
AD\1169623BG.docx PE627.838v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2018/0258(COD)

22.11.2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ

на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за 
оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано 
управление на границите
(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Докладчик по становище: Йерун Ленарс



PE627.838v01-00 2/12 AD\1169623BG.docx

BG

PA_Legam



AD\1169623BG.docx 3/12 PE627.838v01-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните 
изменения: 

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Понастоящем се наблюдава 
дисбаланс в извършването на 
митнически контрол от страна на
държавите членки. Този дисбаланс се 
дължи както на географските различия 
между държавите членки, така и на 
техния съответен капацитет и ресурси. 
Способността на държавите членки да 
реагират на предизвикателствата, 
породени от постоянно развиващите се 
глобални бизнес модели и вериги на 
доставки, зависи не само от човешкия 
фактор, но също и от наличието на 
съвременно и надеждно оборудване за 
митнически контрол. Следователно 
предоставянето на оборудване за 
равностоен митнически контрол е важен 
елемент от процеса на преодоляване на 
съществуващия дисбаланс. С него ще се 
хармонизира извършването на 
митнически контрол във всички 
държави членки, а по този начин ще се 
избегне отклоняването на потоци стоки 
към най-слабо оборудваните пунктове.

(2) Понастоящем се наблюдава 
дисбаланс в извършването на 
митнически контрол от страна на 
държавите членки. Този дисбаланс се 
дължи както на географските различия 
между държавите членки, така и на 
техния съответен капацитет и ресурси. 
Способността на държавите членки да 
реагират на предизвикателствата, 
породени от постоянно развиващите се 
глобални бизнес модели и вериги на 
доставки, зависи не само от човешкия 
фактор, но също и от наличието на 
съвременно и надеждно оборудване за 
митнически контрол, което може да 
осигури цифровизирането на 
контрола и проверките. Следователно 
предоставянето на оборудване за 
равностоен митнически контрол е важен 
елемент от процеса на преодоляване на 
съществуващия дисбаланс. С него ще се 
хармонизира извършването на 
митнически контрол във всички 
държави членки, а по този начин ще се 
избегне отклоняването на потоци стоки 
към най-слабо оборудваните пунктове.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тъй като митническите органи на 
държавите членки поемат все повече 
отговорности, които често обхващат 
областта на сигурността и се изпълняват 
по външните граници, въпросът с 
осигуряването на еквивалентност при 
извършване на граничен и митнически 
контрол по външните граници е 
необходимо да се реши чрез 
осигуряване на адекватно финансово 
подпомагане от Съюза за държавите 
членки. Също толкова важно е да се 
насърчи междуведомственото 
сътрудничество по границите на Съюза 
по отношение на контрола на стоки и 
проверките на лица между 
националните органи във всяка държава 
членка, които са отговорни за 
граничния контрол или за други 
задачи, извършвани по границите.

(7) Тъй като митническите органи на 
държавите членки поемат все повече 
отговорности, които често обхващат 
областта на сигурността и се изпълняват 
по външните граници, въпросът с 
осигуряването на еквивалентност при 
извършване на граничен и митнически 
контрол по външните граници е 
необходимо да се реши чрез 
осигуряване на адекватно финансово 
подпомагане от Съюза за държавите 
членки. Също толкова важно е да се 
насърчи междуведомственото 
сътрудничество по границите на Съюза 
по отношение на контрола на стоки 
между националните органи във всяка 
държава членка.

Обосновка

Целта на този инструмент е митнически контрол. Предложеният по-общ 
инструмент за интегрирано управление на границите е насочен към въпросите за 
граничния контрол на лица. В този инструмент ще бъдат установени подходящи 
гаранции за закупуване и използване на оборудване за граничен контрол чрез Фонда. 
Целите на двата инструмента не следва да бъдат сливани по този начин.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С Регламент (ЕС) [2018/XXX] на 
Европейския парламент и на Съвета23 се 
създава програма „Митници“ за 
сътрудничество в областта на 
митниците за подпомагане на 
митническия съюз и митническите 
органи. За да се запазят съгласуваността 
и хоризонталната координация на 
дейностите по сътрудничество, е 

(13) С Регламент (ЕС) [2018/XXX] на 
Европейския парламент и на Съвета23 се 
създава програма „Митници“ за 
сътрудничество в областта на 
митниците за подпомагане на 
митническия съюз и митническите 
органи. За да се запазят съгласуваността 
и хоризонталната координация на 
дейностите по сътрудничество, е 
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целесъобразно всички те да бъдат 
изпълнявани по силата на един 
нормативен акт и набор от разпоредби. 
Следователно в рамките на настоящия 
инструмент следва да бъдат 
подпомагани само покупката, 
поддръжката и надстройката на 
допустимото оборудване за митнически 
контрол, докато по програма „Митници“ 
за сътрудничество в областта на 
митниците следва да се подпомагат 
свързани дейности, като например 
дейности по сътрудничество за оценка 
на потребностите или обучение, 
свързано със съответното оборудване.

