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На 7 март 2012 г. Съветът, и на 13 март 2012 г. Европейският парламент решиха, в 
съответствие с член 33, член 114 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Митнически кодекс на Съюза Общността“(преработен) 
COM(2012) 64 final – 2012/0027 (COD). 

 

Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 8 май 2012 г. 
 

На 481-ата си пленарна сесия, проведена на 23 и 24 май 2012 г. (заседание от 23 май), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
135 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 

1. Резюме и препоръки 
 
1.1 Комитетът смята, че ефективен митнически съюз е conditio sine qua non за процеса на 

европейска интеграция, за да се гарантира ефикасното, сигурно и прозрачно свободно 
движение на стоки, с максимална защита на потребителите и на околната среда и 
ефективна борба срещу измамите и фалшификациите, хармонизирано по територията 
на целия Съюз. 

 
1.2 Вследствие на това Комитетът призовава да се провежда единна митническа политика, 

основаваща се на стандартизирани актуализирани, прозрачни, ефикасни и опростени 
процедури, която да е в състояние да допринася за икономическата 
конкурентоспособност на ЕС в световен мащаб и която да може да защитава 
интелектуалната собственост, правата и сигурността на европейските предприятия и 
потребители. 

 

1.3 В тази перспектива Комитетът приветства приемането от Европейската комисия на 
предложението за регламент за преработка на Регламент (ЕО) № 450/2008 от 
23 април 2008 г. и изразява желание да бъдат гарантирани сигурни срокове, еднакви 
тълкувания, повсеместно разпространени информация и образование, както и 
подходящи финансови средства на национално и общностно равнище. 

 

1.4 Естествено ЕИСК подкрепя привеждането на разпоредбите на кодекса в съответствие 
с Договора от Лисабон в областта на делегирането на правомощия и предоставянето 
на изпълнителни правомощия при спазване на точния баланс, постигнат между 
Парламента и Съвета, поставяйки двете институции на равна нога по отношение на 
делегираните актове. 
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1.5 Комитетът счита за също толкова необходимо и важно въвеждането на мерки за 
осъвременяване, като опростяването на митническото законодателство и 
завършването на оборудването на митниците с оперативно съвместими компютърни 
системи с цел опростяване на търговските практики и подобряване на координацията 
на дейностите за предотвратяване и санкциониране. 

 

1.6 Комитетът изразява загриженост във връзка с възможността за различни национални 
тълкувания на митническото законодателство на ЕС, които биха били голяма 
бюрократична тежест за предприятията, особено за по-малките, със следващото от това 
отрицателно въздействие върху европейската конкурентоспособност. 

 

1.7 С оглед на това Комитетът убедено подкрепя процеса на централизирано митническо 
освобождаване, с използването на подходящи електронни системи; системната 
употреба на стандартизирани методи на работа, моделиране на оперативните процеси, 
разпространение на всички инициативи, свързани с електронната митница, и 
експерименталното създаване на европейски сили за бързо реагиране в подкрепа на 
новаторските процеси. 

 

1.8 Комитетът признава възможността за отлагане на въвеждането на Кодекса, за да се 
даде време за разработване на хармонизирани електронни системи и подобряване на 
организацията на митническите процедури по външните граници на ЕС, но най-вече за 
да може адекватно да се информират и обучат човешките ресурси и по този начин да 
се насърчи международната търговия и бързото движение на хора и стоки. 

 

1.9 Според ЕИСК е необходимо по-тясно сътрудничество между митническите 
администрации, органите за пазарен надзор, службите на Комисията и европейските 
агенции, с цел по-добър контрол на качеството на стоките, преминаващи през границите. 

 
1.10 Комитетът подчертава значението на подобряването на качеството на услугите за 

икономическите оператори и другите заинтересовани страни и препоръчва на 
Комисията чрез конкретни ползи и опростени процедури да насърчава операторите да 
избират статута на одобрен икономически оператор. 

 

1.11 Комитетът подчерта необходимостта да се осигури подходяща информация и 
съвместно обучение за митническите служители, икономическите оператори и 
митническите агенти, за да се гарантира еднаквото прилагане и тълкуване на 
регламентите и по-голяма защита на потребителите, чрез създаването и на катедри 
„Жан Моне“ по eвропейско митническото право в тясно сътрудничество с 
университети и изследователски центрове в целия ЕС. 

