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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 12942013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 декември 2013 г.
за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г.
(„Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО
даните да могат да се възползват от пълния потенциал на
вътрешния пазар и световната търговия.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 33 от него,

(3)

С оглед да се подкрепи процесът на присъединяване и
асоцииране на трети държави, Програмата следва да
бъде отворена за участие за присъединяващи се държави
и държави кандидатки, както и за потенциални кандидати
и държави партньори по европейската политика за
съседство, ако са изпълнени някои условия. Предвид
нарастващата взаимосвързаност на световната икономика
Програмата следва да продължава да предоставя
възможност за включване на външни експерти,
например служители на трети държави, представители
на международни организации или икономически
оператори, в определени дейности. Участието на външни
експерти се счита от съществено значение, когато целите
на дадена програма не могат да бъдат постигнати без
приноса на тези експерти. Създаването на Европейската
служба за външна дейност под ръководството на
Върховния представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност улеснява
постигането на координация и съгласуваност на поли
тиката в една област, която е важен елемент от външно
политическите стратегии и действия на Съюза както на
двустранна, така и на многостранна основа.

(4)

При формулирането на целите на Програмата следва да се
вземат предвид набелязаните проблеми и предизвика
телства в митническата сфера през следващото десети
летие. Програмата следва да запази значението си в
изключително важни области като съгласуваното
прилагане на правото на Съюза в митническата сфера и
свързаните с нея въпроси. Освен това Програмата следва
да бъде насочена към защита на финансовите и икономи
ческите интереси на Съюза и към защита на безопасността
и сигурността. Това следва да обхваща, inter alia, сътруд
ничество и обмен на информация между органите за
наблюдение на вътрешния пазар, както национални,
така и на Съюза, и митническите органи. Програмата
освен това следва да бъде насочена към улесняване на
търговията, inter alia, чрез съвместни усилия за борба с
измамите и увеличаване на административния капацитет
на митническите органи. В тази перспектива следва да
бъде осъществен анализ на ползите и разходите по
отношение на детекторното оборудване и свързаната с
него технология, за да се улесни придобиването на
модерни инструменти за митнически контрол от митни
ческите органи след 2020 г. Следва да бъдат разгледани и
методите, улесняващи придобиването на модерни
инструменти за митнически контрол, включително
съвместни обществени поръчки.

(5)

Прилаганите преди 2014 г. инструменти по Програмата са
доказали целесъобразността си и поради това следва да се
запазят. С оглед на необходимостта от по-структурирано
оперативно сътрудничество следва да се прибавят допъл
нителни инструменти — експертни екипи, съставени от
експерти на Съюза и национални експерти, за съвместно

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),
като имат предвид, че:

(1)

(2)

Прилаганата преди 2014 г. многогодишна програма за
действие за митниците допринесе значително за улес
няване и задълбочаване на сътрудничеството между
митническите органи в рамките на Съюза. Много
дейности в митническата сфера са от трансгранично
естество, като включват и засягат всички държави
членки — и поради това те не могат да се осъществяват
по ефективен и ефикасен начин от отделните държави
членки. Програма „Митници“ на равнището на Съюза,
която се прилага от Комисията, предоставя на
държавите членки рамка на равнището на Съюза за
развитие на тези дейности за сътрудничество при поголяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка
държава членка изградеше собствена рамка за сътрудни
чество на двустранна или многостранна основа. Поради
това е целесъобразно да се осигури продължаване на
предишната многогодишна програма за действие за
митниците чрез създаване на нова програма в същата
област — програма „Митници 2020“ („Програмата“).
Дейностите по Програмата, а именно европейските инфор
мационни системи, съвместните действия за митническите
служители и общите инициативи за обучение, ще
допринесат за изпълнението на стратегията „Европа
2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
като укрепят функционирането на вътрешния пазар.
Програмата активно ще укрепва функционирането на
митническия съюз чрез осигуряването на рамка за
дейности, насочени към по-ефикасни и модернизирани
митнически органи, укрепване на конкурентоспособността
на предприятията, насърчаване на заетостта и рационали
зиране и координиране на действията на държавите
членки за защита на техните и на Съюза финансови и
икономически интереси, така че предприятията и граж

(1) Позиция на Европейския парламент от 21 ноември 2013 г. (все още
непубликувана в Официален вестник).
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референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуин
ституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.
между Европейския парламент, Съвета и Комисията
относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по
бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2),
за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната
бюджетна процедура.

