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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 към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 

2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по 

отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната 

ставка 

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)) 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0783), 

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0007/2018), 

– като взе предвид член 78в от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0124/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на националните парламенти. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Прилагането на стандартната ставка на ДДС от минимум 15% е удължавано шест пъти, 

откакто през 1992 г. Съветът постигна съгласие относно правилата за ограничаване на 

самостоятелността на държавите членки при определянето на ставките на ДДС, като 

изиска от държавите членки да прилагат тази минимална стандартна ставка за 

определен период. 

Комисията няколко пъти представи предложения за удължаване на прилагането на тази 

минимална ставка в последния момент преди изтичането на крайния срок. Сам по себе 

си този факт нямаше практическо значение, тъй като всички държави членки прилагаха 

стандартни ставки на ДДС значително над 15% (понастоящем всички държави членки 

прилагат стандартна ставка от най-малко 17%). Въпреки това предишният докладчик 

(по предходното предложение) основателно упрекна Комисията за това, че е внесла 

предложението твърде късно, и поиска от Комисията в бъдеще да представя подобни 

предложения по-своевременно. 

Макар че това предложение отново беше внесено в последния момент, докладчикът 

приветства факта, че предложението най-после трайно ще определи договорена 

граница, която да гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, като 

същевременно оставя възможност за гъвкавост на държавите членки при определянето 

на стандартната ставка на ДДС, вместо многократно да се удължава в последния 

момент прилагането на временна минимална ставка. 

Настоящото предложение е част от поредица от няколко законодателни предложения 

на Комисията, насочени към реформиране на системата на ДДС в ЕС и към 

преминаване към окончателна система на ДДС в ЕС. Докладчикът счита, че това са 

спешно необходими реформи, и призовава държавите членки да ги одобрят и да ги 

приложат в кратки срокове. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 
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на задължението за спазване на минимален размер на данъчната 

ставка 
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