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Приложение IV: Списък на внесените предложения, които ще бъдат оттеглени или изменени 

Комисията възнамерява да оттегли предложенията, изброени по-долу, в рамките на шест месеца (до април 2016 г.).  

Предложенията, оттеглени по причини, различни от това, че вече не са актуални, както и предложенията, които ще бъдат изменени, са изписани с 

получер шрифт. 

№° 
COM/междуинституционален 

номер 
Наименование Мотиви за оттеглянето/изменението 

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митници 

1. COM/2007/0746 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

определящ мерки за прилагане на Директива 

2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху 

добавената стойност по отношение на третирането на 

застрахователните и финансовите услуги  

Предложението е от 2007 г. и не се предвижда постигане на 

споразумение (никое председателство на Съвета не е 

провеждало обсъждания наскоро). 

2. COM/2007/0747 

2007/0267/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за 

изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата 

система на данъка върху добавената стойност по 

отношение на третирането на застрахователните и 

финансовите услуги 

Предложението е от 2007 г. и не се предвижда постигане на 

споразумение (никое председателство на Съвета не е 

провеждало обсъждания наскоро). 

3. COM/2013/0721 

2013/0343/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за 

изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата 

система на данъка върху добавената стойност по 

отношение на стандартната справка-декларация за 

ДДС 

Преговорите доведоха до проект на компромисен текст, 

който е напълно в разрез със същността на предложението 

на Комисията. По-специално последните развития са в 

противоречие с целите за опростяване, хармонизиране и 

значително намаляване на административната тежест на 

предложението на Комисията. 

4. COM/2011/0594 

2011/0261/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно 

обща система за данък върху финансовите сделки и за 

изменение на Директива 2008/7/ЕО 

Това предложение бе заменено от съответно предложение от 

2013 г. по процедурата за засилено сътрудничество. 
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№° 
COM/междуинституционален 

номер 
Наименование Мотиви за оттеглянето/изменението 

5. COM/2011/0738 

2011/0334/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно 

методите и процедурата за предоставяне на собствения 

ресурс на база данък върху финансовите сделки 

Европейският съвет на своето заседание от февруари 2013 г., 

когато вземаше решение относно пакета за периода 2014—

2020 г., „прикани участващите държави членки да разгледат 

въпроса дали той (т.е. данъкът върху финансовите сделки) би 

могъл да бъде база за нов собствен ресурс“. Следва да се 

отбележи, че групата на високо равнище за собствените 

ресурси беше натоварена да предприеме „общ преглед на 

системата на собствените ресурси, като се ръководи от 

общите цели за простота, прозрачност, справедливост и 

демократична отчетност.“ Тъй като регламентът относно 

предоставянето се основаваше на предложението на 

Комисията от юни 2011 г. за ново решение относно 

собствените ресурси, което в това отношение не беше 

запазено, предложеният регламент относно предоставянето 

вече не е актуален и следователно Комисията възнамерява да 

оттегли предложението. Всяко възможно бъдещо 

предложение на Комисията относно собствен ресурс от ДФС 

ще трябва отново да бъде придружено от съответен 

регламент относно предоставянето. 

 

6. COM/2011/0121 

2011/0058/CNS 
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно 

обща консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) 

Както беше оповестено в Съобщението относно 

„Справедлива и ефикасна система за корпоративно 

данъчно облагане в Европейския съюз:  пет ключови 

области за действие“ (COM(2015)302), Комисията е в процес 

на подновяване на работата с нов поетапен подход. 

Съществуващото предложение ще бъде успоредно 

оттеглено. 

 

7. COM/1998/0637 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 

представителство и вземане на позиция на Общността 

на международно равнище в контекста на 

икономическия и паричен съюз 

 

Предложението беше оттеглено (C(2015)8001) и заменено с 

ново предложение на 21 октомври 2015 г. (COM(2015)603). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52011PC0121&qid=1445340274523&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52011PC0121&qid=1445340274523&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52011PC0121&qid=1445340274523&rid=2
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№° 
COM/междуинституционален 

номер 
Наименование Мотиви за оттеглянето/изменението 

Външни работи и политика на сигурност 

8. COM2007/0141 

2007/0049/APP 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА 

КОМИСИЯТА относно сключване на Протокол към 

Споразумението за партньорство и сътрудничество 

между Европейските общности и техните държави 

членки, от една страна, и Република Туркменистан, от 

друга страна, за да се вземе предвид присъединяването 

на Република България и Румъния към Европейския 

съюз 

Не е актуално: целта на този протокол за адаптиране бе да 

отрази присъединяването на България и Румъния, обаче той 

никога не беше завършен и впоследствие се реши да се 

предложи решение, което обхваща присъединяванията на 

всички държави членки към ЕС от 2004 г. насам. 

9. COM/2007/0144 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 

подписването и временното прилагане на протокол към 

Споразумението за партньорство и сътрудничество 

между Европейските общности и техните държави 

членки, от една страна, и Република Туркменистан, от 

друга страна, за да се вземе предвид присъединяването 

на Република България и Румъния към Европейския 

съюз 

Не е актуално: целта на този протокол за адаптиране бе да 

отрази присъединяването на България и Румъния, обаче той 

никога не беше завършен и в последствие бе реш да се 

предложи решение, което обхваща присъединяванията на 

всички държави членки към ЕС от 2004 г. насам. 