изпълнение на задачи в конкретни области, както и
действия за изграждане на капацитет в публичната адми
нистрация с цел да се осигури специализирано съдействие
на участващите държави, които имат нужда от развитие
на административен капацитет.
(6)

(7)

(8)

Европейските информационни системи изпълняват изклю
чително важна роля за укрепване на митническите
системи в рамките на Съюза и поради това следва да
продължат да се финансират по Програмата. Освен това
следва да се осигури възможност за включване в
Програмата на нови информационни системи, свързани с
митниците и създадени съгласно правото на Съюза. Евро
пейските информационни системи, когато това е уместно,
следва да се основават на модели за споделено
разработване и обща ИТ архитектура, с цел да се
увеличи гъвкавостта и ефикасността на митническата
администрация.
Изграждането на компетентност на човешките ресурси
следва да бъде също така осъществено под формата на
общо обучение и следва да се реализира чрез Програмата.
Необходимо е митническите служители да разширяват и
актуализират своите знания и умения, необходими за
обслужване на потребностите на Съюза. Програмата
следва да има съществен принос за укрепването на капа
цитета на човешките ресурси чрез засилена подкрепа за
обучение, насочена към митническите служители и
икономическите оператори. За тази цел настоящият
подход на Съюза за общо обучение, който се основава
главно на развитието на централно електронно
обучение, следва да се превърне в многостранна
програма за подпомагане на обучението за нуждите на
Съюза.
Програмата „Митници 2020“ следва да отдаде дължимото
значение и да задели подходяща част от своя бюджет за
функционирането на съществуващите европейски инфор
мационни системи в митническата сфера и за разработ
ването на нови европейски информационни системи,
необходими за изпълнението на Митническия кодекс на
Съюза. Същевременно следва да се заделят подходящи
средства за дейности, чиято цел е да обединява
служители, които работят с митниците, както и за
изграждането на компетентност на човешките ресурси.
Освен това Програмата следва да предвижда определена
степен на бюджетна гъвкавост, необходима, за да се
отговоря на промените в приоритетите на политиките.

(9)

Програмата следва да обхваща период от седем години, за
да се съгласува нейната продължителност с тази на много
годишната финансова рамка, определена в Регламент (ЕС,
Евратом) № 1311/2013 (1).

(10)

Настоящият регламент определя финансов пакет за целия
срок на Програмата, който да представлява основната

(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември
2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за
годините 2014—2020 (Виж страница 884 от настоящия брой на
Официален вестник)

20.12.2013 г.

(11)

В съответствие с ангажимента на Комисията за съгласу
ваност и опростяване на програмите за финансиране,
посочен в нейното съобщение от 19 октомври 2010 г.,
озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“, ресурсите следва
да се споделят с други инструменти на Съюза за финан
сиране, ако предвидените дейности по Програмата са
насочени към цели, които са общи за различни
инструменти за финансиране, като обаче се изключва
двойното финансиране. Действията по Програмата следва
да гарантират съгласуваност при използването на
ресурсите на Съюза в подкрепа на функционирането на
митническия съюз.

(12)

Необходимите мерки за финансовото изпълнение на
настоящия регламент следва да се приемат в съответствие
с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета (3) и в съответствие с Делегиран
регламент (ЕС, Евратом) № 1268/2012 на Комисията (4).

(13)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават
чрез подходящи мерки през целия цикъл на разходите,
включително чрез предотвратяване, разкриване и
разследване на нередности, възстановяване на изгубени,
недължимо платени или неправомерно използвани
средства, а в случаите, когато е уместно — санкции.

(14)

Сътрудничеството относно интелигентната оценка на
риска е жизненоважно, за да се даде възможност на
надеждните предприятия да се възползват максимално
от опростяването на електронната администрация на
митниците, и позволява да се отстранят нередностите.

(15)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на
настоящия регламент на Комисията следва да бъдат пред
оставени изпълнителни правомощия по отношение на
създаването на годишните работни програми. Тези
правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие
с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент
и на Съвета (5).

