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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на среда на ЕС за митническо обслужване на едно гише и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 952/2013
(COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0673),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0338/2020),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 24 март 2021 г.1,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ C xxx, xx.xx.xxxx, стр. xx.
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Изменение 1

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 
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.

(2) В съответствие с 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 или износа, 
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 
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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 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Решение № 70/2008/ЕО послужи 
като правно основание за 
оправомощаване на Комисията да 
състави Многогодишен 
стратегически план за митниците 
(МГСП-М) с цел създаване на 
последователна и оперативно 
съвместима среда за електронни 
митници за Съюза. В своето 
предложение за регламент за 
създаване, като част от 
многогодишната финансова рамка, на 
програма „Митници“ за 
сътрудничество в областта на 
митниците1a , Комисията предложи, 
с цел изпълнение на ангажиментите 
си по програмата за по-добро 
регулиране, да замени и отмени 
Решение № 70/2008/ЕО. В крайна 
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сметка в програма „Митници“ бяха 
пропуснати препратки към   МГСП-М 
и вследствие на това Решение № 
70/2008/ЕО не беше отменено. Тъй 
като всички относими разпоредби на 
Решение № 70/2008/ЕО или са въведени 
в Регламент (ЕС) № 952/2013, или сега 
се въвеждат с настоящия регламент, 
Решение № 70/2008/ЕО следва да бъде 
отменено. С цел да се осигури 
съгласуваност и координация между 
Регламент (ЕС) № 952/2013 и 
настоящия регламент, МГСП-М 
следва да включва всички съответни 
елементи, свързани с всички 
електронни системи, които са от 
значение и за двата регламента.
__________________
1a (COM(2018)0442)

Or. en

Изменение 3

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 не 
засяга разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета („ОРЗД“)1a и 
принципите, установени в Регламент 
(ЕС) 2018/1807 на Европейския 
парламент и на Съвета1б 
(„Регламента относно свободното 
движение на нелични данни“), и 
следва да се извършва в безопасна, 
сигурна и устойчива на кибератаки 
среда. 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 
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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.

__________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
1б Регламент (ЕС) 2018/1807 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. относно рамка 
за свободното движение на нелични 
данни в Европейския съюз (ОВ L 303, 
28.11.2018 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 4

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 

(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 
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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 
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 

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. 
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, като се 
гарантира безопасността, 
сигурността и устойчивостта на 
кибератаки, 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.  Това 
следва да предостави възможност за 
електронен обмен на информация и 
сътрудничество между митническите 
органи, партньорските компетентни 
органи и икономическите оператори и 
следва да осигури спазването и 
ефикасно принудително изпълнение на 
митническото законодателство и 
немитническите формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX. В 
съответствие с тази цел националните 
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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.

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.

Or. en

Изменение 5

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 

(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 
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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.

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, и следва да се 
актуализира поне на всеки три 
години.

Or. en

Изменение 6

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 

(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 добавяне към списъка на 
немитническите формалности на Съюза, 
обхванати от EU CSW-CERTEX; 
уточняване на елементите от данни, 
които да се обменят чрез EU CSW-
CERTEX; изменение на приложение 2, 
за да се даде възможност на 
Комисията да адаптира МГСП-М към 
развитието в рамките на бъдещи 
проекти, свързани с митниците, и 
предвидените изисквания в областта 
на информационните технологии; 
уточняването на елементите от данни, 
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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 бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество41. 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 
подготовката на делегираните актове.

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 наборите 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 бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество41. 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 
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 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
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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 обслужване на 
едно гише за митническите и 
немитническите системи, посочени в 
приложение I, и чрез средата на 
Европейския съюз за митническо 
обслужване на едно гише установява 
единните технически спецификации 
за оперативна съвместимост, както 
и правила относно цифровото 
административно сътрудничество и 
обмена на информация в рамките на 
средата на Европейския съюз за 
митническо обслужване на едно гише.

