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Изменение 32
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Митническият съюз беше 
основополагащ елемент на 
Европейския съюз, който 
представлява един от най-големите 
търговски блокове в света. 
Митническият съюз е от основно 
значение за успешна интеграция на 
Съюза и за правилното 
функциониране на единния пазар, 
както и в полза на предприятията и 
потребителите.

Or. en

Изменение 33
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По отношение на 
международната търговия на Съюза се 
прилагат както митническото, така и 
немитническото законодателство на 
Съюза. Немитническото 
законодателство се прилага за 
конкретни стоки в области на 
политиката като здравеопазване и 
безопасност, околна среда, селско 
стопанство, рибарство, културно 
наследство и надзор на пазара. Една от 
основните задачи, възложени на 
митническите органи в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета30, е 

(1) По отношение на 
международната търговия на Съюза се 
прилагат както митническото, така и 
немитническото законодателство на 
Съюза. Немитническото 
законодателство се прилага за 
конкретни стоки в области на 
политиката като здравеопазване и 
безопасност, околна среда, селско 
стопанство, рибарство, културно 
наследство и надзор на пазара, в 
частност безопасност на 
продуктите и фалшифициране. Една 
от основните задачи, възложени на 
митническите органи в съответствие с 
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да гарантират сигурността и 
безопасността на Съюза и неговите 
жители и опазването на околната среда, 
при необходимост в тясно 
сътрудничество с други органи. 
Органите, отговарящи за 
немитническите нормативни 
формалности на Съюза (наричани по-
долу „партньорски компетентни 
органи“), и митническите органи често 
работят независимо едни от други, 
създавайки сложни и обременителни 
задължения за представяне на 
информация и неефикасни процеси по 
оформяне на стоките, които 
благоприятстват извършването на 
грешки и измами. С цел да намерят 
решение на разпокъсаната оперативна 
съвместимост между митническите и 
партньорските компетентни органи при 
управлението на процесите по оформяне 
на стоките и да координират действията 
в тази област, в течение на годините 
Комисията и държавите членки поеха 
редица ангажименти за разработване на 
инициативи за обслужване на едно гише 
при оформянето на стоките.

Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета30, е 
да гарантират сигурността и 
безопасността на Съюза и неговите 
жители и опазването на околната среда, 
при необходимост в тясно 
сътрудничество с други органи. 
Предвид своя широкообхватен 
мандат митническите органи са 
основните органи за контрол върху 
стоките по външните граници на 
Съюза. Органите, отговарящи за 
немитническите нормативни 
формалности на Съюза (наричани по-
долу „партньорски компетентни 
органи“), и митническите органи често 
работят независимо едни от други, 
създавайки сложни и обременителни 
задължения за представяне на 
информация и неефикасни процеси по 
оформяне на стоките, които 
благоприятстват извършването на 
грешки и измами. Фрагментираната 
оперативна съвместимост между 
тези органи е основна пречка за 
напредъка на цифровия единен пазар и 
за постигането на интегрирано и 
координирано управление на 
митниците и границите. С цел да 
намерят решение на разпокъсаната 
оперативна съвместимост между 
митническите и партньорските 
компетентни органи при управлението 
на процесите по оформяне на стоките и 
да координират действията в тази 
област, в течение на годините 
Комисията и държавите членки поеха 
редица ангажименти за разработване на 
инициативи за обслужване на едно гише 
при оформянето на стоките.

__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
октомври 2013 г. за създаване на 
Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 
269, 10.10.2013 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
октомври 2013 г. за създаване на 
Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 
269, 10.10.2013 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 34
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По отношение на 
международната търговия на Съюза се 
прилагат както митническото, така и 
немитническото законодателство на 
Съюза. Немитническото 
законодателство се прилага за 
конкретни стоки в области на 
политиката като здравеопазване и 
безопасност, околна среда, селско 
стопанство, рибарство, културно 
наследство и надзор на пазара. Една от 
основните задачи, възложени на 
митническите органи в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета30, е 
да гарантират сигурността и 
безопасността на Съюза и неговите 
жители и опазването на околната среда, 
при необходимост в тясно 
сътрудничество с други органи. 
Органите, отговарящи за 
немитническите нормативни 
формалности на Съюза (наричани по-
долу „партньорски компетентни 
органи“), и митническите органи често 
работят независимо едни от други, 
създавайки сложни и обременителни 
задължения за представяне на 
информация и неефикасни процеси по 
оформяне на стоките, които 
благоприятстват извършването на 
грешки и измами. С цел да намерят 
решение на разпокъсаната оперативна 
съвместимост между митническите и 
партньорските компетентни органи при 
управлението на процесите по оформяне 
на стоките и да координират действията 
в тази област, в течение на годините 
Комисията и държавите членки поеха 

(1) По отношение на 
международната търговия на Съюза се 
прилагат както митническото, така и 
немитническото законодателство на 
Съюза. Немитническото 
законодателство се прилага за 
конкретни стоки в области на 
политиката като здравеопазване и 
безопасност, околна среда, селско 
стопанство, рибарство, културно 
наследство и надзор на пазара. Една от 
основните задачи, възложени на 
митническите органи в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета30, е 
да гарантират сигурността и 
безопасността на Съюза и неговите 
жители и опазването на околната среда, 
при необходимост в тясно 
сътрудничество с други органи. 
Органите, отговарящи за 
немитническите нормативни 
формалности на Съюза (наричани по-
долу „партньорски компетентни 
органи“), и митническите органи често 
работят независимо едни от други, 
създавайки сложни и обременителни 
задължения за представяне на 
информация и неефикасни процеси по 
оформяне на стоките, които 
благоприятстват извършването на 
грешки, измами и допълнителни 
разходи за икономическите 
оператори. С цел да намерят решение 
на разпокъсаната оперативна 
съвместимост между митническите и 
партньорските компетентни органи при 
управлението на процесите по оформяне 
на стоките и да координират действията 
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редица ангажименти за разработване на 
инициативи за обслужване на едно гише 
при оформянето на стоките.

в тази област, в течение на годините 
Комисията и държавите членки поеха 
редица ангажименти за разработване на 
инициативи за обслужване на едно гише 
при оформянето на стоките.

__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
октомври 2013 г. за създаване на 
Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 
269, 10.10.2013 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) № 952/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
октомври 2013 г. за създаване на 
Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 
269, 10.10.2013 г., стр. 1).

Or. ro

Изменение 35
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Концепцията за обслужване на 
едно гише се определя от 
Икономическата комисия за Европа 
на Организацията на обединените 
нации (ИКЕ на ООН) като „условие, 
което позволява на страните, 
участващи в търговията и 
транспорта, да подават 
стандартизирана информация и 
документи в една входна точка, за да 
изпълнят всички регулаторни 
изисквания, свързани с вноса, износа и 
транзита.“

Or. en

Изменение 36
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 4, 
параграф 6 от Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
държавите членки и Комисията трябва 
да положат усилия да създадат и 
въведат в действие рамка за услугите за 
обслужване на едно гише. Както се 
отбелязва в окончателния доклад за 
оценка на въвеждането на 
електронните митници в ЕС от 21 
януари 2015 г.32, макар някои 
елементи на посоченото решение да 
продължават да са в сила, други са 
отменени или не са достатъчно 
конкретни, за да поощрят и стимулират 
по-нататъшния напредък, особено по 
инициативата за обслужване на едно 
гише. В резултат на това в заключенията 
на Съвета от 17 декември 2014 г. 
относно въвеждането на електронни 
митници и обслужване на едно гише в 
Европейския съюз33 беше одобрена 
декларацията от Венеция от 15 
октомври 2014 г.34 и Комисията беше 
поканена да представи предложение за 
преразглеждане на Решение 
№ 70/2008/ЕО.

(2) В съответствие с член 4, 
параграф 6 от Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
държавите членки и Комисията трябва 
да положат усилия да създадат и 
въведат в действие рамка за услугите за 
обслужване на едно гише, която 
осигурява безпрепятственото 
движение на данни между 
икономическите оператори и 
митническите органи, между 
митническите органи и Комисията, 
между митническите органи и други 
администрации или агенции, както и 
между дадена митническа система и 
друга митническа система в рамките 
на Съюза и дават възможност на 
икономическите оператори да 
предоставят на митническите 
органи цялата информация, 
необходима за митническото 
оформяне на вноса, износа или 
транзита, включително 
информацията, изисквана съгласно 
законодателството, което не е 
свързано с митниците. Някои 
елементи на посоченото решение са 
отменени или не са достатъчно 
конкретни, за да поощрят и стимулират 
по-нататъшния напредък, особено по 
инициативата за обслужване на едно 
гише. В резултат на това и в 
съответствие с окончателния доклад 
за оценка на въвеждането на 
електронните митници в ЕС от 21 
януари 2015 г.32, в заключенията на 
Съвета от 17 декември 2014 г. относно 
въвеждането на електронни митници и 
обслужване на едно гише в Европейския 
съюз33 беше одобрена декларацията от 
Венеция от 15 октомври 2014 г34. и 
Комисията беше поканена да представи 
предложение за преразглеждане на 
Решение № 70/2008/ЕО.

__________________ __________________
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31 Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно безкнижна 
среда в митниците и търговията (OB L 
23, 26.1.2008 г., стр. 21).

31 Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно безкнижна 
среда в митниците и търговията (OB L 
23, 26.1.2008 г., стр. 21).

32 Окончателен доклад, изготвен от 
Coffey International Development, Europe 
Economic Research Ltd и Ramboll 
Management Consulting по искане на 
Комисията.

32 Окончателен доклад, изготвен от 
Coffey International Development, Europe 
Economic Research Ltd и Ramboll 
Management Consulting по искане на 
Комисията.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Приложение към заключенията на 
Съвета от 17 декември 2014 г.

34 Приложение към заключенията на 
Съвета от 17 декември 2014 г.

Or. en

Изменение 37
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 4, 
параграф 6 от Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
държавите членки и Комисията трябва 
да положат усилия да създадат и 
въведат в действие рамка за услугите за 
обслужване на едно гише. Както се 
отбелязва в окончателния доклад за 
оценка на въвеждането на електронните 
митници в ЕС от 21 януари 2015 г.32, 
макар някои елементи на посоченото 
решение да продължават да са в сила, 
други са отменени или не са достатъчно 
конкретни, за да поощрят и стимулират 
по-нататъшния напредък, особено по 
инициативата за обслужване на едно 
гише. В резултат на това в заключенията 
на Съвета от 17 декември 2014 г. 
относно въвеждането на електронни 
митници и обслужване на едно гише в 

(2) В съответствие с член 4, 
параграф 6 от Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
държавите членки и Комисията трябва 
да положат усилия да създадат и 
въведат в действие рамка за услугите за 
обслужване на едно гише и, в 
съответствие с член 9, параграф 1 от 
този Регламент, да осигурят 
подходящо финансиране за него. Както 
се отбелязва в окончателния доклад за 
оценка на въвеждането на електронните 
митници в ЕС от 21 януари 2015 г.32, 
макар някои елементи на посоченото 
решение да продължават да са в сила, 
други са отменени или не са достатъчно 
конкретни, за да поощрят и стимулират 
по-нататъшния напредък, особено по 
инициативата за обслужване на едно 
гише. В резултат на това в заключенията 
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Европейския съюз33 беше одобрена 
декларацията от Венеция от 15 
октомври 2014 г.34 и Комисията беше 
поканена да представи предложение за 
преразглеждане на Решение 
№ 70/2008/ЕО.

на Съвета от 17 декември 2014 г. 
относно въвеждането на електронни 
митници и обслужване на едно гише в 
Европейския съюз33 беше одобрена 
декларацията от Венеция от 15 
октомври 2014 г.34 и Комисията беше 
поканена да представи предложение за 
преразглеждане на Решение 
№ 70/2008/ЕО.

__________________ __________________
31 Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно безкнижна 
среда в митниците и търговията (OB L 
23, 26.1.2008 г., стр. 21).

31 Решение № 70/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно безкнижна 
среда в митниците и търговията (OB L 
23, 26.1.2008 г., стр. 21).

32 Окончателен доклад, изготвен от 
Coffey International Development, Europe 
Economic Research Ltd и Ramboll 
Management Consulting по искане на 
Комисията.

32 Окончателен доклад, изготвен от 
Coffey International Development, Europe 
Economic Research Ltd и Ramboll 
Management Consulting по искане на 
Комисията.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Приложение към заключенията на 
Съвета от 17 декември 2014 г.

34 Приложение към заключенията на 
Съвета от 17 декември 2014 г.

Or. en

Изменение 38
Джорди Каняс, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Към улесняването на търговията 
и гарантирането на безопасността и 
сигурността отношение имат всички 
органи, участващи в процеса по 
оформяне на стоките през границите на 
Съюза. Бързото нарастване на 
международната търговия увеличи 
необходимостта от по-успешно 
сътрудничество и координация между 
тези органи. Текущият процес на 
цифровизация позволява да се намери 

(4) Към улесняването на търговията 
и гарантирането на безопасността и 
сигурността отношение имат всички 
органи, участващи в процеса по 
оформяне на стоките през границите на 
Съюза. Бързото нарастване на 
международната търговия увеличи 
необходимостта от по-успешно 
сътрудничество и координация между 
тези органи. Текущият процес на 
цифровизация позволява да се намери 
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по-ефикасно решение на тази ситуация 
чрез свързване на системите на 
митническите и партньорските 
компетентни органи и създаване на 
възможност за систематичен 
автоматизиран обмен на информация 
между тях. Съществуващата уредба за 
спазване на нормативните изисквания 
не е достатъчна, за да подпомогне 
ефективното взаимодействие между 
митническите и партньорските 
компетентни органи, чиито системи и 
процедури се характеризират с 
разпокъсаност и припокриване. За да 
има един напълно координиран и 
ефикасен процес по оформяне на 
стоките, е необходима рационализирана 
нормативна среда на Съюза за 
международната търговия, която да 
носи дългосрочни ползи за Съюза и 
неговите граждани във всички области 
на политиката.

по-ефикасно решение на тази ситуация 
чрез свързване на системите на 
митническите и партньорските 
компетентни органи и създаване на 
възможност за интегриран, достъпен и 
систематичен автоматизиран обмен на 
информация между тях с цел засилване 
на проверките на сертификатите и 
установяване на редовно 
сътрудничество по митническите 
процедури. Съществуващата уредба за 
спазване на нормативните изисквания 
не е достатъчна, за да подпомогне 
ефективното взаимодействие между 
митническите и партньорските 
компетентни органи, чиито системи и 
процедури се характеризират с 
разпокъсаност и припокриване. За да 
има един напълно координиран и 
ефикасен процес по оформяне на 
стоките, е необходима рационализирана 
нормативна среда на Съюза за 
международната търговия, която да 
носи дългосрочни ползи за Съюза и 
неговите граждани във всички области 
на политиката, да подпомага 
ефективността и доброто 
функциониране на единния пазар и да 
гарантира защитата на 
потребителите.

