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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2018)0359 

Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато 

преминават външните граници на държавите членки, както и тези, 

чиито граждани се освободени от това изискване ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 октомври 2018 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато 

преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито 

граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст) (COM(2018)0139 – 

C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура – кодификация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0139), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0116/2018), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. 

относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни 

текстове1, 

— като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0290/2018), 

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 

правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 

предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, 

без промяна по същество; 

                                                 
1  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2. 
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1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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P8_TC1-COD(2018)0066 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 октомври 

2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския 

парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва 

да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, 

както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (кодифициран 

текст) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 77, параграф 2, буква а) от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура2, 

                                                 
2  Позиция на Европейския парламент от 2 октомври 2018 г. 
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като имат предвид, че: 

 

(1) Регламент (ЕО) No 539/2001 на Съвета3 е бил неколкократно и съществено 

изменян4. С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент 

следва да бъде кодифициран. 

(2) Настоящият регламент предвижда пълно хармонизиране по отношение на 

третите страни, към чиито граждани има изискване за притежаване на виза при 

преминаване на външните граници на държавите членки (наричано по-нататък 

„изискването за виза“) и на тези, чиито граждани са освободени от това 

изискване. 

(3) Определянето на третите страни, за чиито граждани се прилага изискването за 

притежаване на виза или чиито граждани са освободени от това изискване, 

следва да се извършва за всеки отделен случай, въз основа  на внимателна 

оценка при спазване на множество критерии. Тази оценка следва да се 

извършва периодично и би могла да води до законодателни предложения за 

изменение на приложение І към настоящия регламент, което съдържа списък 

на третите страничиито граждани трябва да притежават виза при 

преминаването на външните граници на държавите членки, и на приложение ІІ 

към настоящия регламент, което съдържа списък на трети страни, чиито 

граждани са освободени от изискване да притежават  виза при преминаване на 

външните граници на държавите членки за престой от не повече от 90 дни в 

рамките на всеки 180-дневен период, без да се засяга възможността в тези 

приложения да се въвеждат конкретни изменения за отделни страни при 

наличието на особени обстоятелства, например вследствие на либерализиране 

на визовия режим или като крайна последица от временно спиране на 

прилагането на освобождаването от изискването за виза (наричано по-нататък 

„свобождаването от виза“). 

                                                 
3 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 година за определяне на 

третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1). 

4 Виж приложение ІІІ. 
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(4) Съставът на списъците на трети страни в приложения I и II следва да бъде и да 

продължи да бъде в съответствие с критериите, предвидени в настоящия 

регламент. Вписванията за някои трети страни, във връзка с които 

положението спрямо тези критерии се е променило, следва да бъдат 

прехвърлени от едното приложение в другото. 

(5) Развитието на международното право, което води до промяна в статуса или 

наименованието на някои държави или образувания, следва да намери 

отражение в приложения І и ІІ. 

(6) Тъй като Споразумението за Европейското икономическо пространство5 

освобождава от изискването за виза гражданите на Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия, тези страни следва да не бъдат включени в списъка в приложение ІІ. 

(7) Като се има предвид, че споразумението за свободно движение на хора6, 

сключено между, от една страна, Европейската общност и нейните държави 

членки, и от друга, Конфедерация Швейцария предвижда свободното 

придвижване и освобождаването от визи за гражданите на Швейцария и на 

държавите членки, Швейцария не следва да бъде включена в списъка в 

приложение ІІ. 

                                                 
5  OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3. 
6  OВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 6. 
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(8) По отношение на лицата с признат статут на бежанци и лицата без 

гражданство, без да се накърняват задълженията по силата на международните 

споразумения, сключени от държавите членки, и по-специално Европейското 

споразумение за премахване на визите за бежанци на Съвета на Европа, 

подписано в Страсбург на 20 април 1959 г., решението по отношение на 

изискването за виза или освобождаването от това изискване следва да се 

основава на третата страна, в която пребивават тези лица и която им е издала 

пътни документи. Въпреки това с оглед различията в националното право, 

което се прилага към лицата с признат статут на бежанци и лицата без 

гражданство, държавите членки следва да могат да вземат решение дали тези 

категории лица следва да бъдат освободени от изискването за виза, когато 

третата страна, в която пребивават тези лица, и която им е издала пътните 

документи етрета страна, чиито граждани са освободени от изискването за 

виза. 

(9) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета7 следва да бъде предвидено освобождаване от изискване за виза за 

притежателите на разрешително за местен граничен трафик. 

(10) За държавите членки следва да бъде възможно да предвидят освобождаване от 

изискване за виза за притежателите на някои паспорти, различни от 

обикновени паспорти.  