 

1.12 Комитетът е убеден в необходимостта от утвърждаване на уменията и способностите 
на отделните държави членки, с цел постигане на създаването на висше европейско 
митническо училище, което да е в състояние да популяризира върховите постижения 
на професията в областта на митниците и да може да изгради с течение на времето 
единна европейска митница. 
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2. Настоящият контекст 
 

2.1 Митниците играят основна роля в осигуряването на безопасност и защита на 
потребителите и околната среда, на пълното събиране на приходите, засилването на 
борбата с измамите и корупцията и гарантиране на зачитането на правата върху 
интелектуалната собственост. Вносът на фалшиви стоки в ЕС води до загуба на 
приходи, нарушава правата върху интелектуалната собственост, а също и носи 
сериозен риск за безопасността и здравето на европейските потребители. 

 

2.2 Митническият кодекс на Общността от 1992 г., който все още e приложим и днес, 
действа чрез процедури, при които често се използват документи на хартиен носител, 
въпреки че електронното митническо освобождаване чрез националните 
компютъризирани системи работи отдавна, без обаче да има общностно задължение за 
използване на тази система. 

 
2.3 Междувременно ролята на митниците се разшири, като резултат от увеличаването на 

търговските потоци и други фактори, свързани с безопасността на продуктите и новите 
информационни технологии, които направиха вътрешния пазар по-конкурентоспособен, 
благодарение и на промените, въведени с Договора от Лисабон. 

 

2.4 През 2008 г. беше приет осъвремененият Митнически кодекс1, с цел справяне с 
нарасналите търговски потоци, управлението на рисковете, защитата и сигурността на 
законната търговия и за изграждане на обща компютърна среда за митниците и 
търговията. 

 
2.5 Правилата на Модернизирания митнически кодекс вече са в сила, но за да може 

действително да се прилагат, са необходими правилата за изпълнение, които съгласно 
предвижданията трябва да влязат в сила до 24 юни 2013 г. Този краен срок обаче не 
може да бъде спазен по технически и практически причини,свързани със сложни 
правни, компютърни и оперативни аспекти. 

 
2.6 В своите становища по този въпрос Комитетът вече е имал случай да посочи, „че тези 

срокове са определени с известен оптимизъм“2 и отбеляза, че „липсата на регламент за 
прилагане, чието изготвяне също попада в рамките на правомощията на самата 
Комисия, за момента оставя известна несигурност по отношение на различните 
стандарти“3, но ЕИСК продължава да е на мнение, че „митническият съюз, който на 
времето играеше водеща роля в европейската икономическа интеграция, не може да 
изостава от света на международната търговия“4. 

 

                                                      
1 

 Вж. ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1. 
2 

 Вж. ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 47. 
3

  Вж. ОВ C 309, 16.12.2006 г., стр. 22. 
4 

 Вж. ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 78. 
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2.7 Що се отнася до финансовите средства, Комитетът потвърждава изразеното в неговото 
неотдавнашно становище относно предложението за програма за действие за 
митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. 
(FISCUS)5. Все пак, както вече Комитетът предложи на няколко пъти6, това би 
трябвало да бъде само началото на едно структурирано сътрудничество между всички 
агенции, национални и европейски, участващи в борбата срещу измамите и 
финансовите престъпления: изпирането на пари, организираната престъпност, 
тероризма, контрабандата и др. 

 

2.8 Освен това Комитетът смята, че като се има предвид, че през последните години са 
разработени две програми: „Митници 2013“ и „Fiscalis 2013“, които поеха по 
различни пътища и сега се вливат в една единствена програма FISCUS, е необходимо 
да се поддържа „основният положителен аспект на тази програма“, който е 
„значението, отдавано на човешкия фактор“: 

 

− „Трябва да се гарантира, че националните митнически и данъчни администрации 
разполагат с достатъчно оборудване за посрещане на предизвикателствата на 
следващото десетилетие. 

− На данъчните и митническите служби трябва да бъдат осигурени съвременни и 
ефикасни ИТ системи. Това следва да включва елементи като Модернизиран 
митнически кодекс (ММК). 