Or. en

Изменение 39
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Към улесняването на търговията 
и гарантирането на безопасността и 
сигурността отношение имат всички 
органи, участващи в процеса по 
оформяне на стоките през границите на 
Съюза. Бързото нарастване на 

(4) Към улесняването на търговията 
и гарантирането на безопасността и 
сигурността отношение имат всички 
органи, участващи в процеса по 
оформяне на стоките през границите на 
Съюза. Бързото нарастване на 
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международната търговия увеличи 
необходимостта от по-успешно 
сътрудничество и координация между 
тези органи. Текущият процес на 
цифровизация позволява да се намери 
по-ефикасно решение на тази ситуация 
чрез свързване на системите на 
митническите и партньорските 
компетентни органи и създаване на 
възможност за систематичен 
автоматизиран обмен на информация 
между тях. Съществуващата уредба за 
спазване на нормативните изисквания 
не е достатъчна, за да подпомогне 
ефективното взаимодействие между 
митническите и партньорските 
компетентни органи, чиито системи и 
процедури се характеризират с 
разпокъсаност и припокриване. За да 
има един напълно координиран и 
ефикасен процес по оформяне на 
стоките, е необходима рационализирана 
нормативна среда на Съюза за 
международната търговия, която да 
носи дългосрочни ползи за Съюза и 
неговите граждани във всички области 
на политиката.

международната и електронната 
търговия увеличи необходимостта от 
по-успешно сътрудничество и 
координация между тези органи. 
Текущият процес на цифровизация 
позволява да се намери по-ефикасно 
решение на тази ситуация чрез 
свързване на системите на 
митническите и партньорските 
компетентни органи и създаване на 
възможност за систематичен 
автоматизиран обмен на информация 
между тях. Съществуващата уредба за 
спазване на нормативните изисквания 
не е достатъчна, за да подпомогне 
ефективното взаимодействие между 
митническите и партньорските 
компетентни органи, чиито системи и 
процедури се характеризират с 
разпокъсаност и припокриване. За да се 
адаптират към тези нови 
предизвикателства, митническите 
учреждения в целия Съюз се нуждаят 
от средства за преразглеждане на 
териториалната си мрежа, особено с 
оглед на местата за складиране на 
стоки, търгувани чрез електронна 
търговия. За да има един напълно 
координиран и ефикасен процес по 
оформяне на стоките, е необходима 
рационализирана нормативна среда на 
Съюза за международната търговия, 
която да носи дългосрочни ползи за 
Съюза и неговите граждани във всички 
области на политиката.

Or. en

Изменение 40
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С плана за действие на ЕС за 
електронно управление през периода 
2016—2020 г., изложен в съобщението 
на Комисията от 19 април 2016 г.36, се 
търси повишаване на ефикасността на 
публичните услуги чрез премахване на 
съществуващите цифрови препятствия, 
намаляване на административната 
тежест и повишаване на качеството на 
взаимодействията между националните 
администрации. В съгласие с тази 
визия и с по-широките усилия за 
опростяване и цифровизиране на 
процесите по представяне на 
информация за международната 
търговия със стоки, Комисията 
разработи доброволен пилотен 
проект, наречен „Митническо 
обслужване на едно гише в 
Европейския съюз: обмен на 
сертификати“. Този проект 
позволява на митническите органи да 
проверяват автоматично спазването 
на ограничен брой немитнически 
формалности, което дава 
възможност за обмен на информация 
между митническите системи на 
участващите държави и 
съответните немитнически системи 
на Съюза за управление на 
немитнически формалности. Въпреки 
че в резултат на проекта 
процедурите по оформяне се 
подобряват, доброволният му 
характер определено ограничава 
неговия потенциал да донесе 
значителни ползи за митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори.

(5) С плана за действие на ЕС за 
електронно управление през периода 
2016—2020 г., изложен в съобщението 
на Комисията от 19 април 2016 г.36, се 
търси повишаване на ефикасността на 
публичните услуги чрез премахване на 
съществуващите цифрови препятствия, 
намаляване на административната 
тежест и повишаване на качеството на 
взаимодействията между националните 
администрации. По-специално този 
план включва принципи, като 
например стандарт за цифрови услуги 
по подразбиране, докладване само 
веднъж, трансгранични дейности по 
подразбиране за улесняване на 
мобилността в рамките на цифровия 
единен пазар, оперативна 
съвместимост по подразбиране за 
безпроблемно функциониране в 
рамките на единния пазар, 
надеждност на личните данни и 
сигурност на информационните 
технологии.

__________________ __________________
36 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „План 
за действие на ЕС за електронно 

36 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „План 
за действие на ЕС за електронно 
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управление през периода 2016—2020 г. 
Ускоряване на цифровото 
преобразуване на управлението“, 
COM(2016)179 final от 19 април 2016 г.

управление през периода 2016—2020 г. 
Ускоряване на цифровото 
преобразуване на управлението“, 
COM(2016)179 final от 19 април 2016 г.

Or. en

Изменение 41
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В съгласие с тази визия, 
установена в Плана за действие на ЕС 
за електронно управление през 
периода 2016—2020 г., и с по-
широките усилия за опростяване и 
цифровизиране на процесите по 
представяне на информация за 
международната търговия със стоки, 
Комисията разработи доброволен 
пилотен проект, наречен 
„Митническо обслужване на едно 
гише в Европейския съюз: обмен на 
сертификати“. Този проект 
позволява на митническите органи да 
проверяват автоматично спазването 
на ограничен брой немитнически 
формалности, което дава 
възможност за обмен на информация 
между митническите системи на 
участващите държави членки и 
съответните немитнически системи 
на Съюза за управление на 
немитнически формалности. Въпреки 
че проектът е подобрил процедурите 
за освобождаване, неговият 
доброволен характер ясно ограничава 
потенциала му да генерира 
значителни ползи за митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори, 
а именно поради липсата на 
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всеобхватен поглед върху целия внос и 
износ в ЕС и поради ограниченото 
въздействие върху намаляването на 
административната тежест за 
икономическите оператори.

Or. en

Изменение 42
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Прилаганата понастоящем 
среда за европейско морско 
обслужване на едно гише, създадена с 
Регламент (ЕС) 2019/1239, също така 
дава възможност на предприятията 
да подават митнически декларации. В 
случаите, когато предприятията ще 
могат да изпълняват митническите 
формалности както чрез единната 
среда за морско информационно 
обслужване, така и чрез средата за 
митническо обслужване на едно гише, 
службите на Комисията следва да си 
сътрудничат тясно, за да съгласуват 
въздействието на европейската 
единна среда за морско 
информационно обслужване върху 
митническите системи и да 
подобрят оперативната 
съвместимост между морската и 
митническата област.

Or. en

Изменение 43
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини
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Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише следва да 
бъде съгласувана и оперативно 
съвместима във възможно най-голяма 
степен с други съществуващи или 
бъдещи системи, свързани с 
митниците, като централизираното 
оформяне съгласно Регламент (ЕС) № 
952/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 октомври 2013 г. за 
създаване на Митнически кодекс на 
Съюза.

Or. en

Изменение 44
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) Констатациите, съдържащи 
се в Специален доклад № 04/2021 на 
Европейската сметна палата: 
Митнически контрол: недостатъчна 
хармонизация в ущърб на 
финансовите интереси на ЕС, следва 
да бъдат взети предвид.

Or. en

Изменение 45
Джорди Каняс, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За постигане на изцяло цифрова 
среда и ефикасен процес по оформяне 
на стоките за всички страни, участващи 
в международната търговия, е 
необходимо да се установят общи 
правила за хармонизирана и обединена 
среда на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише 
(среда на ЕС за митническо обслужване 
на едно гише). Тази среда следва да 
включва набор от напълно обединени 
електронни услуги, предоставяни на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за улесняване на споделянето 
на информация и цифровото 
сътрудничество между митническите и 
партньорските компетентни органи и за 
рационализиране на процесите по 
оформяне за икономическите оператори. 
Средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише следва да бъде 
разработена в съответствие с 
възможностите за надеждно 
идентифициране и удостоверяване на 
автентичността, предлагани от 
Регламента относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги и принципа за еднократност, 
когато е целесъобразно, както се 
потвърждава в Регламента за единна 
цифрова платформа. За въвеждане на 
средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише е необходимо 
да се създаде, въз основа на пилотния 
проект, система за обмен на 
сертификати — системата на ЕС 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“ (EU CSW-
CERTEX) — която свързва 
националните центрове за обслужване 
на едно гише за митническите и 
немитническите системи, управляващи 
определени немитнически формалности. 
Необходимо е също така да се 
хармонизират националните среди за 
митническо обслужване на едно гише, 

(6) За постигане на изцяло цифрова 
среда и ефикасен процес по оформяне 
на стоките за всички страни, участващи 
в международната търговия, е 
необходимо да се установят общи 
правила за хармонизирана и обединена 
среда на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише 
(среда на ЕС за митническо обслужване 
на едно гише). Тази среда следва да 
включва набор от напълно обединени 
електронни услуги, предоставяни на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за улесняване на споделянето 
на информация и цифровото 
сътрудничество между митническите и 
партньорските компетентни органи и за 
рационализиране на процесите по 
оформяне за икономическите оператори. 
Средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише следва да бъде 
разработена в съответствие с 
възможностите за надеждно 
идентифициране и удостоверяване на 
автентичността, предлагани от 
Регламента относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги и принципа за еднократност, 
когато е целесъобразно, както се 
потвърждава в Регламента за единна 
цифрова платформа. За въвеждане на 
средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише е необходимо 
да се създаде, въз основа на пилотния 
проект, система за обмен на 
сертификати — системата на ЕС 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“ (EU CSW-
CERTEX) — която свързва 
националните центрове за обслужване 
на едно гише за митническите и 
немитническите системи, управляващи 
определени немитнически формалности. 
Необходимо е също така да се 
хармонизират националните среди за 
митническо обслужване на едно гише, 
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тези среди да се включат в средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише и да се установи набор от правила 
за цифрово административно 
сътрудничество в рамките на средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише.

тези среди да се включат в средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише и да се установи набор от правила 
за цифрово административно 
сътрудничество в рамките на средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише. Настоящият регламент следва 
да гарантира хармонизирането на 
интерфейсите между търговските 
системи и различните национални 
системи за обслужване на едно гише, 
както и между самите национални 
системи за обслужване на едно гише, 
за да се осигури технологична 
неутралност, която улеснява 
цифровото сътрудничество.

__________________ __________________
37 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО

 (OВ L 257, 28.8.2014 г., стp. 73).

37 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО

 (OВ L 257, 28.8.2014 г., стp. 73).
38 Регламент (ЕС) 2018/1724 на 
Европейския парламент и на Съвета от 2 
октомври 2018 година за създаване на 
единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до информация, 
до процедури и до услуги за оказване на 
помощ и решаване на проблеми и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., 
стр. 1).

38 Регламент (ЕС) 2018/1724 на 
Европейския парламент и на Съвета от 2 
октомври 2018 година за създаване на 
единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до информация, 
до процедури и до услуги за оказване на 
помощ и решаване на проблеми и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 46
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци, 

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За постигане на изцяло цифрова 
среда и ефикасен процес по оформяне 
на стоките за всички страни, участващи 
в международната търговия, е 
необходимо да се установят общи 
правила за хармонизирана и обединена 
среда на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише 
(среда на ЕС за митническо обслужване 
на едно гише). Тази среда следва да 
включва набор от напълно обединени 
електронни услуги, предоставяни на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за улесняване на споделянето 
на информация и цифровото 
сътрудничество между митническите и 
партньорските компетентни органи и за 
рационализиране на процесите по 
оформяне за икономическите оператори. 
Средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише следва да бъде 
разработена в съответствие с 
възможностите за надеждно 
идентифициране и удостоверяване на 
автентичността, предлагани от 
Регламента относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги и принципа за еднократност, 
когато е целесъобразно, както се 
потвърждава в Регламента за единна 
цифрова платформа. За въвеждане на 
средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише е необходимо 
да се създаде, въз основа на пилотния 
проект, система за обмен на 
сертификати — системата на ЕС 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“ (EU CSW-
CERTEX) — която свързва 
националните центрове за обслужване 
на едно гише за митническите и 
немитническите системи, управляващи 
определени немитнически формалности. 
Необходимо е също така да се 
хармонизират националните среди за 
митническо обслужване на едно гише, 

(6) За постигане на изцяло цифрова 
среда и ефикасен процес по оформяне 
на стоките за всички страни, участващи 
в международната търговия, е 
необходимо да се установят общи 
правила за хармонизирана и обединена 
среда на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише 
(среда на ЕС за митническо обслужване 
на едно гише). Тази среда следва да 
включва набор от напълно обединени 
електронни услуги, предоставяни на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за улесняване на 
ефективното споделяне на 
информация и цифровото 
сътрудничество между митническите и 
партньорските компетентни органи и за 
рационализиране на процесите по 
оформяне за икономическите оператори. 
Средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише следва да бъде 
разработена в съответствие с 
възможностите за надеждно 
идентифициране и удостоверяване на 
автентичността, предлагани от 
Регламента относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги и принципа за еднократност, 
когато е целесъобразно, както се 
потвърждава в Регламента за единна 
цифрова платформа. За въвеждане на 
средата на ЕС за митническо 
обслужване на едно гише е необходимо 
да се създаде, въз основа на пилотния 
проект, система за обмен на 
сертификати — системата на ЕС 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“ (EU CSW-
CERTEX) — която свързва 
националните центрове за обслужване 
на едно гише за митническите и 
немитническите системи, управляващи 
определени немитнически формалности. 
Необходимо е също така да се 
хармонизират националните среди за 
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тези среди да се включат в средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише и да се установи набор от правила 
за цифрово административно 
сътрудничество в рамките на средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише.

митническо обслужване на едно гише, 
тези среди да се включат в средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише и да се установи набор от правила 
за цифрово административно 
сътрудничество в рамките на средата на 
ЕС за митническо обслужване на едно 
гише.

__________________ __________________
37 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО

 (OВ L 257, 28.8.2014 г., стp. 73).

37 Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО

 (OВ L 257, 28.8.2014 г., стp. 73).
38 Регламент (ЕС) 2018/1724 на 
Европейския парламент и на Съвета от 2 
октомври 2018 година за създаване на 
единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до информация, 
до процедури и до услуги за оказване на 
помощ и решаване на проблеми и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., 
стр. 1).