(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.,
стр. 1).
(4) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от
29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и
принципи относно реда и условията за контрол от страна на
държавите членки върху упражняването на изпълнителните
правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г.,
стр. 13).

20.12.2013 г.
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(16)

За да се реагира по подходящ начин на промените в
приоритетите на политиките, на Комисията следва да
бъде делегирано правомощието да приема актове в съот
ветствие с член 290 от Договора за функционирането на
Европейския съюз във връзка с изменение на списъка от
показатели за измерване на постигането на специфичните
цели и промяна на индикативните суми, разпределени за
всеки вид дейност. От особена важност е по време на
подготвителната си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително на експертно
равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните
актове Комисията следва да осигури едновременното и
своевременно предаване на съответните документи по
подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(17)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно
създаване на многогодишна програма за подобряване на
функционирането на митническия съюз, не може да бъде
постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй
като те не могат ефикасно да извършват сътрудничеството
и координацията, необходими за осъществяването на
Програмата,но поради нейния мащаб и последици може
да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза,
Съюзът може да приеме мерки в съответствие с
принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от
Договора за Европейския съюз. В съответствие с
принципа на пропорционалност, уреден в същия член,
настоящият регламент не надхвърля необходимото за
постигането на тази цел.
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регламент и под надзора на компетентните органи на
държавите членки, по-специално определените от тях
независими
публични
органи.
Регламент
(ЕО)
№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2)
урежда от своя страна обработването на лични данни,
извършвано от Комисията в рамките на настоящия
регламент и под контрола на Европейския надзорен
орган по защита на данните. Всеки обмен или предаване
на информация от компетентните органи следва да бъде в
съответствие с правилата за предаване на лични данни,
предвидени в Директива 95/46/ЕО, и всеки обмен или
предаване на информация от страна на Комисията
следва да бъде в съответствие с правилата за предаване
на лични данни, предвидени в Регламент (ЕО)
№ 45/2001.
(21)

Настоящият регламент заменя Решение № 624/2007/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (3). Поради това
посоченото решение следва да бъде отменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет

(18)

За изпълнението на Програмата Комисията следва да се
подпомага от комитета по програма „Митници 2020“.

(19)

С цел улесняване на оценката на Програмата следва от
самото начало да се въведе подходяща рамка за мони
торинг на резултатите от Програмата. Следва да се
извърши и междинна оценка на изпълнението на целите
на Програмата, нейната ефикасност и нейната добавена
стойност на европейско равнище. Освен това в крайната
оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на
Програмата и ефекта от нея във връзка с устойчивостта.
Следва да се осигури пълна прозрачност чрез редовно
докладване относно мониторинга и оценката пред Евро
пейския парламент и Съвета. Тези оценки следва да се
основават на показатели, с които се измерва ефекта от
Програмата спрямо предварително определени базови
нива. Показателите следва,inter alia, да измерват времето,
през което общата комуникационна мрежа е на
разположение без сривове в системата, тъй като това е
условие за правилното функциониране на всички евро
пейски информационни системи, за да могат митническите
органи да си сътрудничат ефикасно в рамките на митни
ческия съюз.

(20)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (1) урежда обработването на лични данни,
извършвано в държавите членки във връзка с настоящия

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработ
ването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ
L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

1.
Създава се многогодишна програма за действие „Митници
2020“ („Програмата“) с цел да се подпомогне функционирането
на митническия съюз.
2.
Програмата обхваща периода от 1 януари 2014 г. до
31 декември 2020 г.
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните опред
еления:
(1) „митнически органи“ означава органите, които отговарят за
прилагането на правилата относно митниците;
(2) „външни експерти“ означава:
а) представители на държавни органи, включително от
държави, които не участват в Програмата, съгласно член
3, параграф 2;
(2) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и
за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г.,
стр. 1.)
(3) Решение № 624/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 май 2007 г. за създаване на програма за действие за митниците в
Общността (Митници 2013) (ОВ L 154, 14.6.2007 г., стр. 25).
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б) икономически оператори и организации, представляващи
икономически оператори;
в) представители на международни и други организации в
митническата сфера.
Член 3

20.12.2013 г.