целесъобразно всички те да бъдат 
изпълнявани по силата на един 
нормативен акт и набор от разпоредби. 
Следователно в рамките на настоящия 
инструмент следва да бъдат 
подпомагани само покупката, 
поддръжката и надстройката на 
допустимото оборудване за митнически 
контрол, докато по програма „Митници“ 
за сътрудничество в областта на 
митниците следва да се подпомагат 
свързани дейности, като например 
дейности по сътрудничество за оценка 
на потребностите или обучение, 
свързано със съответното оборудване и 
създаването на общи процедури за 
контрол.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По-голямата част от 
оборудването за митнически контрол 
може да бъде еднакво или случайно 
подходящо за проверки на 
съответствието с други законодателни 
актове, като например разпоредбите 
относно управлението на границите, 
визите или полицейското 
сътрудничество. Следователно Фондът 
за интегрирано управление на границите 
е замислен като два допълващи се 
инструмента с различен, но съгласуван 
обхват по отношение на покупката на 
оборудване. От една страна, 
инструментът за управление на 
границите и визите, създаден с 
Регламент [2018/XXX]25, изключва 
оборудването, което може да се 
използва както за управление на 
границите, така и за митнически 

(15) По-голямата част от 
оборудването за митнически контрол 
може да бъде еднакво или случайно 
подходящо за проверки на 
съответствието с други законодателни 
актове, като например разпоредбите 
относно управлението на границите, 
визите или полицейското 
сътрудничество. Следователно Фондът 
за интегрирано управление на границите 
е замислен като два допълващи се 
инструмента със съгласувани общи 
цели, но различни и отделни 
специфични цели по отношение на 
покупката на оборудване. От една 
страна, инструментът за управление на 
границите и визите, създаден с 
Регламент [2018/XXX]25, изключва 
оборудването, което може да се 
използва както за управление на 
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контрол. От друга страна, инструментът 
за финансово подпомагане за 
оборудване за митнически контрол, 
създаден с настоящия регламент, не 
само ще подпомага финансово 
оборудването, чиято основна цел е 
митническият контрол, но също ще 
позволи използването му и за 
допълнителни цели, например за целите 
на граничния контрол и сигурността. 
Това разпределение на функциите ще 
насърчи междуведомственото 
сътрудничество като елемент от 
подхода на европейското интегрирано 
управление на границите, както е 
посочено в член 4, буква д) от 
Регламент (ЕС) 2016/162426, като по 
този начин се дава възможност на 
митническите и граничните органи да 
работят заедно и да се постигне 
максимално въздействие на бюджета на 
Съюза чрез споделено използване и 
оперативна съвместимост на 
оборудването за контрол.

границите, така и за митнически 
контрол. От друга страна, инструментът 
за финансово подпомагане за 
оборудване за митнически контрол, 
създаден с настоящия регламент, не 
само ще подпомага финансово 
оборудването, чиято основна цел е 
митническият контрол, но също ще 
позволи използването му и за 
допълнителни цели, например за целите 
на граничния контрол, безопасността
и сигурността. Това разпределение на 
функциите ще насърчи 
междуведомственото сътрудничество 
като елемент от подхода на 
европейското интегрирано управление 
на границите, както е посочено в член 4, 
буква д) от Регламент (ЕС) 2016/162426, 
като по този начин се дава възможност 
на митническите и граничните органи 
да работят заедно и да се постигне 
максимално въздействие на бюджета на 
Съюза чрез споделено използване и 
оперативна съвместимост на 
оборудването за контрол.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 септември 2016 г. за европейската 
гранична и брегова охрана, за изменение 
на Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 
на Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета 
и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 
251, 16.9.2016 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕС) 2016/1624 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 септември 2016 г. за европейската 
гранична и брегова охрана, за изменение 
на Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 
на Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета 
и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 
251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на инструмента — 1. Общата цел на инструмента —
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като част от Фонда за интегрирано 
управление на границите — е 
подпомагане на митническия съюз и 
митническите органи с цел защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза и неговите държави 
членки, обезпечаване на сигурността 
и безопасността в Съюза и защита на 
Съюза от нелоялна и незаконна 
търговия и едновременно с това 
улесняване на законната стопанска 
дейност.