38 Регламент (ЕС) 2018/1724 на 
Европейския парламент и на Съвета от 2 
октомври 2018 година за създаване на 
единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до информация, 
до процедури и до услуги за оказване на 
помощ и решаване на проблеми и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 47
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Пълната цифровизация, 
постигната чрез средата на 
Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише, изисква 
високо равнище на киберсигурност на 
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предложените решения, както и 
създаването на резервни варианти, за 
да се гарантира безопасна среда за 
обслужване на едно гише за 
митниците. Успешно нападение 
срещу средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише 
вероятно ще доведе до нарушаване на 
митническите и немитническите 
формалности в Съюза и ще навреди на 
търговията и икономиката на Съюза. 
По този начин се спазва висок 
стандарт на киберсигурност на 
мрежите и информационните 
системи, като този, който ще бъде 
определен в бъдещата Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мерки за високо общо ниво на 
киберсигурност в Съюза 
(„Директивата за МИС 2“), с която 
се отменя Директива (ЕС) 2016/1148. 
Както Комисията, така и държавите 
членки следват, когато е възможно, 
препоръките на ENISA по отношение 
на киберсигурността на EU CSW-
CERTEX и националната среда за 
митническо обслужване на едно гише.

Or. en

Изменение 48
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обменът на цифрова 
информация чрез EU CSW-CERTEX 
следва да обхваща немитническите 
формалности на Съюза, определени в 
законодателството на Съюза, чието 
принудително изпълнение е възложено 
на митническите органи. С тези 
формалности се налагат различни 
задължения за вноса, износа или 

(7) Обменът на цифрова 
информация чрез EU CSW-CERTEX 
следва да обхваща немитническите 
формалности на Съюза, определени в 
законодателството на Съюза, чието 
принудително изпълнение е възложено 
на митническите органи. С тези 
формалности се налагат различни 
задължения за вноса, износа или 
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транзита на определени стоки и тяхната 
проверка чрез митнически контрол е от 
основно значение за ефективното 
функциониране на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. 
EU CSW-CERTEX следва да обхваща 
цифровизираните нормативни 
формалности, предвидени в 
законодателството на Съюза и 
управлявани от партньорски 
компетентни органи в електронни 
немитнически системи на Съюза, 
съхраняващи предоставяната от всички 
държави съответна информация, 
изисквана за оформяне на стоките. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят немитническите формалности 
на Съюза, които следва да бъдат 
предмет на цифрово сътрудничество 
чрез EU CSW-CERTEX. По-специално 
EU CSW-CERTEX следва първоначално 
да обхваща санитарните и 
фитосанитарните изисквания, 
правилата, регламентиращи вноса на 
биологични продукти, екологичните 
изисквания по отношение на 
флуорсъдържащите парникови газове и 
озоноразрушаващите вещества и 
формалностите, свързани с вноса на 
движими културни ценности.

транзита на определени стоки и тяхната 
проверка чрез митнически контрол е от 
основно значение за ефективното 
функциониране на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. 
EU CSW-CERTEX следва да обхваща 
цифровизираните нормативни 
формалности, предвидени в 
законодателството на Съюза и 
управлявани от партньорски 
компетентни органи в електронни 
немитнически системи на Съюза, 
съхраняващи предоставяната от всички 
държави съответна информация, 
изисквана за оформяне на стоките. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят немитническите формалности 
на Съюза, които следва да бъдат 
предмет на цифрово сътрудничество 
чрез EU CSW-CERTEX, като 
същевременно в дългосрочен план 
следва да се включат всички 
немитнически системи. По-специално 
EU CSW-CERTEX следва първоначално 
да обхваща санитарните и 
фитосанитарните изисквания, 
правилата, регламентиращи вноса на 
биологични продукти, екологичните 
изисквания по отношение на 
флуорсъдържащите парникови газове и 
озоноразрушаващите вещества и 
формалностите, свързани с вноса на 
движими културни ценности, 
правилата във връзка с безопасността 
на продуктите, правила, свързани с 
прилагането на законодателството в 
областта на горите, управлението и 
търговията и правилата, свързани с 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикалите.

Or. en

Изменение 49
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обменът на цифрова 
информация чрез EU CSW-CERTEX 
следва да обхваща немитническите 
формалности на Съюза, определени в 
законодателството на Съюза, чието 
принудително изпълнение е възложено 
на митническите органи. С тези 
формалности се налагат различни 
задължения за вноса, износа или 
транзита на определени стоки и тяхната 
проверка чрез митнически контрол е от 
основно значение за ефективното 
функциониране на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. 
EU CSW-CERTEX следва да обхваща 
цифровизираните нормативни 
формалности, предвидени в 
законодателството на Съюза и 
управлявани от партньорски 
компетентни органи в електронни 
немитнически системи на Съюза, 
съхраняващи предоставяната от всички 
държави съответна информация, 
изисквана за оформяне на стоките. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят немитническите формалности 
на Съюза, които следва да бъдат 
предмет на цифрово сътрудничество 
чрез EU CSW-CERTEX. По-специално 
EU CSW-CERTEX следва първоначално 
да обхваща санитарните и 
фитосанитарните изисквания, 
правилата, регламентиращи вноса на 
биологични продукти, екологичните 
изисквания по отношение на 
флуорсъдържащите парникови газове и 
озоноразрушаващите вещества и 
формалностите, свързани с вноса на 
движими културни ценности.

(7) Обменът на цифрова 
информация чрез EU CSW-CERTEX 
следва да обхваща немитническите 
формалности на Съюза, определени в 
законодателството на Съюза, чието 
принудително изпълнение е възложено 
на митническите органи. С тези 
формалности се налагат различни 
задължения за вноса, износа или 
транзита на определени стоки и тяхната 
проверка чрез митнически контрол е от 
основно значение за ефективното 
функциониране на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. 
EU CSW-CERTEX следва да обхваща 
цифровизираните нормативни 
формалности, предвидени в 
законодателството на Съюза и 
управлявани от партньорски 
компетентни органи в електронни 
немитнически системи на Съюза, 
съхраняващи предоставяната от всички 
държави съответна информация, 
изисквана за оформяне на стоките. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят немитническите формалности 
на Съюза, които следва да бъдат 
предмет на цифрово сътрудничество 
чрез EU CSW-CERTEX. По-специално 
EU CSW-CERTEX следва първоначално 
да обхваща санитарните и 
фитосанитарните изисквания, 
правилата, регламентиращи вноса на 
биологични продукти, екологичните 
изисквания по отношение на 
флуорсъдържащите парникови газове и 
озоноразрушаващите вещества и 
формалностите, свързани с вноса на 
движими културни ценности. EU CSW-
CERTEX следва да включва други 
немитнически формалности веднага 
щом бъдат въведени съответните 
технически и функционални 
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спецификации.

Or. en

Изменение 50
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обменът на цифрова 
информация чрез EU CSW-CERTEX 
следва да обхваща немитническите 
формалности на Съюза, определени в 
законодателството на Съюза, чието 
принудително изпълнение е възложено 
на митническите органи. С тези 
формалности се налагат различни 
задължения за вноса, износа или 
транзита на определени стоки и тяхната 
проверка чрез митнически контрол е от 
основно значение за ефективното 
функциониране на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. 
EU CSW-CERTEX следва да обхваща 
цифровизираните нормативни 
формалности, предвидени в 
законодателството на Съюза и 
управлявани от партньорски 
компетентни органи в електронни 
немитнически системи на Съюза, 
съхраняващи предоставяната от всички 
държави съответна информация, 
изисквана за оформяне на стоките. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят немитническите 
формалности на Съюза, които следва да 
бъдат предмет на цифрово 
сътрудничество чрез EU CSW-CERTEX. 
По-специално EU CSW-CERTEX следва 
първоначално да обхваща санитарните и 
фитосанитарните изисквания, 
правилата, регламентиращи вноса на 
биологични продукти, екологичните 
изисквания по отношение на 

(7) Обменът на цифрова 
информация чрез EU CSW-CERTEX 
следва да обхваща немитническите 
формалности на Съюза, определени в 
законодателството на Съюза, чието 
принудително изпълнение е възложено 
на митническите органи. С тези 
формалности се налагат различни 
задължения за вноса, износа или 
транзита на определени стоки и тяхната 
проверка чрез митнически контрол е от 
основно значение за ефективното 
функциониране на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. 
EU CSW-CERTEX следва да обхваща 
цифровизираните нормативни 
формалности, предвидени в 
законодателството на Съюза и 
управлявани от партньорски 
компетентни органи в електронни 
немитнически системи на Съюза, 
съхраняващи предоставяната от всички 
държави съответна информация, 
изисквана за оформяне на стоките. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят съответните 
немитнически формалности на Съюза, 
които следва да бъдат предмет на 
цифрово сътрудничество чрез EU CSW-
CERTEX. По-специално EU CSW-
CERTEX следва първоначално да 
обхваща санитарните и 
фитосанитарните изисквания, 
правилата, регламентиращи вноса на 
биологични продукти, екологичните 
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флуорсъдържащите парникови газове и 
озоноразрушаващите вещества и 
формалностите, свързани с вноса на 
движими културни ценности.

изисквания по отношение на 
флуорсъдържащите парникови газове и 
озоноразрушаващите вещества и 
формалностите, свързани с вноса на 
движими културни ценности.

Or. en

Изменение 51
Джорди Каняс, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) EU CSW-CERTEX следва да 
улесни споделянето на информация 
между националните среди за 
митническо обслужване на едно гише и 
немитническите системи на Съюза. Това 
означава, че когато даден икономически 
оператор подаде митническа 
декларация, изискваща спазването на 
немитнически формалности на Съюза, 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи могат автоматично 
и ефективно да обменят помежду си и 
да проверяват изискваната информация 
за процеса по митническо оформяне. 
Подобряването на цифровото 
сътрудничество и координацията между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи следва да доведе до 
по-обединени, по-бързи и по-прости 
безхартиени процеси по оформяне на 
стоките и по-успешно принудително 
изпълнение и спазване на 
немитническите формалности на Съюза.

(8) EU CSW-CERTEX следва да 
улесни споделянето на информация 
между националните среди за 
митническо обслужване на едно гише и 
немитническите системи на Съюза. Това 
означава, че когато даден икономически 
оператор подаде митническа 
декларация, изискваща спазването на 
немитнически формалности на Съюза, 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи могат автоматично 
и ефективно да обменят помежду си и 
да проверяват изискваната информация 
за процеса по митническо оформяне. 
Подобряването на цифровото 
сътрудничество и координацията между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи следва да доведе до 
по-обединени, по-бързи и по-прости 
безхартиени процеси по оформяне на 
стоките и по-успешно принудително 
изпълнение и спазване на 
немитническите формалности на Съюза. 
Конфигурацията, прилагането и 
спазването на рамката за среда на 
Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише следва също 
така да доведат до засилен контрол и 
защитни механизми срещу измамни 
дейности, по-специално данъчни 
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измами и фалшифицирани стоки.

Or. en

Изменение 52
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Пълната цифровизация на 
митническите и немитническите 
формалности и обменът на 
информация на равнището на Съюза 
следва да дадат възможност на 
държавите членки и на Комисията да 
използват пълноценно съвременните 
инструменти за анализ на данни и 
изкуствен интелект, за да се подобри 
разкриването на измами и 
несъответствия, по-специално по 
отношение на безопасността на 
продуктите и фалшифицираните 
продукти, и да се подобри 
насочването на ръчните и наземните 
проверки към случаи, които 
представляват повишен системен 
риск за Съюза и по-голяма вероятност 
от грешки.

Or. en

Изменение 53
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В сътрудничество с държавите (9) В сътрудничество с държавите 
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членки Комисията следва да разработи, 
изгради цялостно, внедри и поддържа 
EU CSW-CERTEX. За да може да 
предоставя подходящи и хармонизирани 
услуги за обслужване на едно гише на 
съюзно равнище за немитническите 
формалности на Съюза, Комисията 
следва да свърже съответните 
немитнически системи на Съюза с EU 
CSW-CERTEX. Държавите членки 
следва да са отговорни за свързването 
на своите национални среди за 
митническо обслужване на едно гише с 
EU CSW-CERTEX.

членки Комисията следва да разработи, 
изгради цялостно, внедри и поддържа 
EU CSW-CERTEX. За да може да 
предоставя подходящи и хармонизирани 
услуги за обслужване на едно гише на 
съюзно равнище за немитническите 
формалности на Съюза, Комисията 
следва да свърже съответните 
немитнически системи на Съюза с EU 
CSW-CERTEX. Държавите членки 
следва да са отговорни за свързването 
на своите национални среди за 
митническо обслужване на едно гише с 
EU CSW-CERTEX с помощта на 
Комисията.

Or. en

Изменение 54
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Комисията следва също така 
да разработи EU-CSW-CERTEX по 
такъв начин, че да е оперативно 
съвместима с митническите и 
немитническите системи на 
държави извън ЕС, за да се улесни 
митническото оформяне на стоките 
и по-ефективната международна 
търговия. Споразумението за 
търговия и сътрудничество между 
Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия, от една 
страна, и Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, 
от друга страна, също следва да бъде 
взето предвид при разработването на 
механизмите за оперативна 
съвместимост на EU-CSW-CERTEX.
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Or. en

Изменение 55
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Комисията може да разработи 
образец за национална среда за 
обслужване на едно гише, която да е в 
състояние да се свързва с EU CSW-
CERTEX, който държавите членки 
могат да изберат да приемат и 
адаптират.

Or. en

Изменение 56
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всяка обработка на лични данни 
в EU CSW-CERTEX следва да улеснява 
споделянето на информация между 
националните среди за митническите и 
немитническите системи на Съюза, без 
при нея да се съхраняват данни. При 
такава обработка следва също така да се 
преобразуват данните, когато това е 
необходимо за обмена на информация 
между двете области на цифровите 
технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

(10) Всяка обработка на лични данни 
в EU CSW-CERTEX се извършва в 
подходяща безопасна и сигурна среда с 
оглед предотвратяване на 
неразрешено разкриване и промяна. За 
тази цел следва да се приемат 
подходящи организационни и 
технически мерки за киберсигурност, 
включително и да се въведат по-
специално мерки за криптиране. 
Освен това всяка обработка на лични 
данни следва да улеснява споделянето 
на информация между националните 
среди за митническите и 
немитническите системи на Съюза, без 
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при нея да се съхраняват данни. При 
такава обработка следва също така да се 
преобразуват данните, когато това е 
необходимо, като се взема също така 
предвид нуждата от запазване на 
поверителността, за обмена на 
информация между двете области на 
цифровите технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

Or. en

Изменение 57
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всяка обработка на лични данни 
в EU CSW-CERTEX следва да улеснява 
споделянето на информация между 
националните среди за митническите и 
немитническите системи на Съюза, без 
при нея да се съхраняват данни. При 
такава обработка следва също така да се 
преобразуват данните, когато това е 
необходимо за обмена на информация 
между двете области на цифровите 
технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

(10) Всяка обработка на лични данни 
и нелични данни в EU CSW-CERTEX 
трябва да отговаря на разпоредбите 
на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„ОРЗД“) и принципите, установени в 
Регламент (ЕС) 2018/1807 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Регламента относно свободното 
движение на нелични данни“). Освен 
това всяка обработка на лични и 
нелични данни в EU CSW-CERTEX 
следва да улеснява споделянето на 
информация между националните среди 
за митническите и немитническите 
системи на Съюза, без при нея да се 
съхраняват данни. При такава обработка 
следва също така да се преобразуват 
данните, когато това е необходимо за 
обмена на информация между двете 
области на цифровите технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
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преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

Or. en

Изменение 58
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всяка обработка на лични данни 
в EU CSW-CERTEX следва да улеснява 
споделянето на информация между 
националните среди за митническите и 
немитническите системи на Съюза, без 
при нея да се съхраняват данни. При 
такава обработка следва също така да се 
преобразуват данните, когато това е 
необходимо за обмена на информация 
между двете области на цифровите 
технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

(10) Всяка обработка на лични и 
нелични данни в EU CSW-CERTEX 
следва да не накърнява Общия 
регламент относно защитата на 
данните и друго съответно 
законодателство и да улеснява 
споделянето на информация в безопасна 
среда между националните среди за 
митническите и немитническите 
системи на Съюза, без при нея да се 
съхраняват данни. При такава обработка 
следва също така да се преобразуват 
данните, когато това е необходимо за 
обмена на информация между двете 
области на цифровите технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

Or. en

Изменение 59
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всяка обработка на лични данни 
в EU CSW-CERTEX следва да улеснява 

(10) Всяка обработка на лични данни 
в EU CSW-CERTEX следва да улеснява 
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споделянето на информация между 
националните среди за митническите и 
немитническите системи на Съюза, без 
при нея да се съхраняват данни. При 
такава обработка следва също така да се 
преобразуват данните, когато това е 
необходимо за обмена на информация 
между двете области на цифровите 
технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

споделянето на информация между 
националните среди за митническите и 
немитническите системи на Съюза, без 
при нея да се съхраняват данни при 
пълно спазване на Регламент (ЕС) 
2016/679. При такава обработка следва 
също така да се преобразуват данните, 
когато това е необходимо за обмена на 
информация между двете области на 
цифровите технологии. 
Информационнотехнологичните 
съоръжения, използвани за 
преобразуването на данни, следва да 
бъдат разположени в Съюза.