интереси на Съюза и на държавите членки, включително
борбата с измамите и защита на правата върху интелектуалната
собственост, повишаване на безопасността и сигурността, защита
на гражданите и опазване на околната среда, подобряване на
административния капацитет на митническите органи и
укрепване на конкурентоспособността на европейските пред
приятия.
Тези специфични цели се постигат по-специално чрез:

Участие в Програмата
1.
Участващи държави са държавите членки и държавите,
посочени в параграф 2, ако са изпълнени условията, установени
в същия параграф.
2.
Програмата е отворена за участие за всяка от следните
държави:
а) присъединяващи се държави, държави кандидатки и потен
циални кандидати, които се ползват от предприсъединителна
стратегия в съответствие с общите принципи и общите
условия за участие на тези държави в програмите на Съюза,
установени в съответните рамкови споразумения, решения на
Съвета за асоцииране или подобни споразумения;
б) държавите партньори по европейската политика за съседство,
при условие че тези държави са постигнали достатъчно ниво
на сближаване на съответното законодателство и админист
ративни методи с тези на Съюза.
Съответните държави партньори, посочени в първа алинея, буква
б), участват в Програмата в съответствие с разпоредбите, които
подлежат на определяне съвместно с тези държави след сключ
ването на рамкови споразумения относно тяхното участие в
програми на Съюза.

а) компютризация;
б) осигуряването на модерен и хармонизиран подход към митни
ческите режими и проверки;
в) улесняване на законната търговия;
г) намаляване на разходите за привеждане в съответствие с
изискванията и намаляване на административната тежест; и
д) подобряване на функционирането на митническите органи.
3.
Постигането на специфичните цели се измерва въз основа
на показателите, изброени в приложение I. При необходимост
тези показатели могат да бъдат преработени в хода на
Програмата.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 15 с оглед изменение на списъка от
показателите, предвиден в приложение I.
Член 6
Оперативни цели
Оперативните цели на Програмата са следните:

Член 4
Принос към дейностите по Програмата
Външни експерти могат да бъдат поканени да осигурят принос
към избрани дейности, организирани по Програмата, когато това
е от съществено значение за постигането на целите, посочени в
членове 5 и 6. Външните експерти се подбират от Комисията
заедно с участващите държави въз основа на техните умения,
опит и знания, свързани със съответните специфични дейности.
Член 5
Обща цел и специфични цели
1.
Общата цел на Програмата е да се подпомогне функцио
нирането и модернизирането на митническия съюз, за да се
укрепи вътрешният пазар посредством сътрудничество между
участващите държави, техните митнически органи и техните
служители. Осъществяването на общата цел минава през пости
гането на специфични цели.
2.
Специфичните цели включват подкрепа за митническите
органи при защитата на финансовите и икономическите

а) подпомагане на изготвянето, съгласуваното прилагане и ефек
тивното изпълнение на правото и политиката на Съюза в
митническата сфера,
б) разработване, подобряване, експлоатиране и подкрепа за евро
пейските информационни системи в митническата сфера,
в) идентифициране, разработване, споделяне и прилагане на найдобрите работни практики и административни процедури, поспециално в допълнение на дейностите по сравнителен
анализ,
г) укрепване на уменията и компетентностите на митническите
служители,
д) подобряване на сътрудничеството между митническите органи
и международни организации, трети държави, други
държавни органи, включително органи на Съюза и
национални органи за наблюдение на пазара, както и иконо
мически оператори и организации, представляващи иконо
мически оператори.
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ГЛАВА II
ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

Член 7
Допустими действия
Програмата предоставя при условията, определени в годишната
работна програма, посочена в член 14, финансова подкрепа за
следните видове действия:

L 347/213

б) изграждане на капацитет в областта на информационните
технологии (ИТ): разработка, поддръжка, експлоатация и
контрол на качеството на съюзните компоненти в евро
пейските информационни системи, установени в приложение
II, раздел А, и нови европейски информационни системи,
създадени съгласно правото на Съюза;
в) изграждане на компетентност на човешките ресурси: общи
действия за обучение с цел да се подпомогне развитието на
необходимите професионални умения и знания във връзка с
митниците.

a) съвместни действия:
Член 8
i) семинари и работни срещи;

Специални разпоредби по изпълнението за съвместни
действия

ii) проектни групи, които обикновено са съставени от
ограничен брой държави, действат в рамките на
ограничен период от време и са насочени към реали
зацията на предварително определена цел с точно
определен краен резултат, включително координация
или сравнителен анализ;