                                                 
7 Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 

20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на 
външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на 
разпоредбите на Шенгенската конвенция (OB L 405, 30.12.2006 г., стр. 1). 
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(11) В специфични случаи, когато е оправдано прилагането на специални визови 

правила, за държавите членки следва да бъде възможно да освобождават 

определени категории лица от изискване за виза или да им го налагат в 

съответствие с публичното международно право или обичай. 

(12) За държавите членки следва да бъде възможно да освобождават от изискване 

за виза лица с признат статут на бежанци, всички лица без гражданство, както 

обхванати от Конвенцията на Обединените нации за статута на апатридите от 

28 септември 1954 г., така и тези, които не попадат в обхвата на същата 

конвенция, както и учениците, които са на училищна екскурзия, когато лицата 

от тези категории пребивават в трета страна, включена в списъка в 

приложение ІІ към настоящия регламент. 

(13) Договореностите, регулиращи освобождаванията от изискване за виза, следва 

да отразяват напълно действителните практики. Някои държави членки 

предоставят освобождаване от изискване за виза на граждани на трети страни, 

включени в списъка на трети страни, чиито граждани трябва да притежават 

виза при преминаване на външните граници на държавите членки, и които са 

членове на въоръжените сили, пътуващи по въпроси, свързани с 

Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) или с Партньорство 

за мир. С оглед на правната сигурност, когато тези освобождавания се 

основават на международни задължения извън правото на Съюза, те следва да 

бъдат посочени в настоящия регламент. 
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(14) Пълната визова реципрочност е цел, която Съюзът следва да преследва 

активно в своите отношения с трети страни, като по този начин допринася за 

подобряване на авторитета и последователността на външната политика на 

Съюза. 

(15) Следва да бъде предвиден механизъм на Съюза, който да позволи прилагането 

на принципа за реципрочност, ако някоя от третите страни, които са включени 

в списъка в приложение ІІ, реши да въведе изискване за виза за гражданите на 

една или повече държави членки. Този механизъм следва да предвижда 

отговор на Съюза като акт на солидарност, ако такава трета страна прилага 

изискване за виза за гражданите на поне една държава членка. 

(16) При получаване на нотификация от държава членка, че дадена трета страна, 

включена в списъка в приложение ІІ, прилага изискване за виза за гражданите 

на тази държава членка, всички държави членки следва да реагират 

колективно, като по този начин изразят реакцията на Съюза в ситуация, която 

засяга Съюза като цяло и подлага неговите граждани на различно третиране. 
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(17) За да се осигури подходящото участие на Европейския парламент и на Съвета 

във втория етап от прилагането на механизма за реципрочност и предвид 

особено чувствителния политически характер на спирането на 

освобождаването от изискването за виза за всички граждани на трета страна, 

включена в списъка в приложение ІІ, както и хоризонталните последици за 

държавите членки, асоциираните към Шенген държави и самия Съюз, по-

специално за външните им отношения и за цялостното функциониране на 

Шенгенското пространство, на Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с определени 

елементи на механизма за реципрочност. Предоставянето на такова 

правомощие на Комисията отчита необходимостта от политическо обсъждане 

на визовата политика на Съюза в Шенгенското пространство. То отразява и 

нуждата от гарантиране на достатъчно ниво на прозрачност и правна 

сигурност при прилагането на механизма за реципрочност спрямо всички 

граждани на съответната трета страна, по-специално чрез съответното 

временно изменение на приложение II към настоящия регламент. От особена 

важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително на експертно равнище и тези 

консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 

април 2016 г.8. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки 

като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на 

експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на 

делегираните актове. 

                                                 
8 OВ L 123, 12.5.2016 г., стp. 1. 
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(18) С настоящия регламент следва да бъде предвиден механизъм за временно 

спиране на освобождаването от изискването за виза за трета страна, включена 

в списъка в приложение ІІ, („механизъм за спиране“) при извънредна ситуация, 

изискваща спешна реакция за преодоляване на трудностите, които изпитва 

поне една държава членка, и като се вземе предвид цялостното отражение на 

извънредната ситуация върху Съюза като цяло. 

(19) За да се осигури ефективното прилагане на механизма за спиране и на някои 

разпоредби на механизма за реципрочност, и по-конкретно за да се позволи 

всички имащи отношение фактори и възможните последици от прилагането на 

тези механизми да бъдат отчетени по подходящ начин, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с определянето на 

категориите граждани на съответната трета страна, които следва да подлежат 

на временно спиране на освобождаването от изискването за виза в рамките на 

механизма за реципрочност и на съответната продължителност на това 

спиране, както и във връзка с механизма за спиране. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета9. За приемането на такива актове за 

изпълнение следва да бъде използвана процедурата по разглеждане. 