Or. en

Изменение 60
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Обработването на лични данни 
от компетентните органи в рамките 
на настоящия регламент следва да се 
извършва в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
При обработването на лични данни 
от страна на Комисията в рамките 
на настоящия регламент следва да се 
спазва Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 61
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE
Иван Щефанец
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да дадат възможност на 
митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 
формалностите, по отношение на които 

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да дадат възможност на 
митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 
формалностите, по отношение на които 
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се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Това следва да 
се гарантира чрез предоставяне на 
необходимата информация за 
оформянето към немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX. На практика управлението на 
количествата на съюзно равнище е 
необходимо, за да се създаде 
възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба.

се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Това следва да 
се гарантира чрез предоставяне на 
необходимата информация за 
оформянето към немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX. На практика управлението на 
количествата на съюзно равнище е 
необходимо, за да се създаде 
възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба. Съответните 
немитнически системи, изброени в 
приложение I, следва да бъдат 
разработени и интегрирани от всяка 
държава членка в нейната среда за 
митническо обслужване на едно гише 
и следва да се извършват в сигурна и 
безопасна среда, защитена от 
киберзаплахи и като се ползват най-
добрите инструменти за 
киберсигурност, както и въз основа на 
единни технически спецификации, 
предоставени от Комисията. 
Посочените единни технически 
спецификации следва да осигуряват 
общи набори от данни за всички 
приложения, декларации и 
уведомления, за да се създаде 
оперативно съвместимо общо 
решение за ИТ интерфейс.

Or. en
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Изменение 62
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват безопасен и сигурен 
електронен обмен на информация и 
сътрудничество между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори с 
цел осигуряване на спазването и 
ефикасно принудително изпълнение на 
митническото законодателство и 
немитническите формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX. За да 
се постигне ефективно и еднакво 
прилагане на настоящия регламент, 
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следва да дадат възможност на 
митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 
формалностите, по отношение на които 
се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Това следва да 
се гарантира чрез предоставяне на 
необходимата информация за 
оформянето към немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX. На практика управлението на 
количествата на съюзно равнище е 
необходимо, за да се създаде 
възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба.

Комисията предоставя насоки 
относно общите технически и 
функционални спецификации за 
интегрирането на съответните 
немитнически формалности в 
националната среда за митническо 
обслужване на едно гише. В резултат 
на това националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва също така да бъдат 
оперативно съвместими помежду си, 
за да се осигури валидирането на 
формалности, които, макар и 
издадени от националните 
администрации, са валидни в целия 
Съюз. . В съответствие с тези цели 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише следва да 
дадат възможност на митническите 
органи да извършват автоматизирана 
проверка на формалностите, по 
отношение на които се предават данни 
от съответната немитническа система на 
Съюза чрез EU CSW-CERTEX. 
Националните среди за митническо 
обслужване на едно гише следва също 
така да позволяват на партньорските 
компетентни органи да следят и да 
контролират количествата разрешени 
стоки („управление на количествата“), 
които са били вдигнати от митниците в 
Съюза. Това следва да се гарантира чрез 
предоставяне на необходимата 
информация за оформянето към 
немитническите системи на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. На практика 
управлението на количествата на 
съюзно равнище е необходимо, за да се 
създаде възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба.
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Or. en

Изменение 63
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
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формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да дадат възможност на 
митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 
формалностите, по отношение на които 
се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Това следва да 
се гарантира чрез предоставяне на 
необходимата информация за 
оформянето към немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX. На практика управлението на 
количествата на съюзно равнище е 
необходимо, за да се създаде 
възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба.

формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да имат еквивалентни 
характеристики и дадат възможност 
на митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 
формалностите, по отношение на които 
се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Това следва да 
се гарантира чрез предоставяне на 
необходимата информация за 
оформянето към немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX. На практика управлението на 
количествата на съюзно равнище е 
необходимо, за да се създаде 
възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба и се води борба с 
измамите. Привеждането в 
съответствие на националните среди 
за обслужване на едно гише и 
задължителното свързване с EU 
CSW-CERTEX са необходими условия 
за управление на количеството на 
равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 64
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да дадат възможност на 
митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 

(13) Нарасналата цифровизация на 
митническите и немитническите 
нормативни формалности на Съюза, 
приложими към международната 
търговия, открива нови възможности за 
държавите членки да подобрят 
цифровото сътрудничество между 
митническите и партньорските 
компетентни органи. В преследване на 
тези приоритети няколко държави 
членки започнаха да разработват рамки 
за национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Разликите 
между тези инициативи са значителни в 
зависимост от равнището на 
съществуващата структура на 
митническата информационна 
архитектура, приоритетите и разходите. 
Ето защо е необходимо да се изиска от 
държавите членки да създадат и 
експлоатират национални среди за 
митническо обслужване на едно гише за 
митническите и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Тези среди следва да 
представляват националните 
компоненти на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише, 
които позволяват електронен обмен на 
информация и сътрудничество между 
митническите органи, партньорските 
компетентни органи и икономическите 
оператори с цел осигуряване на 
спазването и ефикасно принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. В съответствие с 
тази цел националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да дадат възможност на 
митническите органи да извършват 
автоматизирана проверка на 
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формалностите, по отношение на които 
се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Това следва да 
се гарантира чрез предоставяне на 
необходимата информация за 
оформянето към немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX. На практика управлението на 
количествата на съюзно равнище е 
необходимо, за да се създаде 
възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба.

формалностите, по отношение на които 
се предават данни от съответната 
немитническа система на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. Националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
следва също така да позволяват на 
партньорските компетентни органи да 
следят и да контролират количествата 
разрешени стоки („управление на 
количествата“), които са били вдигнати 
от митниците в Съюза. Поради това 
съответните информационни 
системи следва да бъдат 
проектирани по устойчив на 
киберпространството начин, 
позволяващ оперативна 
съвместимост в реално време. Това 
следва да се гарантира чрез 
предоставяне на необходимата 
информация за оформянето към 
немитническите системи на Съюза чрез 
EU CSW-CERTEX. На практика 
управлението на количествата на 
съюзно равнище е необходимо, за да се 
създаде възможност за по-успешно 
принудително изпълнение на 
немитническите нормативни 
формалности чрез автоматичен и 
последователен мониторинг на 
използването на разрешените 
количества за вдигане на стоки, като се 
избягва прекомерната или неправилната 
им употреба.

Or. en

Изменение 65
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Липсата на достатъчно 
персонал на място и в митническите 
учреждения като цяло застрашава 
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правилното функциониране на 
митническите системи на ЕС. 
Въпреки че цифровите решения могат 
да намалят работния процес, те 
същевременно изискват подходящо 
обучен персонал, поради което без 
необходимите инвестиции в 
персонала цифровите решения не 
могат да постигнат ползите с оглед 
на ефективността и 
хармонизацията. Поради това 
инвестициите на държавите членки в 
цифрови системи следва да 
гарантират достатъчно 
финансиране за необходимия 
персонал, за да се гарантира, че 
митническият контрол се извършва 
еднакво в целия ЕС. Новите цифрови 
решения и свързаното с тях 
преструктуриране не следва да се 
използват като претекст за 
съкращаване на персонал в 
нестабилната среда на митническия 
контрол и оформяни в целия ЕС.

Or. en

Изменение 66
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на по-нататъшното 
опростяване на процесите по оформяне 
за икономическите оператори, 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише следва да се 
превърнат в единен канал за 
комуникация с митническите и 
партньорските компетентни органи. 
Немитническите формалности на ЕС, за 
които се прилага тази допълнителна 
мярка за улесняване, са подгрупа от 

(14) С оглед на по-нататъшното 
опростяване на процесите по оформяне 
за икономическите оператори и 
намаляване на административната 
тежест, националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да се превърнат в единен канал 
за комуникация с митническите и 
партньорските компетентни органи. На 
икономическите оператори следва да 
се предоставя подходяща подкрепа и 
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общите формалности, обхванати от EU 
CSW-CERTEX. Комисията следва 
постепенно да определи тези 
формалности, като направи оценка на 
изпълнението на набор от критерии от 
значение за улесняването на търговията, 
имайки предвид тяхната правна и 
техническа осъществимост. С цел 
постигане на допълнително улесняване 
на търговията следва националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише да може да се използват като 
платформа за координиране на контрола 
между митническите органи и 
партньорските компетентни органи в 
съответствие с член 47, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 952/2013.

информация относно процесите и 
техническите изисквания, свързани с 
използването на такъв единен канал, 
чрез леснодостъпни и лесни за 
ползване национални уебсайтове. 
Немитническите формалности на ЕС, за 
които се прилага тази допълнителна 
мярка за улесняване, са подгрупа от 
общите формалности, обхванати от EU 
CSW-CERTEX. Комисията следва 
постепенно да определи тези 
формалности, като направи оценка на 
изпълнението на набор от критерии от 
значение за улесняването на търговията, 
имайки предвид тяхната правна и 
техническа осъществимост. С цел 
постигане на допълнително улесняване 
на търговията следва националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише да може да се използват като 
платформа за координиране на контрола 
между митническите органи и 
партньорските компетентни органи в 
съответствие с член 47, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 952/2013.

Or. en

Изменение 67
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на по-нататъшното 
опростяване на процесите по оформяне 
за икономическите оператори, 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише следва да се 
превърнат в единен канал за 
комуникация с митническите и 
партньорските компетентни органи. 
Немитническите формалности на ЕС, за 
които се прилага тази допълнителна 

(14) С оглед на по-нататъшното 
опростяване на процесите по оформяне 
за икономическите оператори, 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише следва да се 
превърнат в единен канал за 
комуникация с митническите и 
партньорските компетентни органи. 
Немитническите формалности на ЕС, за 
които се прилага тази допълнителна 
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мярка за улесняване, са подгрупа от 
общите формалности, обхванати от EU 
CSW-CERTEX. Комисията следва 
постепенно да определи тези 
формалности, като направи оценка на 
изпълнението на набор от критерии от 
значение за улесняването на търговията, 
имайки предвид тяхната правна и 
техническа осъществимост. С цел 
постигане на допълнително улесняване 
на търговията следва националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише да може да се използват като 
платформа за координиране на контрола 
между митническите органи и 
партньорските компетентни органи в 
съответствие с член 47, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 952/2013.

мярка за улесняване, са подгрупа от 
общите формалности, обхванати от EU 
CSW-CERTEX. Комисията следва 
постепенно да определи тези 
формалности, като направи оценка на 
изпълнението на набор от критерии от 
значение за улесняването на търговията, 
имайки предвид тяхната правна и 
техническа осъществимост. С цел 
постигане на допълнително улесняване 
на търговията и подобряване на 
ефикасността на проверките следва 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише да може да се 
използват като платформа за 
координиране на контрола между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи в съответствие с 
член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013.

Or. en

Изменение 68
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Всяка държава членка следва да 
бъде единственият администратор на 
операциите по обработка на данни, 
извършвани в рамките на нейната 
национална среда за митническо 
обслужване на едно гише. Операциите 
по обработка на данни следва да се 
извършват в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/679. Като се има предвид, че 
някои от данните от националната среда 
за митническо обслужване на едно гише 
ще бъдат обменяни с немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX, от всяка държава членка 
следва да се изисква да уведомява 
Комисията в случай на нарушение на 

(15) Всяка държава членка следва да 
бъде единственият администратор на 
операциите по обработка на данни, 
извършвани в рамките на нейната 
национална среда за митническо 
обслужване на едно гише. Операциите 
по обработка на данни следва да се 
извършват в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/679. Като се има предвид, че 
някои от данните от националната среда 
за митническо обслужване на едно гише 
ще бъдат обменяни с немитническите 
системи на Съюза чрез EU CSW-
CERTEX, от всяка държава членка 
следва да се изисква незабавно да 
уведомява Комисията в случай на 
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сигурността, поверителността, 
наличността или целостта на личните 
данни, обработвани в нейната среда.

нарушение на сигурността, 
поверителността, наличността, 
достъпността или целостта на 
личните данни, обработвани в нейната 
среда.

Or. ro

Изменение 69
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Един напълно координиран 
процес по оформяне на стоките изисква 
процедури, които поддържат цифровото 
сътрудничество и обмена на 
информация между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори за 
изпълняване и принудително 
изпълнение на немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Оперативна 
съвместимост означава способността 
тези процеси да се управляват гладко 
между митническите и немитническите 
системи и области, без да се губи 
контекстът или значението на 
обменяните данни. За да е възможна 
напълно автоматизираната проверка на 
немитническите формалности на Съюза, 
EU CSW-CERTEX следва да гарантира 
както техническата оперативна 
съвместимост, така и неизменното 
значение. Важно е митническата и 
немитническата терминология да се 
съгласуват, за да се гарантира, че 
обменяните данни и информация се 
съхраняват и разбират при обмена 
между немитническите системи на 
Съюза и националните среди за 
митническо обслужване на едно гише. 