1.
Участието в съвместните действия, посочени в член 7,
буква а), се осъществява на доброволна основа.

iii) работни посещения, организирани от участващите
държави или друга държава, с цел да се даде възможност
на служителите да придобият или увеличат своя
експертен опит или знания по митническите въпроси;
при работни посещения, организирани на територията
на трети държави, допустимите разходи за финансиране
по Програмата са само пътните и дневните разходи
(надбавка за настаняване и дневна надбавка);
iv) дейности по мониторинг, провеждани от съвместни
екипи, съставени от служители на Комисията и
служители на участващите държави, за анализ на
митнически практики, установяване на трудности при
прилагането на правилата и, когато е целесъобразно,
изготвяне на предложения за адаптиране на правилата
и работните методи на Съюза;
v) експертни екипи, а именно организирани форми на
сътрудничество, които са създадени за ограничен
период от време или за постоянно, и обединяват
експертен опит за изпълнение на задачи в специфични
области или за извършване на оперативни дейности,
евентуално с помощта на услуги за сътрудничество в
реално време, административна помощ и инфраст
руктурни съоръжения и оборудване;
vi) изграждане на капацитет на
нистрация и помощни действия;

митническата адми

vii) проучвания;
viii) съвместно разработени комуникационни действия;
ix) всички други дейности, които подпомагат общите, специ
фичните и оперативните цели, определени в членове 5
и 6;

2.
Участващите държави гарантират, че за участие в
съвместните действия се избират служители с подходящ
профил и квалификация.
3.
Участващите държави предприемат по целесъобразност
необходимите мерки за осъществяване на съвместните действия,
по-специално чрез повишаване на осведомеността за тези
действия и като гарантират оптимално използване на получените
крайни резултати.
Член 9
Специални разпоредби по изпълнението за изграждане на
ИТ капацитет
1.
Комисията и участващите държави гарантират, че евро
пейските информационни системи, посочени в приложение II,
раздел А, се разработват, експлоатират и поддържат по
подходящ начин.
2.
В сътрудничество с участващите държави Комисията коор
динира аспектите по създаването и функционирането на
съюзните компоненти, които са изброени в приложение II,
раздел Б, и несъюзните компоненти, описани в приложение II,
раздел В, на европейските информационни системи, посочени в
приложение II, раздел А, които са необходими с цел да се
осигури тяхната оперативност, взаимосвързаност и непрекъснато
усъвършенстване.
3.
Съюзът поема разходите за закупуване, развиване, инста
лиране, поддръжка и ежедневно функциониране на съюзните
компоненти. Разходите за закупуване, развиване, инсталиране,
поддръжка и ежедневно функциониране на несъюзните
компоненти се поемат от участващите държави.
Член 10
Специални разпоредби по изпълнението за изграждането
на компетентност на човешките ресурси
1.
Участието в общите действия за обучение, посочени в член
7, буква в), се осъществява на доброволна основа.

L 347/214

BG

Официален вестник на Европейския съюз

2.
Участващите държави включват, когато е целесъобразно,
съвместно разработеното учебно съдържание, включително
модули за електронно обучение, програми за обучение и
съвместно договорени стандарти за обучение, в своите
национални програми за обучение.
3.
Участващите държави осигуряват на своите служители
първоначално и по-нататъшно обучение, необходимо за придо
биване на общи професионални умения и знания в съответствие
с програмите за обучение.
4.
Участващите държави осигуряват необходимото езиково
обучение на служителите, за да докажат достатъчно ниво на
езикови познания за участие в Програмата.
ГЛАВА III
ФИНАНСОВА РАМКА

Член 11

20.12.2013 г.