                                                 
9 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). 
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(20) Необходимо е да се избегне и да се предотврати всяка злоупотреба, която 

произтича от освобождаване от изискването за виза за краткосрочно 

пребиваване на граждани на трета страна, когато те представляват заплаха за 

обществения ред (ordre public) и вътрешната сигурност на засегнатата държава 

членка. 

(21) Механизмът за спиране следва да направи възможно за държавите членки да 

нотифицират обстоятелствата, водещи до евентуално спиране, и за Комисията 

да задейства механизма за спиране по своя инициатива. 

(22) По-специално, използването на механизма за спиране следва да бъде улеснено 

чрез съкращаване на референтните периоди и сроковете, позволяващи бърза 

процедура, а възможните основания за спиране следва да включват отслабване 

на сътрудничеството по въпросите на обратното приемане, както и значително 

нарастване на опасностите за обществения ред или вътрешната сигурност на 

държавите членки. По-специално, под посоченото отслабване на 

сътрудничеството следва да се разбира значителното нарастване на дела на 

отхвърлените молби за обратно приемане, включително на граждани на трети 

страни, преминали транзитно през съответната трета страна, в случай че 

споразумението за обратно приемане, сключено между Съюза или държава 

членка и тази трета страна, предвижда такова задължение за обратно 

приемане. Комисията следва също така да може да задейства механизма за 

спиране, в случай че трета страна не сътрудничи за обратното приемане, по-

специално когато има сключено споразумение за обратно приемане между 

съответната трета страна и Съюза. 
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(23) За целите на механизма за спиране значително нарастване означава 

нарастване, което надвишава прага от 50 %. То би могло да означава и по-

малко нарастване, ако Комисията счете, че то е приложимо за конкретния 

случай, за който съответната държава членка е изпратила нотификация. 

(24) За целите на механизма за спиране нисък процент на признаване означава 

процент на признаване на молбите за убежище около 3 или 4 %. То би могло 

да означава и по-висок процент на признаване, ако Комисията счете, че това е 

приложимо за конкретния случай, за който съответната държава членка е 

изпратила нотификация. 

(25) Необходимо е да се избегне и да се предотврати всяка злоупотреба с 

освобождаването от изискването за виза, когато то води до увеличаване на 

миграционния натиск, произтичащ, например, от нарастване на 

неоснователните молби за убежище, и когато води до неоснователни молби за 

разрешения за пребиваване. 

(26) За да се гарантира, че специфичните изисквания, които се използват за оценка 

на целесъобразността от освобождаване от изискването за виза, предоставено в 

резултат на успешното приключване на диалога за либерализиране на визовия 

режим, продължават да се спазват във времето, Комисията следва да 

наблюдава положението в съответната трета страна. Комисията следва да 

обърне специално внимание на положението на правата на човека в 

съответните трети страни. 



 

 17 

 

(27) Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета 

поне веднъж годишно, за срок от седем години от датата на влизане в сила на 

либерализирането на визовия режим с конкретна трета страна, и след това, 

винаги когато Комисията счете за необходимо, или по искане на Европейския 

парламент или на Съвета. 

(28) Преди да вземе решение за временно спиране на освобождаването от 

изискването за виза за граждани на трета страна, Комисията следва да вземе 

предвид положението на правата на човека в тази трета страна и евентуалните 

последици от спирането на освобождаването от изискването за виза в тази 

ситуация. 

(29) Спирането на освобождаването от изискването за виза с акт за изпълнение 

следва да обхване определени категории граждани на съответната трета страна 

чрез позоваване на съответните видове документи за пътуване и, когато е 

подходящо, допълнителни критерии, като например лица, пътуващи за първи 

път до територията на държавите членки. В акта за изпълнение следва да бъдат 

определени категориите граждани, за които следва да се прилага спирането, 

като се вземат предвид специфичните обстоятелства, за които е изпратена 

нотификация от една или няколко държави членки или които са докладвани от 

Комисията, както и принципът на пропорционалност. 
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(30) За да се гарантира подходящо включване на Европейския парламент и на 

Съвета в прилагането на механизма за спиране, като се има предвид 

политически чувствителният характер на дадено спиране на освобождаването 

от изискването за виза за всички граждани на трета страна, включена в списъка 

в приложение ІІ към настоящия регламент, както и хоризонталните последици 

за държавите членки и самия Съюз, и по-специално за външните им 

отношения и за цялостното функциониране на Шенгенското пространство, на 

Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с временното спиране на 

освобождаването от изискване за виза за гражданите на съответните трети 

страни. От особена важност е по време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2006 г. за по-

добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие 

при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки 

като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на 

експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на 

делегираните актове. 