(16) Един напълно координиран 
процес по оформяне на стоките изисква 
процедури, които поддържат цифровото 
сътрудничество и обмена на 
информация между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори за 
изпълняване и принудително 
изпълнение на немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX. Оперативна 
съвместимост означава способността 
тези процеси да се управляват гладко 
между митническите и немитническите 
системи и области, без да се губи 
контекстът или значението на 
обменяните данни. За да е възможна 
напълно автоматизираната проверка на 
немитническите формалности на Съюза, 
EU CSW-CERTEX следва да гарантира 
както техническата оперативна 
съвместимост, така и неизменното 
значение. Важно е митническата и 
немитническата терминология да се 
съгласуват, за да се гарантира, че 
обменяните данни и информация се 
съхраняват и разбират при обмена 
между немитническите системи на 
Съюза и националните среди за 
митническо обслужване на едно гише. 



AM\1234183BG.docx 43/99 PE693.883v01-00

BG

Освен това, с цел да се осигури 
хармонизирано принудително 
изпълнение на немитническите 
формалности на Съюза на цялата му 
територия, в EU CSW-CERTEX следва 
да се определят митническите 
процедури, за които придружаващите 
документи може да се използват въз 
основа на административните решения, 
посочени от компетентния орган 
партньор в придружаващите документи. 
От техническа гледна точка EU CSW-
CERTEX следва да направи 
митническите и немитническите данни 
съвместими, като при необходимост 
преобразува техния формат или 
структура, без да променя съдържанието 
им.

Освен това, с цел да се осигури 
хармонизирано принудително 
изпълнение на немитническите 
формалности на Съюза на цялата му 
територия, в EU CSW-CERTEX следва 
да се определят митническите 
процедури, за които придружаващите 
документи може да се използват въз 
основа на административните решения, 
посочени от компетентния орган 
партньор в придружаващите документи. 
От техническа гледна точка EU CSW-
CERTEX следва да направи 
митническите и немитническите данни 
съвместими, като при необходимост 
преобразува техния формат или 
структура, без да променя съдържанието 
им. EU CSW-CERTEX и националните 
среди за обслужване на едно гише 
следва да бъдат приведени в 
съответствие с препоръките за 
оперативна съвместимост в 
обществените услуги, изложени в 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост – стратегия за 
прилагане.

Or. en

Изменение 70
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С оглед на обхванатите 
немитнически формалности на Съюза, 
EU CSW-CERTEX следва да служи за 
няколко цели. Тя следва да предоставя 
съответните данни на митническите 
органи с цел по-успешно прилагане на 
немитническите регулаторни политики 
на Съюза чрез автоматизирана проверка 
на тези формалности. Тя следва да 

(17) С оглед на обхванатите 
немитнически формалности на Съюза, 
EU CSW-CERTEX следва да служи за 
няколко цели. Тя следва да предоставя 
съответните данни на митническите 
органи с цел по-успешно прилагане на 
немитническите регулаторни политики 
на Съюза чрез автоматизирана проверка 
на тези формалности. Тя следва да 
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предоставя съответните данни на 
партньорските компетентни органи, за 
да могат да следят и определят 
оставащото количество разрешени 
стоки, неотписани от митниците при 
оформяне на други пратки. Тя следва 
също така да подкрепя прилагането на 
принципа за „обслужване на едно гише“ 
при извършването на контрола, посочен 
в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, чрез улесняване на 
обединяването на митническите и 
немитническите процедури на Съюза за 
един напълно автоматизиран процес по 
оформяне на стоките. Някои правни 
актове на Съюза може да изискват 
прехвърляне на данни между 
националните митнически системи и 
информационната и комуникационна 
система, установена в съответния акт. 
Поради това EU CSW-CERTEX следва 
да дава възможност за автоматизиран 
обмен на данни между митническите 
органи и партньорските компетентни 
органи, когато това се изисква съгласно 
посочените актове.

предоставя съответните данни на 
партньорските компетентни органи, за 
да могат да следят и определят 
оставащото количество разрешени 
стоки, неотписани от митниците при 
оформяне на други пратки. Тя следва 
също така да подкрепя прилагането на 
принципа за „обслужване на едно гише“ 
при извършването на контрола, посочен 
в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, чрез улесняване на 
обединяването на митническите и 
немитническите процедури на Съюза за 
един напълно автоматизиран и 
подпомогнат от интелект процес по 
оформяне на стоките. Някои правни 
актове на Съюза може да изискват 
прехвърляне на данни между 
националните митнически системи и 
информационната и комуникационна 
система, установена в съответния акт. 
Поради това EU CSW-CERTEX следва 
да дава възможност за автоматизиран 
обмен на данни между митническите 
органи и партньорските компетентни 
органи, когато това се изисква съгласно 
посочените актове.

Or. en

Изменение 71
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Данните, включени в 
митническата декларация, и данните, 
включени в заявлението за 
придружаващи документи, в голяма 
степен се припокриват. За да се направи 
възможно повторното използване на 
данни, така че икономическите 
оператори да не трябва да предоставят 
едни и същи данни повече от един път, е 
необходимо да се съгласуват и 
рационализират изискванията за 

(19) Данните, включени в 
митническата декларация, и данните, 
включени в заявлението за 
придружаващи документи, в голяма 
степен се припокриват, което прави 
процеса на оформяне по-труден. За да 
се направи възможно повторното 
използване на данни, така че 
икономическите оператори да не трябва 
да предоставят едни и същи данни 
повече от един път, е необходимо да се 
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данните за митническите формалности и 
за немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Ето защо Комисията следва да определи 
елементите от данни, които са включени 
както в митническата декларация, така и 
в заявлението за придружаващи 
документи. Комисията следва също така 
да определи и елементите от данни, 
които се изискват само от 
немитническото законодателство на 
Съюза (наричани по-нататък „набор или 
набори от данни на партньорския 
компетентен орган (ПКО)“). Данните от 
митническата декларация и наборът или 
наборите от данни на ПКО следва да 
представляват обединена декларация, 
включваща цялата информация във 
връзка с оформянето, която е 
необходима за изпълнение на 
съответните немитнически формалности 
на Съюза, обхванати от EU CSW-
CERTEX.

съгласуват и рационализират 
изискванията за данните за 
митническите формалности и за 
немитническите формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX. Ето 
защо Комисията следва да определи 
елементите от данни, които са включени 
както в митническата декларация, така и 
в заявлението за придружаващи 
документи. Комисията следва също така 
да определи и елементите от данни, 
които се изискват само от 
немитническото законодателство на 
Съюза (наричани по-нататък „набор или 
набори от данни на партньорския 
компетентен орган (ПКО)“). Данните от 
митническата декларация и наборът или 
наборите от данни на ПКО следва да 
представляват обединена декларация, 
включваща цялата информация във 
връзка с оформянето, която е 
необходима за изпълнение на 
съответните немитнически формалности 
на Съюза, обхванати от EU CSW-
CERTEX.

Or. ro

Изменение 72
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се даде възможност на 
икономическите оператори да 
изпълняват митническите и 
немитническите формалности по 
отношение на едни и същи движения на 
стоки, националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да им позволяват да подават чрез 
обединена декларация всички данни, 
изисквани от множество регулаторни 

(20) За да се даде възможност на 
икономическите оператори да 
изпълняват митническите и 
немитническите формалности по 
отношение на едни и същи движения на 
стоки, националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
следва да им позволяват да подават чрез 
обединена декларация всички данни, 
изисквани от множество регулаторни 
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органи за поставяне на стоките под 
митнически режими. Тези данни следва 
да може да се подават заедно с 
митническата декларация, подавана 
преди очакваното представяне на 
стоките пред митницата в съответствие 
с член 171 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013.

органи за поставяне на стоките под 
митнически режими. Тези данни следва 
да може да се подават заедно с 
митническата декларация, подавана 
преди очакваното представяне на 
стоките пред митницата в съответствие 
с член 171 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013. Това представяне следва 
да даде възможност за прилагане на 
принципа на еднократност.

Or. en

Изменение 73
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Тясното сътрудничеството между 
Комисията и държавите членки е от 
съществено значение за координирането 
на всички дейности, свързани с 
ефективното функциониране на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише. Предвид широкия и 
разнообразен обхват на тези дейности е 
необходимо всяка държава членка да 
определи компетентен орган за 
национален координатор. Националният 
координатор следва да бъде звеното за 
контакт за Комисията и следва да 
насърчава сътрудничеството на 
национално равнище, като 
същевременно гарантира оперативната 
съвместимост. Комисията следва да 
осигурява координация, когато е 
необходимо, и да спомага за 
гарантиране на ефикасното 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

(23) Тясното сътрудничеството между 
Комисията и държавите членки е от 
съществено значение за координирането 
на всички дейности, свързани с 
ефективното функциониране на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише. Това ще спомогне и за 
преодоляване на цифровото 
разделение в Европа, което стана още 
по-очевидно по време на кризата, 
предизвикана от пандемията от 
COVID-19. Поради това Комисията 
следва да предоставя подходяща 
техническа и финансова подкрепа, 
включително обучение и умения, на 
държавите членки и съответните 
органи, за да се гарантира правилното 
прилагане на митническото 
обслужване на едно гише, като се 
обръща предпазливо внимание на 
различните равнища на цифровизация 
и цифрова подготвеност на 
държавите членки, като по този 
начин се предотвратяват 
потенциални нарушения. Предвид 
широкия и разнообразен обхват на тези 
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дейности е необходимо всяка държава 
членка да определи компетентен орган 
за национален координатор. 
Националният координатор следва да 
бъде звеното за контакт за Комисията и 
следва да насърчава сътрудничеството 
на национално равнище, като 
същевременно гарантира оперативната 
съвместимост. Комисията следва да 
осигурява координация, когато е 
необходимо, и да спомага за 
гарантиране на ефикасното 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

Or. en

Изменение 74
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Данните, събирани от 
съответните митнически органи и 
Комисията чрез националните 
системи за митническо обслужване 
на едно гише и EUCSW-CERTEX, 
представляват изключителен 
източник на информация, който 
може да допринесе за подобряване на 
ефективността и сътрудничеството 
между различните органи, вътрешния 
пазар и за разработването на нови 
приложения и оборудване, използвани 
от правните субекти. 
Интелигентното и безопасно 
използване на такива данни от 
надеждни партньори, включително 
обработването им чрез изкуствен 
интелект, може да има положителен 
каскаден ефект върху всички свързани 
сектори на икономиката.
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Or. en

Изменение 75
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Като се вземат предвид 
количеството и значението на 
данните, обработвани в 
инфраструктурата на единното 
гише, засилената цифровизация и 
свързаност на митническите 
системи увеличават уязвимостта от 
гледна точка на киберсигурността, 
като по този начин излагат цялата 
система на риск от парализиране след 
успешна кибератака. За да се 
намалят тези рискове, е необходимо 
да се предприемат всички необходими 
действия за създаване на сигурна 
кибернетична среда за EU CSW-
CERTEX, така че използваните от 
митническите органи мрежи и 
информационни системи, 
съобщителни мрежи, услуги и 
устройства да бъдат по-добре 
защитени от киберзаплахи и 
кибератаки, които биха могли да 
нарушат предоставянето на основни 
услуги от митническите органи в 
целия Съюз.

Or. en

Изменение 76
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Необходимо е подробно 
планиране за постепенното включване в 
EU CSW-CERTEX на различни 
немитнически формалности на Съюза от 
различни области на политиката. За тази 
цел Комисията следва да изготви 
работна програма за включване на тези 
формалности в EU CSW-CERTEX и за 
създаване на връзки между 
немитническите системи на Съюза, 
обработващи тези формалности, и EU 
CSW-CERTEX. Основната цел на 
работната програма следва да бъде 
подпомагане на изпълнението на 
оперативните изисквания и на графика 
за тези дейности. Работната програма 
следва да се преразглежда редовно, за да 
се оценява цялостният напредък в 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент.

(25) Необходимо е подробно 
планиране за постепенното включване в 
EU CSW-CERTEX на различни 
немитнически формалности на Съюза от 
различни области на политиката. За тази 
цел Комисията следва да изготви 
работна програма за включване на тези 
формалности в EU CSW-CERTEX и за 
създаване на връзки между 
немитническите системи на Съюза, 
обработващи тези формалности, и EU 
CSW-CERTEX. Основната цел на 
работната програма следва да бъде 
подпомагане на изпълнението на 
оперативните изисквания и на графика 
за тези дейности. Работната програма 
следва да се преразглежда и 
актуализира редовно, за да се оценява 
и подобрява цялостният напредък в 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 77
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Необходимо е подробно 
планиране за постепенното включване в 
EU CSW-CERTEX на различни 
немитнически формалности на Съюза от 
различни области на политиката. За тази 
цел Комисията следва да изготви 
работна програма за включване на тези 
формалности в EU CSW-CERTEX и за 
създаване на връзки между 
немитническите системи на Съюза, 
обработващи тези формалности, и EU 
CSW-CERTEX. Основната цел на 

(25) Необходими са подробно 
планиране и графици за постепенното 
включване в EU CSW-CERTEX на 
различни немитнически формалности на 
Съюза от различни области на 
политиката. За тази цел Комисията 
следва да изготви работна програма за 
включване на тези формалности в EU 
CSW-CERTEX и за създаване на връзки 
между немитническите системи на 
Съюза, обработващи тези формалности, 
и EU CSW-CERTEX. Основната цел на 
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работната програма следва да бъде 
подпомагане на изпълнението на 
оперативните изисквания и на графика 
за тези дейности. Работната програма 
следва да се преразглежда редовно, за да 
се оценява цялостният напредък в 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент.

работната програма следва да бъде 
подпомагане на изпълнението на 
оперативните изисквания и на графика 
за тези дейности. Работната програма 
следва да се преразглежда редовно, за да 
се оценява цялостният напредък в 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 78
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза. 
Комисията следва също така редовно 
да наблюдава необходимостта от 
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актуализиране на списъка на 
немитническите формалности на 
Съюза и немитническите системи на 
Съюза, за да се гарантира всеобхватно 
покриване на всички области, 
свързани с областите, обхванати от 
настоящия регламент. Комисията 
следва да представя на Европейския 
парламент и на Съвета редовни 
доклади за резултатите от този 
мониторинг, включително прегледа 
на законодателните промени.

Or. en

Изменение 79
Джорди Каняс

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и областите, в които са 
необходими инвестиции, да се 
посочват мерките, които трябва да 
бъдат предприети от органите на 
държавите членки, и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
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принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза. 
За целите на мониторинга и 
докладването Комисията следва да 
организира и поддържа постоянен 
диалог с всички съответни 
икономически оператори, участници 
от гражданското общество и други 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 80
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX, 
в частност с оглед интегрирането на 
други немитнически формалности. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
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гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

Or. en

Изменение 81
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

(26) Комисията следва редовно да 
наблюдава функционирането на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, за да оценява работата на EU 
CSW-CERTEX и да гарантира 
ефикасното принудително изпълнение 
на немитническите формалности на 
Съюза, обхванати от EU CSW-CERTEX. 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
редовни доклади (поне веднъж на 
всеки три години) за оценка на 
функционирането на средата на ЕС за 
митническо обслужване на едно гише. В 
тези доклади следва да се прави преглед 
на напредъка, да се определят областите 
за подобрение и да се предлагат 
препоръки за бъдещето с оглед на 
постигнатия напредък към по-успешно 
цифрово сътрудничество между 
митническите органи и партньорските 
компетентни органи, участващи в 
оформянето на стоките, с цел 
гарантиране на опростени процеси за 
икономическите оператори и ефикасно 
принудително изпълнение на 
немитническите формалности на Съюза.

