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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Комисията, подпомагана от Групата по икономически и тарифни въпроси (ГИТВ), 
разгледа всички искания за временно суспендиране на автономните мита по Общата 
митническа тарифа, представени ѝ от държавите членки. Настоящото предложение се 
отнася за редица селскостопански и промишлени продукти. Исканията за суспендиране 
бяха разгледани в съответствие с критериите, посочени в Съобщението на Комисията 
относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти 
(OВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6). Въз основа на този преглед Комисията счита, че 
суспендирането на митата е оправдано за продуктите, изброени в приложение I към 
настоящото предложение. Освен това в приложение I са изброени: i) продукти, чието 
описание е трябвало да бъде променено; и ii) продукти, за които е станал необходим 
нов код по КН или по ТАРИК. 

Продуктите, за които тарифното суспендиране вече не представлява икономически 
интерес за Съюза, трябва да бъдат заличени от списъка. Съответно, в приложение II са 
изброени продуктите, които се заличават от приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1387/2013, както и продуктите, чието описание е трябвало да бъде променено, и 
продуктите, за които е станал необходим нов код по КН или по ТАРИК, които са 
заменени с нови описания и/или кодове в приложение I. 

Списъкът на съответните допълнителни единици в приложение II към Регламент (ЕС) 
№ 1387/2013 следва да се актуализира. Съответно, в приложение III се съдържа списък 
на кодовете на допълнителните единици на продуктите, изброени в приложение I към 
настоящото предложение, а в приложение IV към приложеното предложение се 
съдържа списък на кодовете на допълнителните единици на продуктите, заличени от 
приложение I към горепосочения регламент. 

Предложението е в съгласие с политиката в областта на търговията, 
предприемачеството, развитието и външните отношения. 

По-специално настоящото предложение не е за сметка на държавите, ползващи се с 
преференциални търговски споразумения с ЕС (напр. Общата система за 
преференции — ОСП, режима на Споразумението за партньорство със страните от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн — АКТБ, споразуменията с държавите 
кандидатки и потенциалните държави кандидатки). 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Проведена бе консултация с Групата по икономически и тарифни въпроси, в която има 
представители на компетентните органи от всички държави членки. Всички изброени 
суспендирания съответстват на споразуменията или компромисите, постигнати по 
време на дискусиите на групата. 

Не бе споменато съществуването на потенциално сериозни рискове с необратими 
последици. 

Освен това цялата схема на автономни суспендирания бе предмет на проучване за 
оценка, проведено през 2013 г. и приключило в началото на декември 2013 г. 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/eval
uation_suspensions_duties.pdf). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/evaluation_suspensions_duties.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/evaluation_suspensions_duties.pdf
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Настоящото предложение подлежи на процедура по междуведомствена консултация и 
ще бъде публикувано след приемането му от Съвета. 

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Правното основание на настоящото предложение за регламент е член 31 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

По силата на член 31 от ДФЕС мерките за суспендиране на автономни мита и 
автономните тарифни квоти се определят от Съвета с квалифицирано мнозинство въз 
основа на предложение на Комисията: следователно подходящият инструмент е 
регламент. 

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза. 
Следователно принципът на субсидиарност не се прилага. 

С това предложение се спазва принципът на пропорционалността, тъй като този набор 
от мерки съответства на установените принципи за опростяване на процедурите за 
икономическите оператори с предмет на дейност във външната търговия и е в 
съответствие със Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономни 
мита и относно автономните тарифни квоти (ОВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6). 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА  
Несъбрани мита на обща стойност приблизително 91,8 млн. евро годишно. 
Отражението върху традиционните собствени ресурси в бюджета възлиза на – 68,8 
млн. евро годишно (75 % x 91,8 млн. евро годишно). 
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2014/0148 (NLE) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита 
по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и 

промишлени продукти 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 31 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) В интерес на Съюза е да суспендира напълно автономните мита по Общата 
митническа тарифа за 98 нови продукта, които към момента не са включени в 
приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета1. Поради това тези 
нови продукти следва да бъдат включени в посоченото приложение. 

(2) Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по 
Общата митническа тарифа за 7 от продуктите, които понастоящем са изброени 
в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013. Поради това тези продукти 
следва да бъдат заличени от посоченото приложение. 

(3) Необходимо е да бъдат направени промени в описанията на 75 суспендирания, 
включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат 
техническото развитие на продуктите и икономически тенденции на пазара или 
за да се въведат езикови адаптации. Освен това кодовете по ТАРИК за други 
четири продукта следва да бъдат променени. В допълнение за други три 
продукта е необходимо класиране в две или повече позиции. Суспендиранията, 
за които са необходими изменения, следва да се заличат от списъка на 
суспендирания в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а изменените 
суспендирания следва да бъдат включени в този списък. 

(4) За четири продукта е необходимо, в интерес на Съюза, да се измени датата за 
тяхното задължително преразглеждане, за да се позволи безмитен внос след тази 
дата. Тези продукти бяха преразгледани и им бяха определени нови дати за 
следващото им задължително преразглеждане. Поради това те следва да бъдат 
заличени от списъка на суспендиранията в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1387/2013 и, след необходимите изменения, да бъдат 
включени наново в този списък. 