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „европейски електронни 
системи“ означава електронните 
системи, които са необходими за 
митническия съюз и за изпълнението 
на мисията на митническите органи, 
по-специално електронните системи, 
посочени в член 16, параграф 1 и 
членове 278 и 280 от Регламент (ЕС) 
№ 952/2013, член 8 от Регламент (ЕС) 
2019/880 на Европейския парламент и 
на Съвета1а и в други разпоредби от 
правото на Съюза, уреждащи 
електронните системи за 
митнически цели, включително 
международни споразумения, 
например Митническата конвенция 
относно международния превоз на 
стоки под покритието на карнети 
ТИР (Конвенцията ТИР)1б;
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__________________
1а Регламент (ЕС) 2019/880 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. за въвеждането и 
вноса на движими културни ценности 
(ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 1).
1б OВ L 165, 26.6.2009 г, стр. 3.

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) „общ компонент“ означава 
компонент на европейските 
електронни системи, разработен на 
равнището на Съюза, който е на 
разположение на всички държави 
членки или е определен от Комисията 
като общ от съображения за 
ефикасност, сигурност и 
рационализация;

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) „национален компонент“ 
означава компонент на европейските 
електронни системи, разработен на 
национално равнище, който е на 
разположение в държавата членка, 
която го е създала или е допринесла за 
съвместното му създаване.
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Or. en

Изменение 11

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 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Обработката на лични и 
нелични данни в EU CSW-CERTEX не 
засяга разпоредбите на ОРЗД и 
принципите, установени в 
Регламента относно свободното 
движение на нелични данни.

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Обработката на лични и 
нелични данни в EU CSW-CERTEX се 
извършва в безопасна, сигурна и 
устойчива на кибератаки среда.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Преобразуването на личните 
данни, посочено в параграф 1, буква б), 
се извършва чрез използване на 
информационнотехнологична 
инфраструктура, разположена в Съюза.

5. Преобразуването на личните 
данни, посочено в параграф 1, буква б), 
се извършва в съответствие с 
параграфи -1а и -1б чрез използване на 
информационнотехнологична 
инфраструктура, разположена в Съюза.

Or. en

Изменение 15

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 
единни технически спецификации, 
предоставени от Комисията. 
Посочените единни технически 
спецификации следва да определят 
общи набори от данни за всички 
приложения, декларации и 
уведомления, за да се създаде 
оперативно съвместимо общо 
решение за ИТ интерфейс. Всяка 
държава членка отговаря за 
разработването, цялостното изграждане 
и експлоатацията на своята среда за 
митническо обслужване на едно гише, 
за нейната оперативна 
съвместимост с EU CSW-CERTEX и 
със съответните немитнически 
системи, изброени в приложение I, 
както и за нейната безопасност, 
сигурност и устойчивост на 
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кибератаки..

Or. en

Изменение 16

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 и 
оперативно съвместим обмен на 
информация и за 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 17

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 стандартизиран и 
оперативно съвместим обмен на 
информация между националните среди 
за митническо обслужване на едно гише 
и съответните немитнически системи на 
Съюза за следните цели:

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Глава IV – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ 
ПРАВИЛА ЗА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ 
ФОРМАЛНОСТИ НА СЪЮЗА

ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА 
МИТНИЧЕСКИТЕ И 
НЕМИТНИЧЕСКИТЕ 
ФОРМАЛНОСТИ НА СЪЮЗА

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да координира изпълнението на 
задачите, посочени в член 8, параграф 
1 от настоящия регламент, и да 
улеснява изпълнението на 
дейностите по мониторинг и 



PE681.103v01-00 20/31 PR\1224980BG.docx

BG

докладване, посочени в член 20 от 
настоящия регламент, и по-
специално чрез предоставяне на 
информацията, която се изисква 
съгласно параграф 4 от него.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Многогодишен стратегически план за 