(31) С оглед на това да се гарантира, че визовият режим се управлява открито и че 

потенциално заинтересованите лица са информирани, държавите членки 

следва да съобщават на Комисията и на останалите държави членки мерките, 

които предприемат по силата на настоящия регламент. По същите причини 

тази информация също така следва да се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

(32) Условията за влизането на територията на държавите членки или издаването 

на визи не следва да засягат правилата относно признаването на валидността 

на пътните документи.
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(33) В съответствие с принципа за пропорционалност, посочен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз, приемането на регламент, с който да се 

направи списък на трети страни, чиито граждани трябва да притежават визи, 

когато преминават външните граници, както и на онези, чиито граждани са 

освободени от това изискване, е както необходимо, така и подходящо, за да се 

гарантира, че общата визова политика действа ефективно.. 

(34)  Настоящият регламент следва да не засяга прилагането на международни 

споразумения, сключени от Европейската общност преди влизането в сила на 

Регламент (ЕО) № 539/2001, които пораждат необходимостта от дерогация от 

общата визова политика, като се взема предвид съдебната практика на Съда на 

Европейския съюз. 

(35) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява 

развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла 

на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, 

и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането 

на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията 

на правото от Шенген10, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б 

от Решение 1999/437/ЕО на Съвета11. 

                                                 
10 OB L 176, 10.7.1999 г., стр. 36. 
11 Решение 1999/437/EO на Съвета от 17 май 1999 година относно определени 

условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и 
Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави 
при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от 
Шенген (OB L 176, 10.7.1999 г., стр. 31). 
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(36) По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на 

разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на 

Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и 

Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация 

Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на 

правото от Шенген12, които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и В 

от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на 

Съвета13. 

(37) По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие 

на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на 

Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация 

Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на 

Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, 

Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на 

Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на 

достиженията от правото от Шенген14, които попадат в областта, посочена в 

член 1, букви Б и В от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 

2011/350/ЕС на Съвета15. 

                                                 
12 OB L 53, 27.2.2008 г., стр. 52. 
13 Решение 2008/146/EO на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на 

Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, 
Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на 
Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на 
достиженията на правото от Шенген (OB L 53, 27.2.2008 г., стр. 1). 

14 OB L 160, 18.6.2011 г., стр. 21. 
15 Решение 2011/350/EC на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на 

Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската 
общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно 
присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между 
Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария 
относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, 
прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по 
отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и 
движението на хора (OB L 160, 18.6.2011 г., стр. 19). 
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(38) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва 

в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета16; следователно Обединеното 

кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от 

него, нито от неговото прилагане. 

(39) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в 

съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета17, следователно Ирландия не 

участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито 

от неговото прилагане, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
16 Решение 2000/365/EO на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в 
някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (OB L 131, 
1.6.2000 г., стр. 43). 

17 Решение 2002/192/EO на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на 
Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от 
Шенген (OB L 64, 7.3.2002 г., стр. 20). 
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Член 1 

Настоящият регламент определя третите страни, за чиито граждани се прилага 

изискването за притежаване на виза или чиито граждани са освободени от това 

изискване въз основа на оценка за всеки отделен случай на множество критерии, които 

се отнасят, наред с другото, до незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, 

икономическите ползи, по-специално в областта на туризма и външната търговия, и 

външните отношения на Съюза със съответните трети страни, и които включват по-

специално съображения, свързани с правата на човека и основните свободи, както и 

последиците за регионалната съгласуваност и реципрочност. 

Член 2 

За целите на настоящия регламент „виза“ означава виза по смисъла на член 2, точка 2, 

буква а) от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета18. 

Член 3 

1. Гражданите на третите страни, посочени в приложение I, трябва да притежават 

виза при преминаване на външните граници на държавите членки. 

                                                 
18 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 

2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (OB L 243, 
15.9.2009 г., стр. 1). 
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2. Без да се засягат изискванията, произтичащи от Европейското споразумение за 

отмяна на визите за бежанците на Съвета на Европа, подписано в Страсбург на 

20 април 1959 г., лицата с признат статут на бежанци и лицата без гражданство 

трябва да притежават виза при преминаване на външните граници на 

държавите членки, ако третата страна, в която те пребивават и която им е 

издала документ за пътуване, е трета страна, посочена в приложение I към 

настоящия регламент. 

Член 4 

1. Гражданите на третите страни, посочени в приложение II, са освободени от 

изискването, предвидено вчлен 3, параграф 1 при престой от не повече от 90 

дни в рамките на всеки 180-дневен период. 

2. Следните лица също така се освобождават от изискване за виза: 

а) граждани на трети страни, посочени в приложение I към настоящия 

регламент, които притежават разрешително за местен граничен трафик, 

издадено от държавите членки по силата на Регламент (ЕО) № 1931/2006, 

когато тези лица упражняват своето право в контекста на режима за 

местния граничен трафик; 
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б) ученици, които са граждани на трета страна, посочена в приложение I 

към настоящия регламент, които пребивават в държава членка, 

прилагаща Решение 94/795/ПВР на Съвета19, и които пътуват в контекста 

на училищна екскурзия като членове на група ученици, придружавани от 

учител от съответното училище; 

в) лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство и други лица, 

които не притежават националност на нито една държава, които 

пребивават в държава членка и които притежават документ за пътуване, 

издаден от същата държава членка. 