10. COM/2004/808 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 

подписването от името на Европейската общност и 

временното прилагане на някои разпоредби на Евро-

средиземноморско споразумение за асоцииране между 

Европейската общност и нейните държави членки и 

Сирийската арабска република 

 

Това споразумение няма да бъде финализирано, а правните 

текстове от 2004 и 2008 г. междувременно станаха неактуални. 

11. COM/2008/853 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 

подписването от името на Европейската общност и 

временното прилагане на някои разпоредби на Евро-

средиземноморско споразумение за асоцииране между 

Европейската общност и нейните държави членки и 

Сирийската арабска република 

 

Това споразумение няма да бъде финализирано, а правните 

текстове от 2004 и 2008 г. междувременно станаха неактуални. 
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№° 
COM/междуинституционален 

номер 
Наименование Мотиви за оттеглянето/изменението 

Търговия 

12. COM/2008/0522 

2008/0169/APP 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на 

споразумението, с което се установява рамка за 

споразумение за икономическо партньорство между 

Европейската общност и нейните държави членки, от една 

страна, и държавите партньорки от Източноафриканската 

общност, от друга 

Това споразумение няма да бъде финализирано, тъй като бе 

изпреварено от по-всеобхватно споразумение, договорено 

след 2007 г. и парафирано през 2014 г. 

13. COM/2008/0565 

2008/0177/APP 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на 

Междинно споразумение за икономическо партньорство 

между Европейската общност и нейните държави членки, 

от една страна, и държавите от Южноафриканската 

общност за развитие, страни по СИП, от друга 

Това споразумение няма да бъде финализирано, тъй като бе 

изпреварено от по-всеобхватно споразумение, договорено 

след 2007 г. и парафирано през 2014 г. 

14. COM/2012/0593 

2012/0287/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 

позицията, която да бъде заета от името на Европейския 

съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден 

със Споразумението за партньорство и сътрудничество за 

установяване на партньорство между Европейските 

общности и техните държави членки, от една страна, и 

Руската федерация, от друга страна, от 24 юни 1994 г. по 

отношение на изготвянето на списък на помирителите 

Не е актуално: На 13 декември 2012 г. Русия официално отказа 

да състави списък на помирителите за привеждане в действие 

на системата за уреждане на спорове на Споразумението за 

партньорство и сътрудничество. ЕС може да прибегне до 

общите разпоредби на СТО. 

Транспорт 

15. COM/2014/0083 

2014/0042/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, 

която да бъде приета от името на Европейския съюз в 

Международната морска организация по време на 66-ата 

сесия на Комитета за опазване на морската среда по 

отношение на приемането на изменения на приложение VI 

към MARPOL относно отлагането на етап III на 

емисионните норми за NOx 

Въпреки че позицията на Комисията, която се съдържа в 

предложеното решение, е все още в сила, предложението вече 

не е актуално, тъй като 66-ото заседание на Комитета по 

опазване на морската среда вече се състоя (31 март — 4 април 

2014 г.). 
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№° 
COM/междуинституционален 

номер 
Наименование Мотиви за оттеглянето/изменението 

16. COM/2013/484 

2013/0226/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент 

(ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на 

товари по вътрешни водни пътища по отношение на 

предоставянето на Комисията на делегирани и 

изпълнителни правомощия за приемането на 

определени мерки 

Ако не бъде прието в срок от шест месеца, предложението 

следва да бъде оттеглено. 

17. COM/2013/0611 

2013/0297/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент 

(ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за 

железопътния транспорт по отношение на събирането 

на данни за товарите, пътниците и произшествията 

Ако не бъде прието в рамките на шест месеца, 

предложението следва да бъде оттеглено. 

Миграция, вътрешни работи и гражданство 

18. COM/2013/0095  

2013/0057/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за създаване на система за 

влизане/излизане, чрез която да се регистрира 

информацията за влизането и излизането и да се 

съхраняват личните и биометричните данни на 

гражданите на трети държави, преминаващи 

външните граници на държавите членки на 

Европейския съюз (пакетът „Интелигентни граници“) 

Комисията обяви в своята Европейска програма за 

миграция (COM(2015)240) намерението си да представи 

изменено предложение през 2016 г. 

19. COM/2013/0097 

2013/0059/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на  

Програмата за регистрирани пътници (пакетът 

„Интелигентни граници“) 

Комисията обяви в своята Европейска програма за 

миграцията (COM(2015)240) намерението си да представи 

изменено предложение през 2016 г. 
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№° 
COM/междуинституционален 

номер 
Наименование Мотиви за оттеглянето/изменението 

20. COM/2013/0096 

2013/0060/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Регламент (ЕО) № 562/2006  във връзка с използването 

на Системата за влизане/излизане (EES) и Програмата 

за регистрирани пътници (RTP) (пакетът 

„Интелигентни граници“) 

Комисията обяви в своята Европейска програма за 

миграцията (COM(2015)240) намерението си да представи 

изменено предложение през 2016 г. 
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