Or. ro
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Изменение 82
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се гарантира ефикасното 
и ефективно функциониране на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) за 
измененията на списъка на 
немитническите формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX; 
уточняването на елементите от данни, 
които да се обменят чрез EU CSW-
CERTEX, и определянето на елементите 
от данни, които са общи както за 
митническата декларация, така и за 
заявлението за придружаващи 
документи, заедно с набора от данни за 
СПС за всеки от съответните актове на 
Съюза, приложими към немитническите 
формалности на Съюза, включени в EU 
CSW-CERTEX. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да се 
проведат в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество.41 По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 

(27) С цел да се гарантира ефикасното 
и ефективно функциониране на средата 
на ЕС за митническо обслужване на 
едно гише, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) за 
разширяване на списъка на 
немитническите формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX; 
уточняването на елементите от данни, 
които да се обменят чрез EU CSW-
CERTEX, и определянето на елементите 
от данни, които са общи както за 
митническата декларация, така и за 
заявлението за придружаващи 
документи, заедно с набора от данни за 
СПС за всеки от съответните актове на 
Съюза, приложими към немитническите 
формалности на Съюза, включени в EU 
CSW-CERTEX. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да се 
проведат в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество.41 По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
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подготовката на делегираните актове. подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________
41 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 
г., стр. 1).

41 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 
г., стр. 1).

Or. en

Изменение 83
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише, която 
предоставя обединен набор от 
оперативно съвместими електронни 
услуги на съюзно и национално 
равнище чрез системата на Европейския 
съюз „Митническо обслужване на едно 
гише: обмен на сертификати“ с цел 
подпомагане на взаимодействието и 
обмена на информация между 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и 
немитническите системи на Съюза, 
посочени в приложението.

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише, която 
предоставя обединен набор от 
хармонизирани и оперативно 
съвместими електронни услуги на 
съюзно и национално равнище чрез 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“ с цел 
подпомагане на взаимодействието и 
увеличаване на обмена на информация 
между националните среди за 
митническо обслужване на едно гише и 
немитническите системи на Съюза, 
посочени в приложението.

Or. en

Изменение 84
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише, която 
предоставя обединен набор от 
оперативно съвместими електронни 
услуги на съюзно и национално 
равнище чрез системата на Европейския 
съюз „Митническо обслужване на едно 
гише: обмен на сертификати“ с цел 
подпомагане на взаимодействието и 
обмена на информация между 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и 
немитническите системи на Съюза, 
посочени в приложението.

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише, която 
предоставя обединен набор от 
оперативно съвместими електронни 
услуги на съюзно и национално 
равнище чрез системата на Европейския 
съюз „Митническо обслужване на едно 
гише: обмен на сертификати“ с цел 
подпомагане на взаимодействието и 
обмена на информация между 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и 
немитническите системи на Съюза, 
посочени в част А и част Б от 
приложение І.

Or. en

Изменение 85
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се определят правила относно 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и правила 
относно цифровото административно 
сътрудничество и обмена на 
информация в рамките на средата на 
Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише.

В него се определят правила относно 
националните среди за митническо и 
немитническо обслужване на едно 
гише и правила относно цифровото 
административно сътрудничество и 
обмена на информация в рамките на 
средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише с 
цел по-добра защита на гражданите и 
намаляване на административната 
тежест за икономическите 
оператори.

Or. en
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Изменение 86
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се определят правила относно 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и правила 
относно цифровото административно 
сътрудничество и обмена на 
информация в рамките на средата на 
Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише.

В него се определят правила относно 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и правила 
относно цифровото административно 
сътрудничество, цифровизирането, 
оперативната съвместимост с 
немитническите системи, посочени в 
приложение І, и обмена на информация 
в рамките на средата на Европейския 
съюз за митническо обслужване на едно 
гише.

Or. en

Изменение 87
Ана Кавацини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) "разрешително за FLEGT" е 
документ въз основа на пратка или 
участник на пазара, изготвен по 
стандартен образец, който трябва да 
е устойчив на фалшификация, 
подправяне и да може да бъде 
проверен, и който се отнася за 
пратка, съответстваща на 
изискванията на схемата на 
разрешителни FLEGT, като е 
надлежно издаден и утвърден от 
издаващия разрешителното орган на 
страната партньор; системите за 
издаване, регистриране и предаване на 
разрешителните могат да 
функционират по целесъобразност на 
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основата на документи на хартиен 
носител или чрез електронни 
средства;

Or. en

Изменение 88
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „немитническа система на 
Съюза“ означава всяка електронна 
система, в която се съхранява 
информация от всички съответни 
партньорски компетентни органи, 
необходима на митническите органи за 
проверка на спазването на съответните 
немитнически формалности.

(6) „немитническа система на 
Съюза“ означава всяка електронна 
система, в която се съхранява 
информация от всички съответни 
партньорски компетентни органи, 
необходима на митническите органи за 
проверка на спазването на съответните 
немитнически формалности или която 
във всеки случай е свързана с 
граничните формалности съгласно 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 89
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „трансформация“ означава 
процесът на преобразуване на 
формата на немитнически данни в 
съвместими с митническите 
декларации данни и обратното, без да 
се променя тяхното съдържание.

Or. en
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Изменение 90
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише. Тя включва 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“, националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и немитническите системи на 
Съюза, посочени в приложението.

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише. Тя включва 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“, националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и немитническите системи на 
Съюза, посочени в приложението, 
както и немитническите системи на 
Съюза, които ще бъдат свързани със 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно 
гише: обмен на сертификати“.

Or. en

Изменение 91
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише. Тя включва 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“, националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и немитническите системи на 
Съюза, посочени в приложението.

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише. Тя включва 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“, националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и поне немитническите 
системи на Съюза, посочени в 
приложението.
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Изменение 92
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише. Тя включва 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“, националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и немитническите системи на 
Съюза, посочени в приложението.

С настоящия регламент се създава среда 
на Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише. Тя включва 
системата на Европейския съюз 
„Митническо обслужване на едно гише: 
обмен на сертификати“, националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и немитническите системи на 
Съюза, посочени в част А от 
приложение І.

Or. en

Изменение 93
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 21 за 
изменение на списъците на 
немитническите системи на Съюза, 
изложени в части А, Б и В от 
приложение I. При приемането на 
тези делегирани актове Комисията 
гарантира, че всяка система, която 
отговаря на приложимите правила, 
установени в членове 10 – 15, се добавя 
в списъка в приложение I, част А.

Or. en
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Изменение 94
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската среда за митническо 
обслужване на едно гише трябва да 
бъде проектирана с висока степен на 
киберсигурност и да включва 
безопасни инструменти.

Or. en

Изменение 95
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 21 за 
изменение на приложението, по-
специално с цел обхващане на други 
немитнически формалности на Съюза.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 21 за 
изменение на приложението, по-
специално с цел разширяване на 
списъка на немитническите 
формалности на Съюза, обхванати от 
EU CSW-CERTEX.

Or. en

Изменение 96
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обработване на лични данни в EU CSW-
CERTEX

Обработване на лични и нелични данни 
в EU CSW-CERTEX

Or. en

Изменение 97
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обработване на лични данни в EU CSW-
CERTEX

Обработване на лични и нелични данни 
в EU CSW-CERTEX

Or. en

Изменение 98
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Обработката на лични и 
нелични данни в EU CSW-CERTEX е в 
съответствие с разпоредбите на 
ОРЗД и принципите, установени в 
регламента относно свободното 
движение на нелични данни.

Or. en

Изменение 99
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обработването на лични данни в 
EU CSW-CERTEX може да се извършва 
само за следните цели:

1. Обработването на лични данни 
се извършва в безопасна и сигурна 
среда посредством подходящи 
организационни и технически мерки 
за киберсигурност. Обработването на 
лични данни в EU CSW-CERTEX може 
да се извършва само за следните цели:

Or. en

Изменение 100
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обработването на лични данни в 
EU CSW-CERTEX може да се извършва 
само за следните цели:

1. Обработването на лични данни в 
EU CSW-CERTEX може да се извършва 
по кибернетично устойчив начин само 
за следните цели и без да се засяга 
Регламент (ЕС) 2016/679:

Or. en

Изменение 101
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обработката на лични и нелични 
данни в EU CSW-CERTEX се извършва, 
без да се засягат ОРЗД и другото 
съответно законодателство. 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, разработва 
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подходящи мерки за осигуряване на 
безопасна и сигурна среда за обмен на 
данни.

Or. en

Изменение 102
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. EU CSW-CERTEX поддържа 
регистър на всички видове достъп до 
лични данни.

Or. en

Изменение 103
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават 
национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Всяка 
държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише.

1. Държавите членки създават 
национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Всяка 
държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише, 
включително за опазването на 
сигурността и целостта на 
съществуващите мрежови и 
информационни системи. Държавите 
членки гарантират оперативната 
съвместимост с EU CSW-CERTEX, 
както и с други национални системи 
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за обслужване на едно гише.

Or. en

Изменение 104
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават 
национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Всяка 
държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише.

1. Държавите членки създават 
национални среди за митническо 
обслужване на едно гише въз основа на 
технически спецификации, 
предоставени от Комисията, за да 
осигури тяхната еквивалентност. 
Всяка държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане, 
оперативната съвместимост с EU 
CSW-CERTEX и с немитническите 
системи, изброени в приложение I, и 
експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише.

Or. en

Изменение 105
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават 
национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Всяка 
държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише.

1. Държавите членки създават 
национални среди за митническо 
обслужване на едно гише. Всяка 
държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише 
при устойчив на кибератаки дизайн, 
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която трябва да бъде оперативно 
съвместима в реално време.

Or. en

Изменение 106
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато държавите членки вече 
разполагат с национални рамки за 
обслужване на едно гише, те носят 
отговорност за интегрирането на 
подходящите интерфейси с EU CSW-
CERTEX и тяхното управление.

Or. en

Изменение 107
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
дават възможност за обмен на 
информация и сътрудничество по 
електронен път между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори за 
целите на спазването и ефикасното 
принудително изпълнение на 
митническото законодателство и 
немитническите формалности на Съюза, 
изброени в приложението.

2. Националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
дават възможност за стандартизиран 
обмен на информация и за 
сътрудничество по електронен път 
между митническите органи, 
партньорските компетентни органи, 
както и икономическите оператори и 
единните национални платформи за 
морско информационно обслужване, 
създадени с Регламент 2019/1239, 
където е приложимо, за целите на 
спазването и ефикасното принудително 
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изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, изброени в 
приложението

Or. en

Изменение 108
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
дават възможност за обмен на 
информация и сътрудничество по 
електронен път между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори за 
целите на спазването и ефикасното 
принудително изпълнение на 
митническото законодателство и 
немитническите формалности на Съюза, 
изброени в приложението.

2. Националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
дават възможност за лесен, 
стандартизиран и оперативно 
съвместим обмен на информация и 
сътрудничество по електронен път 
между митническите органи, 
партньорските компетентни органи и 
икономическите оператори за целите на 
спазването и ефикасното принудително 
изпълнение на митническото 
законодателство и немитническите 
формалности на Съюза, изброени в 
приложението.

Or. en

Изменение 109
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
дават възможност за обмен на 
информация и сътрудничество по 

2. Националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
дават възможност за оперативно 
съвместим и сигурен обмен на 
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електронен път между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори за 
целите на спазването и ефикасното 
принудително изпълнение на 
митническото законодателство и 
немитническите формалности на Съюза, 
изброени в приложението.

информация и сътрудничество по 
електронен път между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори за 
целите на спазването и ефикасното 
принудително изпълнение на 
митническото законодателство и 
немитническите формалности на Съюза, 
изброени в приложението.

Or. en

Изменение 110
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осигуряват единен канал за 
комуникация за икономическите 
оператори с цел изпълнение на 
съответните митнически формалности и 
немитническите формалности на Съюза, 
които са предмет на допълнително 
цифрово сътрудничество в съответствие 
с член 12.

в) осигуряват единен канал за 
комуникация за икономическите 
оператори за предоставяне на 
стандартизирана информация с цел 
изпълнение на съответните митнически 
формалности и немитническите 
формалности на Съюза, които са 
предмет на допълнително цифрово 
сътрудничество в съответствие с 
член 12.

Or. en

Изменение 111
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осигуряват единен канал за 
комуникация за икономическите 
оператори с цел изпълнение на 

в) осигуряват единен канал за 
комуникация за икономическите 
оператори с цел лесно изпълнение на 
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съответните митнически формалности и 
немитническите формалности на Съюза, 
които са предмет на допълнително 
цифрово сътрудничество в съответствие 
с член 12.

съответните митнически формалности и 
немитническите формалности на Съюза, 
които са предмет на допълнително 
цифрово сътрудничество в съответствие 
с член 12.

Or. en

Изменение 112
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепят използването на 
инструменти за анализ на данни и 
изкуствен интелект с цел 
подпомагане на работата на 
митническите и партньорските 
компетентни органи при подбора на 
случаи за ръчни и наземни проверки с 
цел по-ефективно използване на 
ресурсите и повишаване на 
безопасността на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 113
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Комисията осигурява обучения 
и подкрепа за екипите, участващи в 
създаването, проектирането и 
поддържането на националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише, както и помощ при 
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свързването на националните среди 
за митническо обслужване на едно 
гише с EU CSW-CERTEX.

Or. en

Изменение 114
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обработването на лични данни в 
рамките на националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
ще се извършва в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, отделно от 
операциите по обработване, посочени в 
член 6 от настоящия регламент.

1. Обработването на лични данни в 
рамките на националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
ще се извършва в безопасна и сигурна 
среда посредством подходящи 
организационни и технически мерки 
за киберсигурност, както и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, 
отделно от операциите по обработване, 
посочени в член 6 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 115
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка уведомява 
Комисията при нарушение на 
сигурността, поверителността, 
наличността или целостта на личните 
данни, обработвани в нейната среда за 
митническо обслужване на едно гише.

3. Всяка държава членка уведомява 
Комисията при нарушение на 
сигурността, поверителността, 
наличността или целостта на личните 
данни или на данните на 
икономически оператор, обработвани в 
нейната среда за митническо 
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обслужване на едно гише.