митниците
1. В приложение 2 се съдържат 
подробности за помощните методики 
и инструменти, свързани с 
европейските електронни системи, и 
се изброяват иновационните и 
пилотните действия.
2. Въз основа на разпоредбите, 
посочени в приложение 2, Комисията 
изготвя и актуализира многогодишен 
стратегически план за митниците 
(„МГСП-М“). В МГСП-М се описват 
подробно всички задачи, свързани с 
разработването, поддръжката и 
експлоатацията на европейските 
електронни системи, изброени в 
приложение 2, и въз основа на 
критериите, установени в 
приложение 2, се уточнява дали всяка 
система или част от система 
представлява:
a) общ компонент: компонент на 
европейските електронни системи, 
разработен на равнището на Съюза, 
който е на разположение на всички 
държави членки или е определен от 
Комисията като общ от 
съображения за ефикасност, 
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сигурност и рационализация;
б) национален компонент: 
компонент на европейските 
електронни системи, разработен на 
национално равнище, който е на 
разположение в държавата членка, 
която го е създала или е допринесла за 
съвместното му създаване; или
в) комбинация от двата 
варианта.
Комисията си сътрудничи с 
държавите членки с цел 
разработване, поддръжка и 
експлоатация на европейските 
електронни системи.
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 21 за 
изменение на приложение 2, когато е 
необходимо, за да се даде възможност 
на Комисията да адаптира МГСП-М 
към развитието в рамките на бъдещи 
проекти, свързани с митниците, и 
предвидените изисквания в областта 
на информационните технологии;
4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за изпълнението на всяка 
задача, която им е възложена 
съгласно МГСП-М, посочен в параграф 
2. Освен това те редовно докладват 
на Комисията за напредъка по 
изпълнението на задачите си и ако е 
приложимо, за очаквани забавяния 
при тяхното изпълнение.
5. До 31 март всяка година 
държавите членки представят на 
Комисията годишни доклади за 
напредъка по изпълнението на МДСП-
В, посочени в параграф 1, обхващащи 
периода от 1 януари до 31 декември на 
предходната година. Посочените 
годишни доклади се изготвят в 
съответствие с предварително 
установен формат.
6. До 31 октомври всяка година 
Комисията, въз основа на годишните 
доклади за напредъка, посочени в 
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параграф 5, изготвя консолидиран 
доклад за оценка на напредъка, 
постигнат от държавите членки и 
Комисията при изпълнението на 
МГСП-М, посочен в параграф 2, 
включително информация относно 
необходимите адаптации на МГСП-М 
или относно предвидимите забавяния 
в изпълнението му, и оповестява този 
доклад публично.

Or. en

Обосновка

За да се осигури съгласуваност и координация между Регламент (ЕС) № 952/2013 за 
създаване на Митнически кодекс на Съюза и настоящия регламент, е необходимо да се 
въведе многогодишен стратегически план за електронни митници (МГСП-М), който 
следва да включва развитието на електронните митнически системи в целия ЕС за 
създаването на европейска електронна митническа среда. МГСП-М следва да 
предоставя на заинтересованите лица преглед и обща информация за проектите и 
ключовите въпроси, свързани с развитието на инициативата за електронни митници 
и текущото състояние. След като Регламентът за създаване на среда на Европейския 
съюз за митническо обслужване на едно гише има за цел да свърже митническите и 
немитническите процедури, е необходимо да се разполага с преглед на проектите и на 
развитието на електронните инициативи.

Изменение 22

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, 

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, най-малко веднъж на всеки 
три години. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
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параграф 2. процедурата по консултиране, посочена 
в член 22, параграф 2.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията редовно оценява 
работата на EU CSW-CERTEX.

2. Комисията редовно оценява 
работата на EU CSW-CERTEX. 
Посочената оценка включва оценка на 
ефективността, ефикасността, 
съгласуваността, целесъобразността 
и добавената стойност за Съюза на 
EU CSW-CERTEX.

Or. en

Изменение 24

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 доклада се включва и информация 
относно дейностите във връзка с 
мониторинга и оценката, извършвани 
съответно съгласно параграфи 1 и 2, и 
обобщение на направените 
заключения. В доклада се прави ясен 
преглед на етапа на напредък на 
обслужването на едно гише на 
национално равнище във всяка 
държава членка и на обслужването на 
едно гише на равнището на Съюза.



PE681.103v01-00 24/31 PR\1224980BG.docx

BG

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 5, 
параграф 4, член 10, параграф 3 и член 
13, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 5, 
параграф 4, член 10, параграф 3, член 
13, параграф 4 и член 17а, параграф 3, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 4, член 10, 
параграф 3 и член 13, параграф 4, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Прекратяването поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 4, член 10, 
параграф 3, член 13, параграф 4 и 
член 17а, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Прекратяването поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 5, параграф 4, член 10, параграф 3 
и член 13, параграф 4, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
продължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 5, параграф 4, член 10, параграф 3, 
член 13, параграф 4 и член 17а, 
параграф 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
продължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
Отмяна

Решение № 70/2008/ЕО се отменя.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3



PE681.103v01-00 26/31 PR\1224980BG.docx

BG

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 30

Предложение за регламент
Член 1 – ред 9 a (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 
вноса на дървесина в 
Европейската общност

1 март 2023 г.