3.
Процентът на съфинансиране при безвъзмездните средства е
до 100 % от допустимите разходи при дневните и пътните
разходи, разходите за настаняване и разходите, свързани с орга
низирането на мероприятия.
В годишните работни програми се определя приложимият
процент на съфинансиране, когато действията изискват отпус
кането на безвъзмездни средства.
4.
Разпределените за Програмата средства могат да покриват
също:
а) разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг,
контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението
на Програмата и за постигането на нейните цели — поспециално проучвания, срещи на експерти, действия във
връзка с информация и комуникация, включително обща
комуникация по политическите приоритети на Съюза,
доколкото са свързани с целите на настоящата програма;

Финансова рамка
1.
Финансовият пакет за изпълнение на Програмата за
периода 2014-2020 г.е в размер на 522 943 000 евро по
текущи цени.
Годишните бюджетни кредити се отпускат от Европейския
парламент и от Съвета в рамките на многогодишната
финансова рамка.
2.
В рамките на финансовия пакет за Програмата се отпускат
индикативни суми за допустимите действия, изброени в член 7, в
границите на процентите, определени в приложение III за всеки
вид дейност. Комисията може да се отклони от тези индикативни
суми, но не може да увеличава определения дял от финансовия
пакет с повече от 10 % за всеки вид дейност.
Когато се окаже необходимо да се превиши това ограничение, на
Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 15 с оглед промяна на индика
тивните сум, определени в приложение III.
Член 12
Видове намеса
1.
Комисията изпълнява Програмата
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

в

съответствие

с

2.
Финансовата подкрепа от Съюза за допустимите действия,
предвидени в член 7, приема формата на:
а) безвъзмездни средства;
б) договори за възлагане на обществена поръчка;
в) възстановяване на разходи, направени от външните експерти,
посочени в член 4.

б) разходи, свързани с ИТ мрежи, които са насочени към
обработка и обмен на информация; и
в) всички други разходи за техническа и административна
помощ, направени от Комисията за управлението на
Програмата.
Член 13
Защита на финансовите интереси на Съюза
1.
Комисията предприема необходимите мерки, за да
гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани
съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза
са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу
измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез
ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез
възстановяване на недължимо платените суми и, когато е
уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи адми
нистративни и финансови санкции.
2.
Комисията или нейни представители и Сметната палата
имат правомощия за извършване на одити по документи и
чрез проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни
средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили
средства съгласно настоящия регламент.
3.
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да
извършва разследвания, включително проверки и инспекции на
място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент
и на Съвета (1) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на
(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията,
провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на
Съвета

20.12.2013 г.
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Съвета (1), с оглед установяване дали е налице измама, корупция
или каквато и да е друга незаконна дейност, накърняваща
финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за
отпускане на безвъзмездни средства, с решение за отпускане на
безвъзмездни средства или с договор съгласно настоящия
регламент.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ

Член 14
Работна програма
1.
За изпълнението на Програмата Комисията приема
годишни работни програми посредством актове за изпълнение.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце
дурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

изпълнява

2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в
член 5, параграф 3, втора алинея и в член 11, параграф 2,
втора алинея, се предоставя на Комисията за срок, започващ
на 1 януари 2014 г. и приключващ на 31 декември 2020 г.

3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф
3, втора алинея и в член 11, параграф 2, втора алинея, 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. То поражда действие в деня
след публикуването на решението в Официален вестник на Евро
пейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не
засяга действителността на делегираните актове, които вече са в
сила.

ГЛАВА IV

Всяка годишна работна програма
Програмата, като определя следното:
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целите

4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти
фицира акта едновременно на Европейския парламент и на
Съвета.

на

а) действията в съответствие с общите, специфичните и опера
тивните цели, установени в членове 5 и 6, методът на изпъл
нение, включително, когато е целесъобразно, условията за
създаването на експертни екипи, посочени в член 7, буква
а), подточка v), и очакваните резултати;

5.
Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 3, втора
алинея и член 11, параграф 2, втора алинея, влиза в сила един
ствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са
направили възражение в срок от два месеца след нотифицирането
на акта на Европейския парламент и Съвета за акта, или ако
преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и
Съветът са уведомили Комисията, че няма да правят възражения.
Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Евро
пейския парламент или на Съвета.

б) разбивка на бюджета по вид дейност;

в) процентът на съфинансиране при безвъзмездните средства,
посочен в член 12, параграф 3.

2.
При подготовката на годишната работна програма
Комисията взема предвид общия подход към митническата
политика. Този подход подлежи на редовен преглед и се
определя в партньорство от Комисията и държавите членки в
рамките на Групата за митническа политика, съставена от ръко
водителите на митническите администрации на държавите
членки или техни представители и представители на Комисията.