Or. en

Изменение 116
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Работна група за националната среда 

за митническо обслужване на едно 
гише 

1. Работната група за 
националната среда за митническо 
обслужване на едно гише служи като 
форум за обсъждане на техническо 
равнище на напредъка в прилагането 
на националните среди за 
митническо обслужване на едно гише 
и предлага допълнителни митнически 
и немитнически формалности, които 
да бъдат добавени към средата за 
обслужване на едно гише и EU CSW-
CERTEX.
2.  Работната група за 
националната среда за митническо 
обслужване на едно гише се състои от 
представители на Комисията и на 
държавите членки.
3.  Всяка държава членка 
определя лице, което да я 
представлява и да представлява 
нейната национална среда за 
митническо обслужване на едно гише 
в тази работна група. Това лице 
трябва да е запознато с 
техническите детайли на средата за 
обслужване на едно гише.
4.  Тази работна група предоставя 
информация и подкрепа за 
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създаването, проектирането и 
прилагането на всяка от 
националните системи за 
митническо обслужване на едно гише 
по искане на съответната държава 
членка.
5.  Работната група заседава най-
малко на всеки шест месеца, като 
заседанията се ръководят и свикват 
от представителите на Комисията, 
които съхраняват писмено обобщение 
на заключенията от всяко заседание, 
както и актуализиран регистър на 
напредъка на националните системи 
за обслужване на едно гише на всяка 
държава членка и на напредъка в 
обслужването на едно гише в Съюза.

Or. en

Изменение 117
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Глава IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цифрово сътрудничество – обмен на 
информация и други процедурни 
правила

Цифрово сътрудничество – обмен на 
информация, други процедурни 
правила, обмен на данни и рамка за 
киберсигурност

Or. en

Изменение 118
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от немитническите 
формалности на Съюза, изброени в 
приложението, EU CSW-CERTEX 
позволява да бъде обменяна 
информация между националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
и съответните немитнически системи на 
Съюза за следните цели:

1. За всяка от немитническите 
формалности на Съюза, изброени в 
приложението, EU CSW-CERTEX 
позволява да бъде обменяна 
информация по сигурен и оперативно 
съвместим начин между националните 
среди за митническо обслужване на 
едно гише и съответните немитнически 
системи на Съюза за следните цели:

Or. en

Изменение 119
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от немитническите 
формалности на Съюза, изброени в 
приложението, EU CSW-CERTEX 
позволява да бъде обменяна 
информация между националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
и съответните немитнически системи на 
Съюза за следните цели:

1. За всяка от немитническите 
формалности на Съюза, изброени в 
приложението, EU CSW-CERTEX 
позволява да бъде обменяна по 
стандартизиран начин информация 
между националните среди за 
митническо обслужване на едно гише и 
съответните немитнически системи на 
Съюза за следните цели:

Or. en

Изменение 120
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от немитническите 1. За всяка от немитническите 
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формалности на Съюза, изброени в 
приложението, EU CSW-CERTEX 
позволява да бъде обменяна 
информация между националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
и съответните немитнически системи на 
Съюза за следните цели:

формалности на Съюза, изброени в 
приложението, EU CSW-CERTEX 
позволява да бъде обменяна по 
ефективен начин информация между 
националните среди за митническо 
обслужване на едно гише и съответните 
немитнически системи на Съюза за 
следните цели:

Or. en

Изменение 121
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуване, когато е възможно, 
на митническата и немитническата 
терминология и определяне на 
митническите процедури, за които може 
да се използват придружаващите 
документи въз основа на 
административните решения на 
компетентния орган партньор, посочени 
в придружаващите документи;

а) насърчаване на повторното 
използване на данни и, едновременно с 
това, съгласуване, когато е възможно, 
на митническата и немитническата 
терминология и определяне на 
митническите процедури, за които може 
да се използват придружаващите 
документи въз основа на 
административните решения на 
компетентния орган партньор, посочени 
в придружаващите документи;

Or. en

Изменение 122
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) позволяване на икономическите 
оператори да подават съответната 

а) позволяване на икономическите 
оператори да подават чрез единна 
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информация, изисквана за изпълнението 
на приложимите митнически 
формалности и немитнически 
формалности на Съюза;

точка за достъп съответната 
стандартизирана информация, 
изисквана за изпълнението на 
приложимите митнически формалности 
и немитнически формалности на Съюза;

Or. en

Изменение 123
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) позволяване на икономическите 
оператори да подават съответната 
информация, изисквана за изпълнението 
на приложимите митнически 
формалности и немитнически 
формалности на Съюза;

а) позволяване на икономическите 
оператори да подават по 
стандартизиран начин съответната 
информация, изисквана за изпълнението 
на приложимите митнически 
формалности и немитнически 
формалности на Съюза;

Or. en

Изменение 124
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) позволяване на икономическите 
оператори да подават съответната 
информация, изисквана за изпълнението 
на приложимите митнически 
формалности и немитнически 
формалности на Съюза;

а) позволяване на икономическите 
оператори да подават лесно съответната 
информация, изисквана за изпълнението 
на приложимите митнически 
формалности и немитнически 
формалности на Съюза;

Or. en



PE693.883v01-00 76/99 AM\1234183BG.docx

BG

Изменение 125
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европейската среда за 
митническо обслужване на едно гише 
позволява на одобрените 
икономически оператори, както е 
определено в Митническия кодекс на 
Съюза, да използват своя 
сертифициран статус, когато 
взаимодействат с нея, като по този 
начин се улеснява попълването на 
декларациите и информацията за 
митническите органи.

Or. en

Изменение 126
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Глава IV – Раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА 
НЕМИТНИЧЕСКИТЕ 
ФОРМАЛНОСТИ НА СЪЮЗА

ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА 
НЕМИТНИЧЕСКИТЕ 
ФОРМАЛНОСТИ НА СЪЮЗА, 
СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ И РАМКА 
ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

Or. en

Изменение 127
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Споделяне на данни

Когато това е осъществимо и 
безопасно, държавите членки могат 
да анонимизират и обобщават 
съответните данни, събрани чрез 
използването на националните среди 
за митническо обслужване на едно 
гише и EU CSW-CERTEX, и да 
споделят тези данни с учени, 
разработчици или производители на 
софтуер или оборудване с цел 
подобряване на дейностите, 
ефикасността и ефективността на 
митническите органи. Настоящият 
член не засяга съответните 
национални закони, свързани със 
защитата на данните и 
неприкосновеността на личния 
живот.

Or. en

Изменение 128
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 17 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17б
Рамка за киберсигурност

1. Комисията защитава EU CSW-
CERTEX в съответствие с възможно 
най-високите стандарти срещу 
киберзаплахи или кибератаки, като 
създава стабилна и сигурна рамка.
2. Комисията улеснява и 
подпомага обмена на информация 
между съответните компетентни 
органи относно съществуващите и 
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предишните киберзаплахи.

Or. en

Изменение 129
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Глава V – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходи за EU CSW-CERTEX, работна 
програма, мониторинг и докладване

Разходи за EU CSW-CERTEX, работна 
програма, мониторинг, преразглеждане 
и докладване

Or. en

Изменение 130
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка поема 
разходите, направени във връзка с 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на нейната 
национална среда за митническо 
обслужване на едно гише и свързването 
ѝ с EU CSW-CERTEX.

2. Всяка държава членка поема 
разходите, направени във връзка с 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на нейната 
национална среда за митническо 
обслужване на едно гише и свързването 
ѝ с EU CSW-CERTEX, включително 
достатъчен брой подходящо обучен 
персонал.

Or. en

Изменение 131
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма се актуализира 
редовно. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 22, 
параграф 2.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма включва също 
така подкрепа за обучението на 
националните компетентни органи, 
включително издаване на насоки, за да 
се гарантира хармонизирано 
прилагане във всички държави членки. 
Работната програма се актуализира 
редовно. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 22, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 132
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма се актуализира 

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма се преразглежда и 
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редовно. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 22, 
параграф 2.

актуализира редовно, за да се оценява и 
подобрява цялостният напредък в 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 22, параграф 2.

Or. en

Изменение 133
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма се актуализира 
редовно. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 22, 
параграф 2.

(Не се отнася до българския текст.) 
The work programme shall be kept 
regularly up to date. Those implementing 
acts shall be adopted in accordance with 
the advisory procedure referred to in 
Article 22(2).

Or. en

Изменение 134
Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 

Чрез делегирани актове Комисията 
приема работна програма в подкрепа на 
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изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма се актуализира 
редовно. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 22, 
параграф 2.

изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент относно 
свързването на посочените в 
приложението немитнически системи на 
Съюза с EU CSW-CERTEX и 
включването на съответните 
немитнически формалности на Съюза. 
Работната програма се актуализира 
редовно. 

Or. en

Изменение 135
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинг и докладване Мониторинг, преглед и докладване

Or. en

Изменение 136
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията редовно извършва 
мониторинг на функционирането на 
средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише.

1. Комисията редовно извършва 
мониторинг на функционирането на 
средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише. 
Комисията прави редовен преглед на 
състоянието на системите, изброени 
в части Б и В от приложение I, с цел 
да оцени напредъка им по отношение 
на спазването на правилата, 
определени в членове 10 – 15. Ако 



PE693.883v01-00 82/99 AM\1234183BG.docx

BG

Комисията заключи, че дадена 
система, посочена в приложение I, 
части Б или В, отговаря на 
приложимите правила, определени в 
членове 10 – 15, тя приема делегиран 
акт, както е посочено в член 3, 
параграф 1а, с който системата се 
интегрира в част А от приложение I.

Or. en

Изменение 137
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията редовно извършва 
мониторинг на функционирането на 
средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише.

1. Комисията редовно извършва 
мониторинг на функционирането на 
средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише, а 
именно нейното влияние върху МСП и 
околната среда. Комисията също 
така предоставя своевременни 
насоки, свързани с подходящи 
актуализации и други изменения, 
както и подходящо обучение, 
необходимо за въвеждането на по-
добър интерфейс с EU CSW-CERTEX.

Or. en

Изменение 138
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията редовно оценява 2. Комисията редовно оценява 



AM\1234183BG.docx 83/99 PE693.883v01-00

BG

работата на EU CSW-CERTEX. ефективността на EU CSW-CERTEX и я 
актуализира, като извършва 
необходимите промени, за да се 
съобрази не само с новите 
технологични разработки, но и с 
други немитнически системи, които 
могат да бъдат свързани с нея.

Or. en

Изменение 139
Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-късно до 31 декември 2027 г. 
и на всеки три години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
изпълнението на настоящия регламент. 
В доклада се включва и информация 
относно мониторинга и оценката, 
извършвани съответно съгласно 
параграфи 1 и 2.

3. Най-късно до 31 декември 2027 г. 
и на всеки три години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
изпълнението на настоящия регламент. 
В доклада се включва и информация 
относно мониторинга и оценката, 
извършвани съответно съгласно 
параграфи 1 и 2, както и прегледа на 
законодателните промени.

До 31 декември 2023 г. и на всеки две 
години след това Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
евентуалните промени, които трябва 
да бъдат направени в приложението с 
цел актуализиране на списъка на 
немитническите формалности на 
Съюза и немитническите системи на 
Съюза, обхванати от EU CSW-
CERTEX, както и относно 
закъсненията при разширяването му.

Or. en
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Изменение 140
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-късно до 31 декември 2027 г. 
и на всеки три години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
изпълнението на настоящия регламент. 
В доклада се включва и информация 
относно мониторинга и оценката, 
извършвани съответно съгласно 
параграфи 1 и 2.

3. Най-късно до 31 декември 2026 г. 
и на всеки три години след това 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
изпълнението на настоящия регламент в 
държавите членки. В доклада се 
включва и информация относно 
мониторинга и оценката, извършвани 
съответно съгласно параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 141
Стефани Йон-Куртен, Дита Харанзова, Джорди Каняс, Сандро Гоци,

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8, параграф 3, буква в), член 11, 
член 13, параграфи 1, 2 и 3, член 14 и 
член 15, параграфи 1 и 2 се прилагат, 
считано от 1 януари 2031 г.

Член 8, параграф 3, буква в), член 11, 
член 13, параграфи 1, 2 и 3, член 14 и 
член 15, параграфи 1 и 2 се прилагат, 
считано от 1 януари 2029 г.

Or. en

Изменение 142
Марко Кампоменози, Маркус Бухайт, Алесандра Басо, Виржини Жорон, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8, параграф 3, буква в), член 11, Член 8, параграф 3, буква в), член 11, 
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член 13, параграфи 1, 2 и 3, член 14 и 
член 15, параграфи 1 и 2 се прилагат, 
считано от 1 януари 2031 г.

член 13, параграфи 1, 2 и 3, член 14 и 
член 15, параграфи 1 и 2 се прилагат, 
считано от 1 януари 2029 г.

Or. en

Изменение 143
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Адриана Малдонадо Лопес, 
Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Марк Анжел, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8, параграф 3, буква в), член 11, 
член 13, параграфи 1, 2 и 3, член 14 и 
член 15, параграфи 1 и 2 се прилагат, 
считано от 1 януари 2031 г.

Член 8, параграф 3, буква в), член 11, 
член 13, параграфи 1, 2 и 3, член 14 и 
член 15, параграфи 1 и 2 се прилагат, 
считано от 1 януари 2028 г.