− Комитетът би желал да види по-подробни оценки на въздействието върху бюджета 
на ЕС и бюджетите на правителствата на държавите членки.“7 

 

2.9 За да се постигне модернизиране на митническия сектор, са нужни финансови средства, 
съответстващи на процедурите и процесите, свързани с митническите дейности, по-
специално на създаването на електронни системи и обучението на съответните 
човешки ресурси. 

 

2.10 Стратегическите цели на новото предложение за регламент остават същите като тези на 
Регламент (ЕО) № 450/2008, предмет на преработване, т.е. цели, съвместими със 
съществуващите политики в областта на търговията със стоки, влизащи или напускащи 
Европейския съюз: относно тези цели Комитетът вече е имал възможност да се 
произнесе8. 

 

                                                      
5 

 Вж. становище CESE, публикувано в OВ C 143 от 22.05.201 г., стр. 48 
6 

 Вж. становища на ЕИСК относно „Борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност “, 
ОВ C 347 от 18.12.2010 г., стр. 73; „Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане“, 
ОВ C 255 от 22.9.2010 г., стр. 61; „Неплащането на данъци при внос “ ОВ C 277 от 17.11.2009 г., стр. 112 и 
„Административното сътрудничество в областта на данъчното облагане“, OВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 120. 

7
 Вж. бележка под линия 5, пак там. 

8
 Вж. бележка под линия № 2. 
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2.11 В резолюцията от 1 декември 2011 г. относно модернизацията на митническите 
служби9 Европейският парламент изрази позицията си и разгледа проблемите, свързани 
с: митническата стратегия, инструментите за гарантиране на конкурентоспособността и 
управлението на риска; обслужването на едно гише; хармонизирането на системите за 
контрол и санкции; процедурните опростявания, финансовите интереси и правата 
върху интелектуалната собственост и засиленото сътрудничество. 

 
2.12 От своя страна самата Комисия в доклада си за напредъка относно стратегията за 

развитието на Митническия съюз10 подчерта необходимостта от: 
 

− по-широк стратегически подход за сътрудничество с другите агенции и 
международните партньори в сферата на безопасността, здравето и околната среда; 

 
− подобряване и актуализиране на управлението по отношение на структурите и 

методите на работа с по-изразено насочване на митническите процеси към 
предприятията; 

 
− споделяне и поставяне на всеобщо разположение на уменията и способностите 

между държавите членки и Комисията, с цел да се подобри ефективността, 
съгласуваността и да се реализират икономии от мащаба в рамките на 
програмата FISCUS; 

 
− определяне на критерий за измерване и оценка на изпълнението (резултати и 

продукти), за да се гарантира, че митническият съюз преследва целите си и да се 
набележат закъснения или пропуски. 

 
2.13 Съветът, от своя страна, в резолюцията си от 13 декември 2011 г.11 реши да се създаде 

стратегия за бъдещото сътрудничество, с цел да определи мерките, които трябва да 
бъдат предприети за по-нататъшно засилване на митническото сътрудничество и 
сътрудничеството с други органи, за засилване на ролята на митниците като основен 
орган, за контрол на движението на стоки в пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и за постигане на по-ефективна защита на гражданите на ЕС. 

 

                                                      
9

 Вж. резолюция PE 1.12.2011 г.  (2011/2083/INI). 
10

 Вж. СOM(2011) 922 final, 20 декември 2011 г. 
11 

 Вж. ОВ C 5, 7.1.2012 г., стр. 1. 
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3. Предложението на Комисията 
 
3.1 Комисията предлага замяна на Регламент (ЕО) № 450/2008 (Модернизиран митнически 

кодекс) с преработен регламент, който наред с другото: 
 

– да приведе текста в съответствие с Договора от Лисабон; 
 
– да го адаптира към аспектите на практическото прилагане и развитието в 

митническото законодателство и в други области на политиката, свързани с 
движението на стоки между ЕС и трети държави; 

 
− да осигури достатъчно време за разработването на компютърните системи, 

необходими за функционирането му. 
 
3.2 С преработването на Регламент (ЕО) № 450/2008 се предвижда постигане на по-пълно 

съответствие на законодателството с търговските практики чрез осигуряване на 
оптимална структура и планиране на развитието на компютърните системи, като 
същевременно се включват всички преимущества на предложения за преработка 
регламент, а именно опростяването на административните процедури за публичните 
органи (на ЕС или държавите членки) и частните субекти. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 Комитетът приветства приемането от Европейската комисия на предложението за 

регламент за преработка на Регламент (ЕО) №. 450/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2008 за създаване на Модернизиран митнически кодекс на 
Общността. 