Член 16
Процедура на комитета
1.
Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5
от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА V
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Комисията редовно информира Групата за митническа политика
относно мерките, свързани с изпълнението на Програмата.

Член 15
Упражняване на делегирането

Член 17
Мониторинг на действията по Програмата
1.
В сътрудничество с участващите държави Комисията
извършва мониторинг на изпълнението на Програмата и на
действията по нея въз основа на показателите, посочени в
приложение I.

1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя
на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.
2.
(1) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември
1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от
Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските
общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292,
15.11.1996 г., стр. 2).

Комисията оповестява резултатите от мониторинга.

3.
Резултатите от мониторинга се използват при оценката на
Програмата в съответствие с член 18.
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Член 18
Оценка
1.
Комисията представя на Европейския парламент и на
Съвета междинен и окончателен доклад с оценка на Програмата
по отношение на въпросите, посочени в параграфи 2 и 3. Резул
татите от тези оценки, включително установяването на сериозни
недостатъци, се включват в решенията за евентуално
подновяване, изменение или спиране на Програмата за
следващи периоди. Посочените оценки се извършват от
независим външен оценител.

2.
До 30 юни 2018 г. Комисията изготвя междинен доклад
за оценка относно постигането на целите от действията по
Програмата, ефикасността при използването на средствата и доба
вената стойност на програмата на европейско равнище. Освен
това в доклада се разглеждат опростяването и продължаващата
значимост на целите, както и приносът на програмата към
приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж.

20.12.2013 г.

4.
По искане на Комисията участващите държави ѝ пред
оставят всички данни и информация от значение, с които
могат да допринесат за изготвянето на междинния и оконча
телния доклад за оценка.
ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19
Отмяна
Решение № 624/2007/ЕО се отменя, считано от 1 януари
2014 г.
Независимо от това финансовите задължения, свързани с
извършвани действия съгласно посоченото решение, продължават
да се уреждат от него до тяхното приключване.
Член 20
Влизане в сила

3.
До 31 декември 2021 г. Комисията изготвя окончателен
доклад за оценка по въпросите, посочени в параграф 2, и на
дългосрочното въздействие и устойчивостта на ефектаот
програмата.

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Люксембург на 11 декември 2013 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