Член 5 

Спрямо гражданите на нови трети страни, които в миналото са били част от третите 

страни, посочени в приложения I и II, се прилагат съответно  членове 3 и 4, освен ако и 

докато, Съветът вземе друго решение в съответствие с процедурата, която е 

постановена в релевантната разпоредба от ДФЕС. 

                                                 
19 Решение 94/795/ПВР на Съвета от 30 ноември 1994 г. относно съвместно 

действие, прието от Съвета на основание член К.3, параграф 2, буква б) от 
Договора за Европейския съюз, по отношение на облекчения при пътуване на 
ученици от трети страни, които пребивават в държава- членка (ОВ L 327, 
19.12.1994 г., стр. 1). 
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Член 6 

1. Държава членка може да допусне изключения от изискването за виза, 

предвидено в член 3 или от освобождаването от изискването за виза, 

предвидено в член 4, когато се отнася до: 

а) притежателите на дипломатически паспорти, служебни паспорти или 

специални паспорти; 

б) членовете на граждански въздушни и морски екипажи при изпълнение на 

задълженията им; 

в) членовете на граждански морски екипажи, които притежават документ за 

самоличност на морско лице, издаден в съответствие с конвенциите на 

Международната организация на труда № 108 от 13 май 1958 г. или 

№ 185 от 19 юни 2003 г. или с Конвенцията за улесняване на 

международното морско корабоплаване на Международната морска 

организация от 9 април 1965 г. при слизане на брега; 

г) членовете на екипажи и членовете на спешни или спасителни мисии в 

случай на бедствие или авария; 

д) гражданския екипаж на кораби, които плават в международни вътрешни 

води; 

е) притежателите на документи за пътуване, издадени от 

междуправителствени международни организации, в които членува поне 

една държава членка, или от други образувания, признати от съответната 

държава членка като субекти на международното право, на служители на 

тези организации или образувания. 
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2. Държава членка може да освободи от изискването за виза, предвидено в член 

3: 

а) ученик с националност на трета страна, посочена в приложение I, който 

пребивава в трета страна, посочена в приложение II или в Швейцария и 

Лихтенщайн, и който пътува в контекста на училищна екскурзия като 

член на група ученици, придружавани от учител от съответното 

училище; 

б) лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство, ако третата 

страна, в която те пребивават и която е издала техния документ за 

пътуване, е една от третите страни, посочени в приложение II; 

в) членове на въоръжените сили, които пътуват по въпроси, свързани с 

НАТО или с Партньорство за мир, и притежават заповеди за 

идентификация и движение, предвидени със Споразумението  между 

страните от Северноатлантическия договор по отношение на статута на 

техните въоръжени сили от 19 юни 1951 г.; 

г) без да се засягат задълженията по силата на Европейското споразумение 

за премахване на визите за бежанци на Съвета на Европа, подписано в 

Страсбург на 20 април 1959 г., лица с признат статут на бежанци и лица 

без гражданство и други лица, които не са граждани на нито една страна, 

пребиваващи в Обединеното кралство или в Ирландия и притежаващи 

документ за пътуване, издаден от Обединеното кралство или от 

Ирландия и признат от съответната държава членка. 
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3. Една държава членка може да допусне изключения от освобождаването от 

изискването за виза, предвидено в член 4, когато се отнася до лица, които 

упражняват доходоносна дейност по време на престоя си. 

Член 7 

Ако трета страна, посочена в приложение II, прилага изискване за виза за граждани на 

поне една държава членка, се прилагат следните разпоредби: 

а) в срок от 30 дни от въвеждането на изискване за виза от третата страна, 

засегнатата държава членка нотифицира писмено Европейския парламент, 

Съвета и Комисията за това. 

Тази нотификация: 

i) посочва датата на въвеждане на изискването за виза, както и видовете 

документи за пътуване и визи, за които то се отнася; 

ii) съдържа подробно обяснение на предварителните мерки, които 

засегнатата държава членка е предприела с оглед на осигуряването на 

безвизов режим на пътуване с въпросната трета страна, както и цялата 

информация по въпроса. 
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Информацията относно тази нотификация се публикува незабавно от 

Комисията в Официален вестник на Европейския съюз, като се посочват датата 

на въвеждане на изискването за виза и видовете документи за пътуване и визи, 

за които то се отнася. 