като част от Фонда за интегрирано 
управление на границите — е 
подпомагане на митническия съюз и 
митническите органи с цел защита на 
финансовите и икономическите 
интереси на Съюза и неговите държави 
членки, насърчаване на 
междуведомственото 
сътрудничество по границите на
Съюза по отношение на контрола на 
стоки и лица и защита на Съюза от 
нелоялна и незаконна търговия и 
едновременно с това улесняване на 
законната стопанска дейност.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Инструментът допринася за 
прилагането на европейското 
интегрирано управление на 
границите, като подкрепя 
междуведомственото 
сътрудничество, съвместното 
използване и оперативната 
съвместимост на новото оборудване, 
придобито чрез инструмента.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата по параграф 1 може да 
бъде използвана и за покриване на 
разходите за дейностите по подготовка, 
наблюдение, контрол, одитиране, 
оценяване и други дейности по 
управлението на инструмента, както и 
за оценяване на постигането на неговите 

2. Сумата по параграф 1 може да 
бъде използвана и за покриване на 
разходите за дейностите по подготовка, 
наблюдение, контрол, одитиране, 
оценяване и други дейности по 
управлението на инструмента, както и 
за оценяване на постигането на неговите 
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цели. От него освен това може да се 
покриват разходи във връзка с 
проучвания, срещи на експерти, 
информационни и съобщителни 
дейности, доколкото те са свързани с 
целите на инструмента, както и 
разходи, свързани с 
информационнотехнологични (ИТ) 
мрежи, предназначени за обработката и 
обмена на информация, в т.ч. 
ведомствени ИТ средства и друга 
техническа и административна помощ, 
необходима във връзка с управлението 
на инструмента.

цели. От него освен това може да се 
покриват разходи във връзка с 
проучвания, срещи на експерти, 
информационни и съобщителни 
дейности, доколкото те са свързани със 
специфичните цели на инструмента в 
подкрепа на общата цел, както и 
разходи, свързани с 
информационнотехнологични (ИТ) 
мрежи, предназначени за обработката и 
обмена на информация, в т.ч. 
ведомствени ИТ средства и друга 
техническа и административна помощ, 
необходима във връзка с управлението 
на инструмента.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато подпомаганите дейности 
включват покупка или надстройка на 
оборудване, Комисията създава 
механизъм за координация, с който 
гарантира ефективността и 
оперативната съвместимост на цялото 
оборудване, закупено с подпомагане по 
програми и инструменти на Съюза.

3. Когато подпомаганите дейности 
включват покупка или надстройка на 
оборудване, Комисията създава 
механизъм за координация, с който 
гарантира ефективността и 
оперативната съвместимост на цялото 
оборудване, закупено с подпомагане по 
програми и инструменти на Съюза, 
което ще даде възможност за 
консултации и участие на 
съответните агенции на Съюза, и по-
специално на Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана. 
Механизмът за координация включва 
участието и консултирането на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана с цел постигане на 
максимална добавена стойност от 
Съюза в областта на управлението на 
границите.

Изменение 9

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оборудването за митнически 
контрол, финансирано по настоящия 
инструмент, може да се използва и за 
други цели освен за митнически 
контрол, в т.ч. за контрол на лица в 
подкрепа на националните органи за 
управление на границите и 
разследване.

заличава се

Обосновка

Целта на този инструмент би била значително разширена, ако оборудването за 
митнически контрол действително трябва да се превърне в оборудване за граничен 
контрол. За тази цел е предложен по-общ инструмент за интегрирано управление на 
границите. В този инструмент ще бъдат установени подходящи гаранции за 
закупуване и използване на оборудване за граничен контрол чрез Фонда. Целите на 
двата инструмента не следва да бъдат сливани по този начин.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Извънредните обстоятелства, 
посочени в параграф 2, могат да 
включват закупуването на ново 
оборудване за митнически контрол и 
включването му във фонда от 
техническо оборудване на 
европейската гранична и брегова 
охрана. Допустимостта на 
оборудването за митнически контрол 
във фонда от техническо оборудване 
се установява в съответствие с 
член 5, параграф 3.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на инструмента 
и неговите действия и резултати. Чрез 
финансовите ресурси, отпуснати за 
инструмента, се допринася също така за 
съобщаването на политическите 
приоритети на Съюза от страна на 
ведомствата, доколкото тези приоритети 
са свързани с целите по член 3.

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на инструмента 
и неговите действия и резултати с цел 
гарантиране на прозрачност. Чрез 
финансовите ресурси, отпуснати за 
инструмента, се допринася също така за 
съобщаването на политическите 
приоритети на Съюза от страна на 
ведомствата, доколкото тези приоритети 
са свързани с целите по член 3.
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