20.12.2013 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Показатели
Постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 2, се измерва въз основа на следните показатели:
а) индексът за обратната информация от участниците в действия по Програмата и от нейните ползватели, който ще измерва
възприемането й от заинтересованите страни по отношение на последиците от действията по Програмата, inter alia, по
отношение на:
i) последиците от действията по Програмата, свързани с изграждане на мрежи,
ii) последиците от действията по Програмата по отношение на сътрудничеството;
б) броят изготвени насоки и препоръки вследствие на действията по Програмата, свързани с модерен и хармонизиран
подход към митническите процедури;
в) показателят за обща комуникационна мрежа за европейските информационни системи, който ще измерва наличието на
обща мрежа, която е абсолютно необходима за функционирането на свързаните с митниците европейски информа
ционни системи. Мрежата следва да е налична през 98 % от времето;
г) индексът за прилагане и изпълнение на правото и политиката на Съюза, който ще измерва напредъка в подготовката,
прилагането и изпълнението на правото и политиката на Съюза в митническата сфера, inter alia, въз основа на:
i) броя действия по Програмата, организирани в тази сфера, по-специално във връзка със защитата на правата върху
интелектуална собственост, въпросите за безопасността и сигурността, борбата с измамите и сигурността по веригата
на доставки;
ii) броя препоръки, изготвени вследствие на тези действия;
д) показателят за наличието на европейска информационна система, който ще измерва наличието на съюзните компоненти
на приложенията от ИТ в митническата сфера. Тези компоненти следва да бъдат налични през 97 % от работното време
и през 95 % от останалото време;
е) индексът за най-добри практики и указания, който ще измерва развитието в идентифицирането, разработването, споде
лянето и прилагането на най-добри работни практики и административни процедури, inter alia, въз основа на:
i) броя действия по Програмата, организирани в тази сфера,
ii) броя споделени указания и най-добри практики;
ж) индексът за учене, който ще измерва напредъка, произтичащ от действията по Програмата, които имат за цел укрепване
на уменията и компетентностите на митническите служители, inter alia, въз основа на:
i) броя обучени служители при използване на материали на Съюза за общо обучение,
ii) броя извършени трансферина модули на програмата за електронно обучение;
з) показателят за сътрудничество с трети държави, който ще установява по какъв начин Програмата подпомага органи,
различни от митническите органи на държавите членки, като измерва броя действия по Програмата, подпомагащи тази
цел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Европейски информационни системи и техните съюзни и несъюзни компоненти
А. Европейските информационни системи са, както следва:
(1) общата комуникационна мрежа/общият системен интерфейс (CCN/CSI — CCN2), CCN mail3, CSI бридж, http
бридж, CCN LDAP и свързаните инструменти, уебпорталът на CCN, мониторинг на CCN;
(2) помощни системи, по-специално инструментът за конфигурация на приложенията за CCN, инструментът за
докладване на дейностите (ART2), инструментът на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ за онлайн елек
тронно управление на проекти (TEMPO), инструментът за управление на услугите (SMT), системата за управление
на потребителите (UM), системата BPM за моделиране на бизнес процеси, таблото за наличност (availability
dashboard) и AvDB, порталът за управление на ИТ услуги, управлението на директории и достъп на потребители;
(3) пространството за информация и комуникация по митнически и данъчни програми (PICS);
(4) системите за митническо придвижване, по-специално (новата) компютризирана система за транзит ((N)CTS), NCTS
TIR за Русия, системата за контрол на износа (ECS) и системата за контрол на вноса (ICS). Следните приложения/
компоненти поддържат тези системи: системата за обмен на данни с трети държави (SPEED bridge), „SPEED
Edifact Converter Node“ (SPEED-ECN), стандартното приложение за тестване на SPEED (SSTA), стандартното
приложение за тестване на транзита (STTA), приложението за тестване на транзита (TTA), централни услуги/
референтни данни (CSRD2) и системата за централни услуги/управленска информация (CS/MIS);
(5) системата на Общността за управление на риска (CRMS), която обхваща информационните формуляри относно
рисковете (RIF) и функционалните домейни на общите профили на CPCA;
(6) системата на икономическите оператори (EOS), която обхваща регистрацията и идентификацията на икономи
ческите оператори (EORI), одобрените икономически оператори (AEO), редовните корабни линии (RSS) и
взаимното признаване на функционалните домейни на страните партньори. Generic Web Service е помощен
компонент за тази система;
(7) тарифната система (TARIC3), която е система за референтни данни за други приложения, например системата за
управление на квоти (QUOTA2), системата за управление и мониторинг на контрола (SURV2), Европейската
обвързваща тарифна информационна система (EBTI3), Европейския митнически опис на химическите вещества
(ECICS2). Комбинираната номенклатура (КН) и приложенията за суспендиране (Suspensions) управляват
правната информация с пряка връзка към тарифната система;
(8) приложенията за контрол, по-специално системата за управление на мостри (SMS) и информационната система за
режимите за усъвършенстване (ISPP);
(9) системата за борба с фалшифицирането и пиратството (COPIS);
(10) системата за разпространение на данни (DDS2), която управлява цялата информация, достъпна за обществеността
чрез интернет;
(11) информационната система за борба с измамите (AFIS); и
(12) всички други системи, включени в многогодишния стратегически план, предвиден в член 8, параграф 2 от Решение
№ 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) и последващите го планове.
Б. Съюзните компоненти на европейските информационни системи са, както следва:
(1) ИТ активи, например хардуерът, софтуерът и мрежовите връзки на системите, включително свързаната инфраст
руктура от данни;
(1) Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и
търговията (ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).
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(2) ИТ услуги, необходими за подкрепа на разработката, поддръжката, усъвършенстването и експлоатацията на
системите; и
(3) други елементи, които поради съображения за ефикасност, сигурност и рационализиране са определени от
Комисията като общи за участващите държави.
В. Несъюзните компоненти на европейските информационни системи са тези, които не са установени като съюзни
компоненти в раздел Б.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Индикативно разпределение на средства
Индикативното разпределение на средства за допустими действия, изброени в член 7, е следното:
Дял от финансовия пакет
(в %)

Вид действие

Съвместни действия

най-много 20 %

Изграждане на капацитет в ИТ

най-малко 75 %

Изграждане на компетентност на човешките ресурси

най-много 5 %

20.12.2013 г.