Ако третата страна вземе решение за отмяна на изискването за виза преди 

изтичането на срока по първа алинея от настоящата буква, нотификацията не 

се прави или се оттегля, а информацията не се публикува; 

б) непосредствено след публикуването, посочено в третата алинея на буква а), и 

консултирайки се със засегнатата държава членка, Комисията предприема 

мерки съвместно с органите на въпросната трета страна, по-конкретно в 

политическата, икономическата и търговската област, за възстановяване или 

въвеждане на безвизов режим на пътуване и информира незабавно 

Европейския парламент и Съвета относно тези мерки; 

в) ако в срок от 90 дни от датата на публикуването, посочено в третата алинея на 

буква а), и независимо от всички мерки, предприети съгласно буква б), третата 

страна не е отменила изискването за виза, засегнатата държава членка може да 

поиска от Комисията да суспендира освобождаването от изискване за виза за 

определени категории граждани на тази трета страна. Когато дадена държава 

членка отправя такова искане, тя информира Европейския парламент и Съвета 

за него; 
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г) когато обмисля предприемане на по-нататъшни стъпки в съответствие с 

букви д), е) или з), Комисията взема под внимание резултата от мерките, 

предприети от засегнатата държава членка с цел осигуряване на безвизов 

режим на пътуване с въпросната трета страна, мерките, предприети съгласно 

буква б) и последиците от спирането на освобождаването от изискване за виза 

за външните отношения на Съюза и неговите държави членки с въпросната 

трета страна; 

д) ако въпросната трета страна не е отменила изискването за виза, в срок най-

късно шест месеца от датата на публикуването, посочено в третата алинея на 

буква a), и впоследствие на интервали, не по-дълги от шест месеца, като 

общият период не може да надхвърля датата, на която посоченият в буква е) 

делегиран акт влиза в сила или на която по него е повдигнато възражение, 

Комисията: 
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i) приема, по искане на засегнатата държава членка или по своя 

инициатива, акт за изпълнение, с който суспендира временно 

освобождаването от изискване за виза за някои категории граждани на 

съответната трета страна за период до шест месеца. В този акт за 

изпълнение се определя дата в рамките на 90 дни от влизането му в сила, 

на която спирането на освобождаването от изискване за виза поражда 

действие, като се вземат предвид наличните ресурси в консулствата на 

държавите членки. При приемането на последващи актове за изпълнение 

Комисията може да удължи периода на това спиране с допълнителни 

периоди до шест месеца и може да измени категориите граждани на 

въпросната трета страна, за които се суспендира освобождаването от 

изискването за виза. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. Без да се засяга 

прилагането на член 6, през периодите на спиране от всички категории 

граждани на третата страна, посочени в акта за изпълнение, се изисква да 

притежават виза при преминаването на външните граници на държавите 

членки; или 
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ii) представя на комитета, посочен в член 11, параграф 1, доклад с оценка на 

положението, който посочва основанията за решението ѝ да не 

суспендира освобождаването от изискването за виза, и уведомява 

Европейския парламент и Съвета за това. 

В доклада се отчитат всички имащи отношение фактори, като тези, 

посочени в буква г). Европейският парламент и Съветът могат да 

проведат политическа дискусия въз основа на този доклад; 

е) ако в срок от 24 месеца от датата на публикуването, посочено в третата алинея 

на буква а), въпросната трета страна не е отменила изискването за виза, 

Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 10, с който временно 

суспендира освобождаването от изискване за виза за срок от 12 месеца за 

гражданите на тази трета страна. В делегирания акт се определя дата, в срок от 

90 дни от влизането му в сила, от която спирането на освобождаването от 

изискване за виза поражда действие, като се вземат предвид наличните 

ресурси в консулствата на държавите членки, и приложение II се изменя по 

съответния начин. Това изменение се прави, като до името на въпросната трета 

страна се вмъква бележка под линия, в която се отбелязва, че освобождаването 

от изискването за виза се суспендира за тази трета страна и се посочва срокът 

на това спиране. 
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От датата, на която спирането на освобождаването от изискване за виза за 

граждани на въпросната трета страна поражда действие или на която е 

повдигнато възражение по делегирания акт в съответствие с член 10, параграф 

7, престават да действа всеки акт акт за изпълнение, приет съгласно буква д) от 

настоящия член по отношение на въпросната трета страна. 

Когато Комисията представи законодателно предложение, както е посочено в 

буква з), срокът на спиране на освобождаването от изискване за виза, посочен 

в първа алинея на настоящата буква, се удължава с още шест месеца. 

Бележката под линия, посочена в тази алинея, се изменя съответно. 