Or. en

Изменение 144
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИE I: Част A
Немитнически формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX

Немитнически формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX

Or. en

Изменение 145
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИE I: Част Б
Системи, които могат да бъдат 
използвани на доброволна основа от 
държавите членки и следва да бъдат 
свързани до 2023 г.
1. Режим на Съюза за контрол на 
износа, брокерската дейност, 
техническата помощ, транзита и 
трансфера на изделия с двойна 
употреба 
2. Сертификат за международна 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора (CITES)
3. Информационна и комуникационна 
система за надзор на пазара (ICSMS) и 
система за бърз обмен на информация 
(RAPEX)
4. Схема за сертифициране в рамките 
на Кимбърлийския процес за 
международната търговия с 
необработени диаманти
5. Лицензия за внос за целите на 
прилагането на законодателството в 
областта на горите, управление и 
търговия.
6. Превози на отпадъци
7. Регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)
8. Предварително обосновано съгласие 
(PIC) относно износа и вноса на 
опасни химикали
9. Регулиране на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, 
сертификат за улов (ННН улов в ЕС)

Or. en
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Изменение 146
Иван Щефанец, Ана Кавацини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Приложение І б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИE I: Част В
ДРУГИ СИСТЕМИ
Забрана за износ на живак – 
Регламент (ЕС) 2017/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 май 2017 г. относно живака и за 
отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1102/2008 –
Устойчиви органични замърсители – 
Регламент (ЕО) № 850/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно 
устойчивите органични замърсители 
и за изменение на Директива 
79/117/ЕИО
PIC – предварително обосновано 
съгласие – ГД „Околна среда“/ГД 
„Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“ – ePIC 
(ECHA) – Регламент (ЕС) № 649/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно 
износа и вноса на опасни химикали
Капани – Регламент (ЕИО) № 3254/91 
на Съвета от 4 ноември 1991 г. 
относно забрана за използването на 
капани в Общността и внасянето в 
Общността на кожи и стоки, 
произведени от определени видове 
диви животни, произхождащи от 
страни, в които те се ловят с капани 
или методи за лов, които не 
съответстват на международните 
стандарти за хуманност при 
използване на капани; Регламент (ЕО) 
№ 35/97
Търговия с тюленови продукти – 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. относно 
търговията с тюленови продукти; 
Регламент (ЕС) 2015/1775 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 октомври 2015 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно 
търговията с тюленови продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 737/2010 
на Комисията
Тюленчета – Директива 83/129/ЕИО 
на Съвета от 28 март 1983 г. относно 
вноса в държавите членки на кожи 
от някои тюленчета и продукти, 
получени от тях
Инвазивни чужди видове – Регламент 
(ЕС) № 1143/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 г. относно 
предотвратяването и управлението 
на въвеждането и разпространението 
на инвазивни чужди видове
ННН улов в ЕС – Регламент за 
незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов, сертификат за 
улов – ГД „Морско дело и рибарство“ 
все още не е посочена – Регламент 
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 
септември 2008 г. за създаване на 
система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, 
за изменение на регламенти (ЕИО) № 
2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 
601/2004; Регламент (ЕО) № 1010/2009
Схема за документиране на улова на 
риби от вида Dissostichus spp. – 
Регламент (ЕО) № 1035/2001 на 
Съвета от 22 май 2001 г. за създаване 
на схема за документиране на улова 
на риби от вида Dissostichus spp.
Статистическо наблюдение на 
търговията с риба меч и едроок тон – 
Регламент (ЕО) № 1984/2003 на 
Съвета от 8 април 2003 г. за 
въвеждане на система за 
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статистическо наблюдение на 
търговията с риба меч и едроок тон в 
рамките на Общността
Програма за документацията за улова 
на червен тон (Thunnus thynnus) – 
Регламент (ЕС) № 640/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 7 юли 2010 г. за създаване на 
програма за документацията за улова 
на червен тон (Thunnus thynnus)
ЗАКРИЛА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО 
НА ХОРА, ЖИВОТНИ ИЛИ 
РАСТЕНИЯ
Превоз на радиоактивни отпадъци и 
отработено гориво – Директива 
2006/117/Евратом на Съвета от 20 
ноември 2006 г. относно надзора и 
контрола на превоза на радиоактивни 
отпадъци и отработено гориво; 
Директива 2011/70/Евратом на 
Съвета
Котешка и кучешка кожа и продукти, 
съдържащи такава кожа – Регламент 
(ЕО) № 1523/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 
декември 2007 г. за забрана на 
пускането на пазара и вноса или 
износа от Общността на котешка и 
кучешка кожа и продукти, 
съдържащи такава кожа
Странични животински продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека – Регламент (ЕО) № 1069/2009 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 октомври 2009 г. за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти и производни продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002
Пратки с продукти от животински 
произход за лична консумация – 
Регламент (ЕО) № 206/2009 на 
Комисията от 5 март 2009 г. относно 
въвеждането в Общността на 
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пратки с продукти от животински 
произход за лична консумация и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 136/2004 
Домашни любимци – Регламент (ЕС) 
№ 576/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 юни 2013 г. 
относно движението с нетърговска 
цел на домашни любимци и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 998/2003
Пластмасови кухненски съдове и 
прибори от Китай и Хонконг – 
Регламент (ЕС) № 284/2011 на 
Комисията от 22 март 2011 г. за 
определяне на специфични условия и 
подробни процедури за вноса на 
пластмасови кухненски съдове и 
прибори от полиамид и меламин с 
произход или изпратени от 
Китайската народна република и 
Хонконг; Регламент (ЕО) № 882/2004 – 
член 48, параграф 1
Забрана на употребата на бисфенол А 
в поликалбонатни шишета за хранене 
на кърмачета – Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 321/2011 на 
Комисията от 1 април 2011 г. за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
10/2011 по отношение на 
ограничението за употреба на 
бисфенол А в пластмасови шишета за 
хранене на кърмачета; Регламент 
(ЕО) № 1935/2004
Пресни плодове и зеленчуци и банани – 
стандарти за маркетинг – Регламент 
за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на 
Комисията от 7 юни 2011 г. за 
определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета по отношение 
на секторите на плодовете и 
зеленчуците и на преработените 
плодове и зеленчуци; Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013: обща организация на 
пазарите на селскостопански 
продукти
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Хмел от трети държави – Регламент 
(ЕО) №1295/2008 на Комисията от 18 
декември 2008 г. относно вноса на 
хмел от трети страни; Регламент 
(ЕС) № 1308/2013: обща организация 
на пазарите на селскостопански 
продукти.
Документи за внос на вина от трети 
държави и придружаващи документи 
за мониторинг и сертифициране на 
лозаро-винарски продукти – Делегиран 
регламент (ЕС) 2018/273 на 
Комисията от 11 декември 2017 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) № 
1308/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на 
схемата за разрешаване на лозови 
насаждения, лозарския регистър, 
придружаващите документи и 
сертифицирането, входящия и 
изходящ регистър, задължителните 
декларации, уведомленията и 
публикуването на нотифицираната 
информация и за допълнение на 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на съответните 
проверки и санкции, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 
606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на 
Комисията и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 436/2009 на Комисията и на 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на 
Комисията, Регламент (ЕС) № 
1308/2013 („Общ регламент за ООП“)
Специални условия за внос поради 
риск от замърсяване с афлатоксини – 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 
884/2014 на Комисията от 13 август 
2014 г. за налагане на специални 
условия за вноса на някои фуражи и 
храни от някои трети държави 
поради риска от замърсяване с 
афлатоксини и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1152/2009; 
Регламент (ЕО) № 178/2002 – член 53, 
Регламент (ЕО) № 882/2004 относно 
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официалния контрол
Листа от бетел от Бангладеш – 
2014/88/ЕС: Решение за изпълнение на 
Комисията от 13 февруари 2014 г. за 
временно преустановяване на вноса 
от Бангладеш на хранителни 
продукти, съдържащи или състоящи 
се от листа от бетел („Piper betle“); 
Регламент (ЕО) № 178/2002 ЕО – чл. 
53
Сусамово семе и листа от бетел от 
Индия – Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2017/186 на Комисията от 2 
февруари 2017 г. за определяне на 
специални условия, вследствие на 
микробиологично замърсяване, 
приложими за въвеждането в Съюза 
на пратки от определени трети 
държави, и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 669/2009; 
Регламент (ЕО) № 178/2002 – член 53
Кълнове – Регламент (ЕС) № 211/2013 
на Комисията от 11 март 2013 г. 
относно изискванията за 
сертифициране на вноса в Съюза на 
кълнове и семена, предназначени за 
производство на кълнове; Регламент 
(ЕО) № 882/2004 – член 48, параграф 1
Регламент за общата организация на 
пазарите – Регламент (EС) 
№ 1308/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 
декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти
Остатъци от производството на 
царевично нишесте от САЩ – 
Регламент (ЕО) № 1375/2007 на 
Комисията от 23 ноември 2007 г. 
относно вноса на остатъци от 
производството на царевично 
нишесте от Съединените 
американски щати; Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013: обща организация на 
пазарите на селскостопански 
продукти
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Биологични продукти – Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 
2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 Чернобил 
– Регламент (ЕО) № 733/2008 на 
Съвета от 15 юли 2008 г. относно 
условията за внос на селскостопански 
продукти с произход от трети 
държави след аварията в атомната 
електроцентрала в Чернобил; 
Регламент (ЕО) № 1635/2006
Официален контрол на 
съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към 
животните – Регламент (EО) № 
882/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно официалния контрол, 
провеждан с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към 
животните
Високорискови храни и фуражи от 
неживотински произход – Регламент 
(ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 
юли 2009 г. за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 882/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на засиления официален контрол 
върху вноса на някои фуражи и храни 
от неживотински произход и за 
изменение на Решение 2006/504/ЕО
Бамя и листа от къри от Индия – 
Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 885/2014 на Комисията от 
13 август 2014 г. за определяне на 
специфични условия, приложими към 
вноса на бамя и листа от къри от 
Индия и за отмяна на Регламент за 
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изпълнение (ЕС) № 91/2013; 
Регламент (ЕО) № 178/2002 – член 53, 
Регламент (ЕО) № 882/2004 – член 15, 
параграф 5
Неразрешен генетично модифициран 
ориз от Китай – 2011/884/ЕС: 
Решение за изпълнение на Комисията 
от 22 декември 2011 г. относно 
спешни мерки по отношение на 
неразрешен генетично модифициран 
ориз в оризови продукти с произход от 
Китай, изменено с Решение за 
изпълнение 2013/287/ЕС на 
Комисията, Регламент (ЕО) № 
178/2002 – член 53
Фукушима – Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 2016/6 на Комисията от 5 
януари 2016 г. за налагане на 
специални условия, уреждащи вноса 
на фуражи и храни с произход от 
Япония или изпратени от тази 
държава, след аварията в атомната 
електроцентрала "Фукушима" и за 
отмяна на Регламент за изпълнение 
(ЕС) № 322/2014; Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 – член 53
Гума гуар от Индия – Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/175 на 
Комисията от 5 февруари 2015 г. за 
определяне на специални условия, 
приложими към вноса на гума гуар с 
произход или изпратена от Индия, 
поради риска от замърсяване с 
пентахлорофенол и диоксини, 
Регламент (ЕО) № 178/2002 – член 53 
Лекарствени продукти за хуманна 
употреба – Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, Регламент (ЕО) № 726/2004, 
Директива (ЕС) 2017/1572 на 
Комисията от 15 септември 2017 г. за 
допълнение на Директива 2001/83/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на принципите 
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и насоките за добра производствена 
практика при лекарствените 
продукти за хуманна употреба
Лекарствени продукти за хуманна 
употреба за клинични изпитвания – 
Регламент № 536/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 
2014 г. относно клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти 
за хуманна употреба, и за отмяна на 
Директива 2001/20/ЕО
Ветеринарни лекарствени продукти – 
Директива 2001/82/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. относно кодекса на 
Общността за ветеринарните 
лекарствени продукти; Регламент 
(ЕО) № 726/2004,
Директива за здравето на 
растенията – организми, вредни за 
растенията или растителните 
продукти – Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета от 8 май 2000 г. относно 
защитните мерки срещу 
въвеждането в Общността на 
вредители по растенията или 
растителните продукти и срещу 
тяхното разпространение в 
Общността, Директива 2004/103/ЕО
Фитосанитарни проверки на дървен 
опаковъчен материал от Китай – 
2013/92/ЕС: Решение за изпълнение на 
Комисията от 18 февруари 2013 г. 
относно надзора, фитосанитарните 
проверки и мерките по отношение на 
дървения опаковъчен материал, 
действително използван при 
транспорта на определени стоки с 
произход от Китай; Директива за 
здравето на растенията 2000/29/ЕО; 
Директива 2004/103/EО
Изисквания за търговия със семена и 
посадъчен материал – 
http://ec.europa.eu/food/plant/ 
plants_propagation_material/eu_marketin
g_requirements/index_ en.htm
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Сушен фасул от Нигерия – Регламент 
за изпълнение (ЕС) 2015/943 на 
Комисията от 18 юни 2015 г. относно 
спешни мерки за преустановяване на 
вноса на сушен фасул от Нигерия и за 
изменение на приложение I към 
Регламент (ЕО) № 669/2009; 
Регламент (ЕО) № 178/2002 – член 53; 
Регламент (ЕО) № 882/2004 – член 15, 
параграф 5
ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ И 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ
Медали и символи, подобни на 
евромонети – Регламент (ЕО) № 
2182/2004 на Съвета от 6 декември 
2004 г. относно медалите и 
символите, подобни на евромонети;
Контрол на парите в брой – 
Регламент (ЕО) 1889/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2005 г. относно 
контрола на пари в брой, които се 
внасят и изнасят от Общността; 
Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата 
система за целите на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма
Защита на правата върху 
интелектуалната собственост – 
Регламент (ЕС) № 608/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юни 2013 г. относно защитата 
на правата върху интелектуалната 
собственост, осъществявана от 
митническите органи, и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1383/2003 на 
Съвета
Прекурсори на наркотичните 
вещества – Регламент (ЕО) 111/2005 
на Съвета от 22 декември 2004 г. за 
определяне на правила за мониторинг 
на търговията между Общността и 
трети страни в областта на 
прекурсорите; Регламент (ЕО) 
№ 273/2004 на Европейския парламент 
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и на Съвета от 11 февруари 2004 г. 
относно прекурсорите на 
наркотичните вещества;
Лекарства с диференцирани цени – 
Регламент (ЕС) 2016/793 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. за предотвратяване 
на търговското отклоняване към 
Европейския съюз на някои основни 
лекарства
Регламент против изтезанията – 
Регламент (ЕО) № 1236/2005 на 
Съвета от 27 юни 2005 г. относно 
търговията с някои стоки, които 
биха могли да бъдат използвани с цел 
прилагане на смъртно наказание, 
изтезания или други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание
Директива относно оръжията за 
граждански цели – Директива 
91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 
1991 г. относно контрола на 
придобиването и притежаването на 
оръжие, изменена с Директива 
2008/51/ЕО
Износ на огнестрелни оръжия, техни 
части и компоненти и боеприпаси – 
Регламент (ЕС) № 258/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 март 2012 г. за изпълнение на 
член 10 от Протокола на 
Организацията на обединените нации 
срещу незаконното производство и 
трафика с огнестрелни оръжия, 
техни части и компоненти и 
боеприпаси 
Прекурсори на взривни вещества – 
Регламент (ЕС) № 98/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2013 г. относно 
предлагането на пазара и 
използването на прекурсори на 
взривни вещества, Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, 
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разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), за създаване на 
Европейска агенция по химикали, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 
793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 
1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 
директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
Санкции или ограничителни мерки – 
член 215 от ДФЕС

Or. en

Изменение 147
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Мария Грапини 

Предложение за регламент
Приложение 1 – ред 9 a и ред 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лицензия за 
внос за 
целите на 
прилаганет
о на 
законодател
ството в 
областта 
на горите, 
управление 
и търговия 

FLEGT TRACES Членове 3, 4 и 5 от 
Регламент (ЕО) № 2173/2005 
на Съвета от 20 декември 
2005 г. за установяването на 
схема на разрешителни 
FLEGT за вноса на 
дървесина в Европейската 
общност. 
Членове 3, 14 и 15 от 
Регламент (EО) № 1024/2008 
на Комисията от 
17 октомври 2008 г. за 
определяне на подробни 
мерки за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 2173/2005 
на Съвета за 
установяването на схема на 
разрешителни FLEGT за 

1 март 2023 г.
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вноса на дървесина в 
Европейската общност

Информаци
я относно 
съответств
ието на 
продуктите

ICSMS Член 34 от Регламент (ЕС) 
№ 2019/1020 на Европейския 
парламент и на Съвета 
относно надзора на пазара и 
съответствието на 
продуктите 

1 март 2023 г.

Or. en


