориентира в 
своите делегирани актове. Докладчикът счита, че критерият, уреждащ прилагането на 
правилата за произход и критерият за прилагането на преференциалния произход на 
стоките са съществени елементи, които трябва да бъдат включени изрично в основния 
акт. Предложенията са възприети от споразумението на СТО относно правилата за 
произход и членове 72 и 98, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Централизирано митническо оформяне, както се изисква от Модернизирания 
митнически кодекс
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Както и при централизираното митническо оформяне, докладчикът предлага 
изменение, повтарящо член 106 от модернизирания кодекс, според който митническото 
учреждение разрешава освобождаването на стоките, докато получаващото учреждение, 
пред което се представят стоките, извършва само проверки за сигурност и безопасност. 
Това оказва влияние върху член 138, параграфи 2 и 3 от преработения митнически 
кодекс на Европейския съюз.

За временно складиране не се изисква отделна декларация

Докладчикът счита, че налагането на изискване за допълнителна декларация за 
временно складиране не е основателно. Обобщената декларация за въвеждане или 
транзитен документ, който я замества, сами по себе си изпълняват изискването за 
декларация за временно складиране.  Допълнителни сведения, които основателно се 
изискват за складирането под митнически надзор могат да бъдат поискани в 
уведомлението за представяне на стоките. Предложената преработка на Митническия 
кодекс на Европейския съюз цели да се изисква допълнителна и отделна декларация за 
временно складиране. Подобно изискване би имало значително въздействие върху 
търговския обмен, като се има предвид, че икономическите оператори обикновено са 
едновременно и превозвачи и държатели на стоките, но във всички случаи те биха
представяли искане за освобождаване на стоките, за да започнат след това нова 
процедура няколко часа след представянето, най-вероятно в рамките на един работен 
ден. Настоящото предложение изисква операторите да предоставят два пъти по 
същество идентична информация.

Правила относно складирането и компетентното лице 

Представянето на обобщена декларация за въвеждане на дадена стока е предпоставка за 
внасянето ѝ в Съюза. Във връзка с това е целесъобразно този съществен аспект да бъде 
регламентиран в основния акт, а не само чрез делегирани актове. Системата за 
множествено документиране, която се препоръчва в стандартите на Световната 
митническа организация, се оказва оптимално решение за получаването информация, 
чието качество позволява оценка на риска. Тя се използва успешно в много региони на 
света. Тази система се основава на принципа, според който информацията следва да се 
получава от лицето, което разполага с нея и има право да я съобщава.

Уведомление преди пристигане 

Изменението на докладчика дава възможност за получаване на уведомление преди 
пристигането на митническите решения относно освобождаването или контрола на 
декларацията, при условие, че стоките бъдат предоставени за митнически контрол и 
отговарят на изискванията на митническите органи. Уместно е да се отбележи, че това 
съвпада със смисъла на член 112, параграф 1 от модернизирания митнически кодекс, 
докато преработеният текст на митническия кодекс на Европейския съюз поставя 
приемането напълно в зависимост от представянето на стоките, т.е. от пристигането и 
предоставянето им за контрол. Това изключва възможността за улесняване и 
опростяване на търговията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2012)36293

Г-н Malcolm Harbour
Председател на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
ASP 13E130
Брюксел

Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на митнически кодекс на Съюза (преработка)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа 
горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както 
това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от въпросния член от Правилника гласи следното: 

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени 
по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това 
водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в 
компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят 
за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното 
споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе 
изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това 
на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да 
уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята 
позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение 
или не.“

След становището на правната служба, чиито представители участваха в заседанията на 
консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в 
съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси 
счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни 
от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на 
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непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, 
предложението съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без 
никаква промяна на тяхното съдържание.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 10 юли 2012 г., 
комисията по правни въпроси, с 23 гласа „за“ и без „въздържали се“1, препоръчва 
ръководената от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към 
разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

Моля приемете, уважаеми господин председател, моите най-дълбоки почитания.

Klaus-Heiner LEHNE

Приложено: Становище на консултативната работна група

                                               
1 Присъствен списък: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Françoise 
Castex (заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, 
Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt и Eva Lichtenberger.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 22 август 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на митнически кодекс на Съюза (преработка)
COM(20012)0064 от 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. за по-
структуриран подход към техниката за преработване на правните актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група на правните служби на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе на 29 март, 3 април и 24 май 
2012 г. заседания, посветени и на разглеждането на горепосоченото предложение, 
представено от Комисията.

В хода на заседанията1, след като разгледа предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за преработка на Регламент (EО) № 450/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на митнически кодекс на Съюза 
(Модернизиран митнически кодекс), консултативната работна група констатира 
единодушно, както следва:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно 
съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното 
споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт 
остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), 
подточка iii) от същото споразумение;

2) В член 6, параграф 2, буква б) въвеждащите думи „възможността за“ следва да се 
обозначат чрез знака за „съществено заличаване“, състоящ се от двойно зачертаване в 
съчетание със сиво маркиране.
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.
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3) Следните части от преработения текст, които вече са обозначени чрез знака за 
„съществено заличаване“, следва също така да бъдат отбелязани със сиво маркиране, 
което по принцип се използва за обозначаване на промени по същество:
- в първото позоваване в преамбюла, номера на член „26“;
- в член 11, параграф 2 думите в края на изречението „гарантиращо достатъчна 
степен на защита на данните“; 
- непосредствено след текста на член 15, всички съществуващи формулировки на 
член 10, параграф 1, букви б), в) и г) и на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 450/2008;
- в член 23, буква б) думите „преглед на“;
- в член 128 номерата на членове „96“ и „98“;
- в член 174, параграф 4 номерът на член „131“;
- в член 222, параграф 3 думите „определят срока, в който“.

4) В член 168, параграф 1, буква б) обозначаването на буква а) следва да бъде заменено 
с i), i) следва да бъде заменено с ii), ii) следва да бъде заменено с iii) и iii) следва да бъде 
заменено с iv).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не включва други промени по същество, освен 
посочените в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна 
група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените 
разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до 
обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