(5) Необходимо е да се прегрупират четири продукта, попадащи в обхвата на четири 
различни продуктови описания. Тези четири продукта следва да бъдат обхванати 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1387/2013 от 17 Декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по 

Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201). 
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от две продуктови описания. Освен това двойното класиране на тези четири 
суспендирания стана излишно и поради това следва да се измени. Поради това 
суспендиранията, които се отнасят за четирите продукта следва да се заличат от 
списъка на суспендиранията в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а 
изменените суспендирания следва да бъдат включени наново в този списък. 

(6) За по-голяма яснота изменените вписвания следва да бъдат отбелязани със 
звездичка. 

(7) Приложение II към Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да се допълни с 
допълнителни единици за някои от новите продукти, за които се разрешават 
суспендирания, за да се позволи адекватен статистически контрол. От 
съображения за последователност, допълнителните единици, определени за 
продуктите, които се заличават от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1387/2013, следва да бъдат заличени от приложение II към 
посочения регламент. 

(8) Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен. 

(9) Тъй като поправките, предвидени в настоящия регламент, следва да влязат в 
сила, считано от 1 юли 2014 г., настоящият регламент следва да се прилага от 
същата дата и да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 
Приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва: 

1) между заглавието и таблицата се вмъква следната забележка: 

„(*) Суспендиране, свързано с продукт в настоящото приложение, спрямо 
което кодът по КН или по ТАРИК или описанието на продукта, или датата на 
задължителното преразглеждане са били изменени с регламент (ЕС) № .../2014 
от... на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на 
автономните мита по Общата митническа тарифа за определени 
селскостопански, рибни и промишлени продукти (ОВ...)“; 

2) редовете за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, се 
вмъкват в последователността на кодовете по КН, посочени в първата колона 
на таблицата, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕС) № 1387/2013; 

3) заличават се редовете за продуктите, чиито кодове по КН и по ТАРИК са 
посочени в приложение II към настоящия регламент. 

Член 2 
Приложение II към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва: 

1) добавят се редовете за допълнителните единици, чиито кодове по КН и по 
ТАРИК са посочени в приложение III към настоящия регламент; 

2) заличават се редовете за допълнителните единици, чиито кодове по КН и по 
ТАРИК са посочени в приложение IV към настоящия регламент; 
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Член 3 
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз. 
Той се прилага от 1 юли 2014 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 
Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за 
суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за 
определени селскостопански, рибни и промишлени продукти 

2. БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ: 
Глава и статия: глава 12, статия 120 

Сума, предвидена в бюджета за 2014 година: 16 185 600 000 EUR (B 2014) 

3. ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ: 
 Предложението няма финансово отражение 

X Предложението няма финансово въздействие върху разходите, но има 
такова върху приходите – ефектът е, както следва: 

(в млн. EUR до първия знак след десетичната запетая) 

Бюджетен 
ред 

Приходи2 6-месечен период, 
считано от 
дд/мм/гггг 

Година: 2.2014] 

Член 120 Въздействие върху 
собствените ресурси 

1.7.2014 г. – 34,4  

(в млн. EUR до първия знак след десетичната запетая) 

Положение след действието 

 [2015 – 2018 г.] 

Член 120 – 68,8 / годишно 

4. МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ 

В съответствие с членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на 
Комисията за определяне на разпоредби за прилагането на Митническия кодекс 
на Общността ще се провеждат проверки за специфичното предназначение на 
някои от продуктите — предмет на настоящия регламент на Съвета. 

5. ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ 
Настоящото предложение съдържа измененията, които трябва да бъдат 
направени в приложението към съществуващия регламент, за да се отчете 
следното: 

1. новите искания за суспендиране, които са били представени и приети; 

                                                 
2 По отношение на традиционните собствени ресурси (мита за селскостопански продукти, налози 

върху захарта, митни сборове) посочените суми следва да бъдат нетни, т.е. след приспадането на 
25 % разходи по събирането  
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2. техническото развитие на продуктите и икономическите тенденции на 
пазара, довели до преустановяването на определени съществуващи 
суспендирания. 

Допълнение 

Освен измененията вследствие на промените в описанието или кода 
настоящото приложение съдържа и 98 нови продукта. Несъбраните мита, 
съответстващи на тези суспендирания, изчислени на база на прогнозите на 
подалите искания държави членки за периода 2013—2017 г., възлизат на 
53,7 млн. евро годишно. 

Въз основа на съществуващите статистически данни за предходните години 
обаче изглежда, че тази сума трябва да се увеличи, като се умножи със среден 
коефициент, оценен на 1,8, за да се отчете вносът в други държави членки, 
които прилагат същите суспендирания. Това означава загуба на приходи от 
несъбрани мита за около 96,7 млн. евро/год. 

Заличаване: 

От настоящото приложение са заличени 7 продукта, тъй като върху тях отново 
са наложени мита. Това представлява увеличение на ресурсите с 4,9 млн. EUR, 
изчислено въз основа на статистическите данни за 2013 г. 

Очаквани разходи за тази операция 

Въз основа на гореизложеното отражението на настоящия регламент върху 
загубата на приходи може да бъде изчислено, както следва: 96,7 –
4,9  = 91,8 млн. евро (брутна сума, включително разходите по събирането) x 
0,75 = 68,8 млн. евро годишно за периода 1.7.2014 — 31.12.2018 г. 
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