 
4.2 Комитетът смята, обаче, че за положителното приемане на това ново предложение е 

необходимо да бъдат гарантирани: 
 

− определени срокове за въвеждане на разпоредбите за прилагане, за да се избегнат 
нови преработки и закъснения; 

 
− еднакво тълкуване на митническото законодателство на Съюза, който трябва да 

действа като единна администрация за изграждането на единна европейска 
митница; 

 
− еднакви равнища на контрол и еднакво третиране на работниците в която и да е 

точка от митническата територия на ЕС, със стандартизирани мерки за контрол, 
завършването на създаването на обслужване на едно гише и улесняването на 
достъпа до статут на одобрен икономически оператор; 
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− повсеместно разпространена информация за всички заинтересовани страни, за да се 
гарантира последователно и еднакво прилагане на новите правила и 
компютъризирани процедури, въз основа на общи стандарти, които да гарантират 
пълната оперативна съвместимост; 

 
− качествено обучение на човешките ресурси на митниците и операторите въз основа 

на европейските платформи и стандарти, с цел да се увеличи степента на 
професионализъм и отговорност, с подходящ надзор, на базата на европейските 
стандарти за качество; 

 
− подходящи национални ресурси и ресурси на Общността, чрез активиране на 

специални програми като FISCUS, общностни програми за постоянно обучение, 
насочени и към езиковото обучение и обучение по ИКТ и катедри „Жан Моне“; 

 
− споделяне и поставяне на всеобщо разположение на уменията и способностите 

между държавите членки и на европейско равнище с цел постигане на създаването 
на висше европейско митническо училище, което да е в състояние да 
популяризира върховите постижения на професията в областта на митниците. 

 
4.3 Комитетът смята, че тези въпроси са от особено значение във връзка с обучението и 

съвместните инициативи в областта на ИТ, за да се гарантират високи стандарти за 
оперативна съвместимост на митническите системи и единен европейски митнически 
корпус, с хомогенна квалификация и оперативни равнища. 

 
4.4 Значителните инвестиции, които вече са направени за пускането в експлоатация на 

оперативно съвместими електронни митнически системи, все още не са премахнали 
различията по отношение на законодателството и използването на данни: необходимо е 
да се използват сроковете, посочени в предложението на Комисията, за даване на по-
голям тласък на хармонизацията и за конкретното създаване на „европейски 
митнически корпус“, който да служи за основа на горещо препоръчваната от Комитета 
цел – създаването на единна европейска митница. 

 
4.4.1 С оглед поставяне началото на хомогенно прилагане на новия регламент, ЕИСК 

предлага експерименталното създаване на европейски сили за бързо реагиране, която 
да подкрепя квалифицираната и обременяваща работа на митниците, особено по 
външните граници. 

 
4.5 Комитетът потвърждава вече казаното, че „общностното управление на митниците 

трябва да стои сред дългосрочните цели на Съюза: управление от този вид има своите 
предимства по отношение на простотата, надеждността и икономичността, както и 
поради възможността за свързване с други системи на ЕС и трети страни“12. 
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4.6 Комитетът подчертава значението на това, да се разполага с актуализирани ръководни 

насоки за контрол на вноса в областта на безопасността на продуктите и публична база 
данни за опасни стоки, засечени от митниците. 

 
4.7 Комисията следва да вземе предвид коментарите, изразени от Комитета в становището 

му от 13 декември 2007 г. относно хоризонталната правна рамка13 по отношение на 
необходимостта от по-добра координация и укрепване на дейностите по наблюдение на 
пазара. 

 
4.8 Що се отнася до правната закрила на пазара на ЕС, правилата би трябвало да се 

развиват в посока нови системи, които да позволяват да се определя произходът и да се 
гарантира възможността за проследяване на продуктите, за да се подобри 
информацията за потребителите и да се укрепят дейностите за предотвратяване на 
нередностите и измамите в митническия сектор. 

 
Брюксел, 23 май 2012 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Staffan Nilsson 

 

 
_____________ 
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