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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. признава, че митническите услуги са от жизненоважно значение за международната 
търговия; в тази връзка с удовлетворение отбелязва регулаторната роля на 
споразумението на СТО за митническата оценка, което има за цел създаването на 
справедлива, единна и неутрална система за митническа оценка на стоките, като 
обявява за незаконни произволните или фиктивни митнически оценки, които могат 
да представляват бариера пред откритата и лоялна търговия; подчертава също така, 
че добре функциониращите митници са изключително важни за  
конкурентоспособността на Европейския съюз, тъй като те играят уникална роля в 
борбата срещу незаконния внос, износ и транзит на стоки и фалшифицирани 
продукти и за защитата на правата на интелектуална собственост и гарантиране на 
безопасността на продуктите;

2. призовава Комисията да запази член 24 от Митническия кодекс на Общността, така 
че произходът на стоките да продължи да се определя в съответствие с последното 
място, където те са претърпели последната си съществена, икономически 
обоснована обработка; подчертава същевременно, че сертификатите за износ, 
издадени от компетентните органи на трета държава относно непреференциален 
произход, също трябва да продължат да бъдат признавани от ЕС; подчертава, че 
промените в сегашното положение биха натоварили стопанските субекти с 
административни процедури и биха подкопали текущите усилия за хармонизация на 
равнище СТО;

3. счита, че са необходими мерки за модернизация, като например опростяване на 
митническото законодателство и оперативно съвместима компютъризация на 
митническите системи, които да допринесат за улесняване на търговските практики, 
и че тези мерки следва да бъдат въведени във възможно най-кратък срок, както и че 
са необходими мерки за по-добра координация на действията на данъчните полиции 
на европейско равнище за превенция и наказателно преследване; припомня, че 
устното деклариране пред митническите органи на стоки със стойност под 1 000 
евро, което е в сила в момента, значително опростява търговските операции за 
много МСП и следва да не се премахва; желае извършваната понастоящем работа за 
модернизиране на Митнически кодекс да подчертае основната роля на 
премахването на митническите декларации за улесняване на търговията;

4. приветства опростената система за митнически контрол, въведена през 2009 г., и 
признава нейното значение за улесняването на международната търговия; отбелязва 
със загриженост, че Сметната палата е установила недостатъчно равнище на 
контрол и одит на тези опростени процедури в държавите-членки; поради това 
подчертава значението на подходящото прилагане на съответната система за 
контрол и насърчава Комисията да следи отблизо този процес, за да се избегнат 
бюджетни загуби за ЕС, както и нарушения на разпоредбите в областта на 
търговията;
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5. констатира необходимостта в един функциониращ Съюз от 27 държави-членки да 
се определи общ набор от задължителни физически проверки на стоките, 
приложими на всички входни пунктове (пристанищни, летищни, автомобилни) на 
единния пазар на Съюза; призовава и за засилване на сътрудничеството и обмена на
добри практики по отношение на облагането на вноса с ДДС, на работното време на 
митниците, на таксите и санкциите за неспазване на митническия кодекс на Съюза, 
тъй като съществуващите разминавания водят до нарушения в търговията;

6. подчертава необходимостта от последователност в управлението на външните 
граници на Европейския съюз; подновява своя призив към Комисията и към 
държавите-членки за по-голяма хармонизация на системите за митнически контрол, 
от една страна, и за санкции, от друга;отправя искане към държавите-членки и 
Комисията за въвеждане на общи оперативни платформи и настоява на 
необходимостта от осигуряване на достатъчно обучение за митничарите и 
стопанските субекти за гарантиране на единно прилагане на правилата на Съюза и 
по-добра защита на потребителите;

7. отново подчертава значението на гарантирането на равното третиране на 
оторизираните стопански субекти във всички точки на митническа територия на 
Общността по отношение на еднаквите мерки на контрол и взаимното признаване;

8. призовава Комисията да включи в новия митнически кодекс по-строги изисквания 
относно работата на представителните митнически служби на Европейския съюз, 
които да допринесат за повишаване на степента на професионализъм и 
ангажираност от страна на тези посредници и да установят ясни правила, които да 
направляват отношенията между митническите агенти и спедиторски дружества, за 
да се превърнат агентите в обединители за вносителите от малък и среден мащаб, 
които нямат капацитет да осъществяват програми за митническо съответствие, 
аналогични на тези на европейските оторизирани стопански субекти;

9. приветства влизането в сила на споразумението за сътрудничество относно 
взаимното признаване на оторизирани стопански субекти между Европейския съюз 
и Япония; насърчава Комисията да договори, при пълно зачитане на ролята на 
Парламента, подобни споразумения с други важни партньори, като Съединените 
щати, Канада, Китай и Русия, както и да включи този елемент в рамките на 
преговорите за двустранни търговски споразумения; подчертава, че би било полезно 
да се укрепи митническото сътрудничество с Русия и със страните от Източното и 
Средиземноморското партньорство, с цел улесняване на международната търговия 
и борба с митническите измами и фалшифицирането;

10. насърчава Комисията да разработи планове за многостранно сътрудничество и 
координация в рамките на Световната митническа организация (СМО), с които да 
може да се определят общи стандарти и правила, подходящи за подобряване на 
сигурността и ефективността на митническите и граничните процедури, както и за 
намаляване на разходите чрез споделяне на норми и обмен на добри практики;

11. счита, че едно споразумение за улесняване на митническия обмен в рамките на 
кръга от преговори от Доха би било от полза за страните членки на Световната 
търговска организация (СТО), по-специално чрез укрепване на правната сигурност 
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и намаляване на търговските разходи; насърчава Комисията да ускори сключването 
на такова споразумение предвид конференцията на министрите през декември;

12. подчертава, че е важно да се гарантира, че законни митнически проверки, 
извършвани от трети страни, няма да бъдат неправилно използвани, при определени 
обстоятелства, за издигане на нови, по същество нетарифни бариери за стоки, 
произхождащи от ЕС;
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