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Списък на европейските 
електронни системи и техните общи 
и национални компоненти, както е 
посочено в член X.
[...]
A. Европейските електронни системи 
са, както следва:
[...]
Б. Общите компоненти на 
европейските електронни системи са:
[...]
В. Националните компоненти на 
европейските информационни 
системи са тези, които не са 
установени като общи компоненти в 
раздел Б.
[...]
2. Иновационни и пилотни действия 
съгласно член X
Следните иновативни и пилотни 
действия са от значение за целите на 
създаването на МГСП-М.
[...]
3. Помощни методики и 
инструменти, свързани с 
европейската електронна система 
съгласно член X. Следните помощни 
методики и инструменти са от 
значение за целите на създаването на 
МГСП-М.
[...]

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Тъй като международната среда за търговия между ЕС и трети държави непрекъснато се 
развива, за ЕС е изключително важно да гарантира, от една страна, че стоките, влизащи 
на територията на ЕС, са безопасни и отговарят на европейските изисквания, и от друга 
страна, че митническите процедури са възможно най-ефективни за икономическите 
оператори, като по този начин се намалява административната тежест за предприятията 
към момента на митническото оформяне. В същото време Митническият кодекс на 
Съюза (МКС) предоставя правното основание за модерна и електронна митническа 
среда, насочена към безхартиен и напълно автоматизиран митнически съюз. Той 
осигурява всеобхватна рамка за митническите правила и процедури в ЕС, адаптирана 
към съвременните търговски реалности и инструменти за комуникация. Това включва 
гарантирането на прилагането на повече от 60 немитнически законодателни акта на ЕС, 
свързани с конкретни области на политики, например здравеопазване и безопасност, 
опазване на околната среда, рибарство и селско стопанство, надзор на пазара и 
съответствие на продуктите с изискванията, както и културно наследство. 

На практика това води до различни задължения за внос, износ или транзит на стоки, в 
резултат на което по приблизителни оценки годишно се попълват 39,7 милиона 
митнически декларации, което поражда обременяващи задължения за търговците, които 
трябва да предоставят съответните немитнически документи на Съюза към момента на 
митническото оформяне. 
Като се има предвид, че всяка година митническият съюз улеснява търговията със стоки 
на стойност над 3,5 трилиона евро, ясно е, че митническото оформяне и строгият контрол 
са от съществено значение за осигуряването на плавен търговски поток и за защитата на 
гражданите, предприятията и околната среда в ЕС. 

Поради това докладчикът приветства предложението на Комисията за регламент за 
създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013. Докладчикът счита, че това е първата стъпка 
към създаването на цифрова рамка за засилено сътрудничество между всички гранични 
органи чрез обслужване на едно гише. Изключително важно е предприятията и 
търговците да могат да предоставят данни и да изпълняват гранични формалности в 
рамките на един-единствен портал в дадена държава членка, като по този начин се 
намаляват дублирането, необходимото време и разходите. Митническите и другите 
органи следва да могат колективно да използват тези данни и автоматично да проверяват 
дали въпросните стоки отговарят на изискванията на ЕС и дали са изпълнени 
необходимите формалности, като по този начин се дава възможност за напълно 
координиран подход към митническото оформяне на стоките и за по-ясна представа на 
равнището на ЕС за стоките, които влизат във или излизат от ЕС.

Докладчикът счита, че разглежданото предложение ще спомогне за създаването на 
подходящи условия за цифровото сътрудничество между митническите и партниращите 
им компетентни органи с цел правилно прилагане на външните аспекти на много 
политики в областта на вътрешния пазар и намаляване на административната тежест за 
търговията.

1. Разширяване на приложното поле на немитническите формалности, обхванати 



PE681.103v01-00 30/31 PR\1224980BG.docx

BG

от EU CSW-CERTEX

Докладчикът предлага в приложното поле на немитническите формалности, обхванати 
от EU SCW-CERTEX, от 2023 г. да бъдат включени и формалностите относно лицензията 
за внос за целите на прилагането на законодателството в областта на горите, управление 
и търговия (FLEGT).