Без да се засяга прилагането на член 6, през периодите на това спиране от 

гражданите на третата страна, които са засегнати от делегирания акт, се 

изисква да притежават виза при преминаването на външните граници на 

държавите членки; 

ж) всяка последваща нотификация, направена от друга държава членка в 

съответствие с буква а) относно същата трета страна през периода на 

прилагане на мерките, приети съгласно букви д) или е) спрямо тази трета 

страна, се интегрират в текущите процедури без удължаване на крайните 

срокове или на периодите на прилагане на тези мерки, посочени в тези букви; 
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з) ако в срок от шест месеца от влизането в сила на делегирания акт по буква е) 

въпросната трета страна не е отменила изискването за виза, Комисията може 

да представи законодателно предложение за изменение на настоящия 

регламент с оглед на прехвърлянето на третата страна от приложение II в 

приложение I; 

и) процедурите, посочени в букви д), е) и з), не засягат правото на Комисията да 

представи по всяко време законодателно предложение за изменение на 

настоящия регламент с оглед на прехвърлянето на третата страна от 

приложение II в приложение I; 

й) ако въпросната трета страна премахне задължението за виза, засегнатата 

държава членка незабавно нотифицира за това Европейския парламент, Съвета 

и Комисията. Нотификацията се публикува незабавно от Комисията в 

Официален вестник на Европейския съюз. 
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Действието на всеки акт за изпълнение или делегиран акт, приет по силата на 

букви д) или е), по отношение на въпросната трета страна, изтича седем дни 

след публикуването, посочено в първа алинея на настоящата буква. Когато 

въпросната трета страна е въвела изискване за виза за гражданите на две или 

повече държави членки, срокът на действие на акта за изпълнение или на 

делегирания акт относно тази трета страна изтича седем дни след 

публикуването на нотификацията относно последната засегната държава 

членка спрямо чиито граждани е било прилагано изискване за виза от тази 

трета страна. Бележката под линия, посочена в първата алинея на буква е), се 

заличава след изтичането на срока на действие на съответния делегиран акт. 

Информацията за изтичането на срока на действие се публикува незабавно от 

Комисията в Официален вестник на Европейския съюз. 

Когато въпросната трета страна отмени изискването за виза без засегнатата 

държава членка да я е уведомила в съответствие с първа алинея от настоящата 

буква, по своя инициатива Комисията пристъпва незабавно към 

публикуването, посочено в същата алинея, като се прилага втора алинея от 

настоящата буква. 
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Член 8 

1. Чрез дерогация от член 4, освобождаването от изискването за виза за 

гражданите на трета страна, включена в списъка в приложение II, се 

суспендира временно въз основа на съответните обективни данни в 

съответствие с настоящия член. 

2. Държава членка може да нотифицира Комисията, ако в рамките на период от 

два месеца, в сравнение със същия период от предходната година или спрямо 

последните два месеца, предхождащи прилагането на освобождаването от 

изискването за виза за гражданите на трета страна, включена в списъка в 

приложение II, тя се сблъска с едно или повече от следните обстоятелства: 

а) значително нарастване на броя на гражданите на тази трета страна, на 

които е отказано влизане или за които е установено, че пребивават на 

територията на държавата членка, без да имат право; 

б) значително нарастване на броя на молбите за предоставяне на убежище 

от граждани на тази трета страна, за която процентът на признаване е 

нисък; 
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в) отслабване на сътрудничеството за обратното приемане с тази трета 

страна, подкрепено с адекватни данни, по-специално значително 

нарастване на процента на отказите на молбите за обратно приемане, 

подадени от държавата членка до тази трета страна относно граждани на 

последната, или когато в споразумение за обратно приемане, сключено 

между Съюза или държавата членка и тази трета страна, това е 

предвидено за граждани на трети страни, които са преминали транзитно 

през територията на тази трета страна. 

г) нарастване на рисковете или непосредствената заплаха за обществения 

ред или вътрешната сигурност на държавите членки, по-специално 

значително нарастване на броя на тежките престъпления, свързани с 

граждани на тази трета страна, подкрепено с обективна, конкретна и 

относима информация и данни, предоставени от компетентните органи. 

Нотификацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, съдържа 

причините, на които се основава, и включва относима информация и 

статистически данни, както и подробно обяснение за предварителните мерки, 

които съответната държава членка е предприела за разрешаване на ситуацията. 

Съответната държава членка може в своята нотификация да уточни кои 

категории граждани на съответната трета страна трябва да бъдат включени в 

обхвата на акт за изпълнение съгласно параграф 6, буква а), като изложи 

подробно причините за това. Комисията незабавно информира Европейския 

парламент и Съвета за получаването на такава нотификация. 
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3. Когато Комисията, отчитайки съответните данни, доклади и статистически 

данни, разполага с конкретна и надеждна информация че обстоятелствата, 

посочени в параграф 2, букви а), б), в) или г), възникват в една или повече 

държави членки или че тази трета страна не сътрудничи за обратно приемане, 

по-специално когато е сключено споразумение за обратно приемане между 

тази трета страна и Съюза, Комисията незабавно информира Европейския 

парламент и Съвета със своя анализ и се прилагат разпоредбите на параграф 6. 