2. Оперативна съвместимост и хармонизация на системите

Докладчикът отчита факта, че няколко държави членки са участвали в пилотната фаза на 
системата на ЕС за митническо обслужване на едно гише и че някои държави членки са 
разработили свои собствени софтуерни решения за тази цел. Поради тази причина 
докладчикът счита, че е необходимо да се постигне действителна оперативна 
съвместимост и стандартизация на електронните системи. Комисията следва да отговаря 
за осигуряването на единни технически спецификации за оперативна съвместимост. 
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. Това следва да предостави възможност за 
електронен обмен на информация и сътрудничество между митническите органи, 
партньорските компетентни органи и икономическите оператори и следва да осигури 
спазването и ефикасно гарантиране на изпълнението на митническите проверки.

3. Безопасност и киберсигурност

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, като се гарантира безопасността, сигурността и устойчивостта 
на кибератаки.

4. Задължения за докладване на националните звена за контактДокладчикът 
предлага да се разшири списъкът на задачите, възложени на националния координатор 
за средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише, и в него да се включи и 
задължението да се следи за еднаквото приемане на техническите спецификации за 
националната среда за обслужване на едно гише.

5. Многогодишен стратегически план за митниците (МГСП-М)

Докладчикът счита, че да се осигури съгласуваност и координация между Митническия 
кодекс на Съюза и настоящия регламент, е необходимо да се въведе многогодишен 
стратегически план за електронните митници (МГСП-М), който следва да включва 
развитието на електронните митнически системи в целия ЕС за създаването на 
европейска електронна митническа среда. МГСП-М следва да предоставя на 
заинтересованите лица преглед и обща информация за проектите и ключовите въпроси, 
свързани с развитието на инициативата за електронни митници и текущото състояние.

Освен това, тъй като предложението за регламент за създаване на среда на Европейския 
съюз за митническо обслужване на едно гише има за цел да свърже митническите и 
немитническите процедури, докладчикът счита, че е целесъобразно в настоящия 
регламент да се включи МГСП-М, за да се осигурят преглед и съгласуваност по 
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отношение на проектите и развитието на инициативите в областта на електрониката.

Докладчикът предлага всички промени в МГСП-М да се приемат под формата на 
делегиран акт. 

Старото решение за електронните митници (Решение № 70/2008/ЕО) понастоящем 
служи като правно основание за оправомощаване на Комисията да изготви МГСП-М. В 
предложението на Комисията за програма „Митници“ в рамките на МФР Комисията 
предложи да замени и отмени Решението за електронните митници, за да изпълни 
ангажиментите си по програмата за по-добро регулиране. ЕП първоначално приветства 
предложението на Комисията за модернизиране на елементите на старото решение за 
електронните митници, но не счете предложението на Комисията за правно издържано. 
В крайна сметка по време на преговорите по програма „Митници“ в рамките на МФР 
позоваването на МГСП-М беше пропуснато и в резултат на това статуквото, а оттам и 
морално остарялото решение за електронните митници, беше запазено. 

Поради това докладчикът предлага МГСП-М да бъде включен в регламента за среда за 
митническо обслужване на едно гише, за да се изпълнят ангажиментите по програмата 
за по-добро регулиране, и счита, че настоящият регламент е подходящият начин за 
модернизиране на последните елементи на старото решение за електронните митници, 
като по този начин го отменя.

Предложението за включване на МГСП-М в настоящия регламент съдържа, наред с 
другото, промени в съображение 2 и ново съображение 2а, член 2, нови членове 17а и 
23а, както и промени в делегираните правомощия, предоставени на Комисията. 

5. Периодичност на работната програма

За да се гарантира прозрачност при изпълнението на работните програми по регламента, 
докладчикът предлага в член 19 и в съображение 25 да се въведе максимална 
продължителност от три години за тях.

6. По-ранно влизане в сила 

Докладчикът счита, че сроковете за прилагането на разпоредбите за отношенията между 
правителствата и предприятията, предвидени от ЕК, са твърде дълги, и предлага те да 
бъдат съкратени от 10 на 8 години, като по този начин разпоредбите ще влязат в сила от 
2029 г. 