За целите на първа алинея, липсата на сътрудничество за обратно приемане 

може да се състои, например, в следното:  

— отхвърля или не обработва своевременно молбите за обратно приемане; 

— не издава своевременно документи за пътуване за целите на връщането в 

сроковете, определени в споразумението за обратно приемане, или не 

приема европейски документи за пътуване, издадени след изтичането на 

сроковете, посочени в споразумението; или 

— прекратява или спира споразумението за обратно приемане. 
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4. Комисията наблюдава дали продължават да се спазват специфичните 

изисквания, които се основават на член 1 и които са използвани за оценка на 

целесъобразността от либерализиране на визовия режим от третите страни, 

чиито граждани са освободени от изискването за виза при влизане на 

територията на държавите членки в резултат на успешното приключване на 

диалог за либерализиране на визовия режим, воден между Съюза и 

съответната трета страна. 

Освен това Комисията докладва редовно на Европейския парламент и на 

Съвета поне веднъж годишно в продължение на седем години от датата на 

влизане в сила на либерализирането на визовия режим за тази трета страна, и 

след това, когато Комисията счете това за необходимо или по искане на 

Европейския парламент или на Съвета. Докладът е насочен към онези трети 

страни, за които Комисията счита, въз основа на конкретна и надеждна 

информация, че определени изисквания вече не се изпълняват. 

Параграф 6 се прилага, когато докладът на Комисията показва, че едно или 

повече от специфичните изисквания вече не се изпълняват по отношение на 

дадена трета страна. 
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5. Комисията разглежда всяка нотификация, направена съгласно параграф 2, като 

взема предвид следното: 

а) дали е налице някое от обстоятелствата, посочени в параграф 2; 

б) броя на държавите членки, засегнати от всяко отделно обстоятелство от 

посочените в параграф 2; 

в) цялостното въздействие на обстоятелствата, посочени в параграф 2, 

върху миграционната обстановка в Съюза, за която свидетелстват 

данните, предоставени от държавите членки или с които Комисията 

разполага; 

г) докладите на европейската гранична и брегова охрана, на Европейската 

служба за подкрепа в областта на убежището или на Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането  

(Европол), или на всяка друга институция, орган, служба или агенция на 

Съюза или международна организация с компетентност по въпросите, 

обхванати от настоящия регламент, ако обстоятелствата го изискват в 

конкретния случай; 

д)  информацията, която съответната държава членка може да е дала в 

своята нотификация, по отношение на евентуални мерки съгласно 

параграф 6, буква а); 



 

 40 

 

е) въпроса за обществения ред и вътрешната сигурност като цяло, след 

консултации със съответната държава членка. 

Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за резултатите от 

проучването си. 

6. Когато въз основа на анализа, посочен в параграф 3, на доклада, посочен в 

параграф 4, или на проучването, посочено в параграф 5, и като взема предвид 

последиците от спирането на освобождаването от изискването за виза за 

външните отношения на Съюза и неговите държави членки със съответната 

трета страна, и като същевременно работи в тясно сътрудничество с тази трета 

страна с цел намирането на алтернативни решения в дългосрочен план, 

Комисията решава, че е необходимо да се предприемат действия, или когато 

обикновено мнозинство от държавите членки е нотифицирало Комисията за 

наличието на обстоятелствата, посочени в параграф 2, букви а), б), в) или г), се 

прилагат следните разпоредби: 
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а) Комисията приема акт за изпълнение, с който временно суспендира 

освобождаването от изискването за виза за гражданите на съответната 

трета страна за срок от девет месеца. Спирането се прилага за определени 

категории граждани на съответната трета страна чрез позоваване на 

съответните видове документи за пътуване, и когато е целесъобразно, 

допълнителни критерии. При определяне на това за кои категории се 

прилага спирането, Комисията, въз основа на наличната информация, 

включва категории, които са достатъчно големи, за да се допринесе 

ефективно за справяне с обстоятелствата, посочени в параграфи 2, 3 и 4 

във всеки конкретен случай, като същевременно се спазва принципът на 

пропорционалност. Комисията приема акта за изпълнение в срок от един 

месец от: 

i) получаването на нотификацията, посочена в параграф 2; 

ii) уведомяването ѝ за информацията, посочена в параграф 3; 

iii) представянето на доклада, посочен в параграф 4; или 
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iv) получаването на нотификацията за наличието на обстоятелствата, 

посочени в параграф 2, букви а), б), в) или г), от обикновено 

мнозинство от държавите членки. 

Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 11, параграф 2. В него се определя датата, от която спирането 

на освобождаването от изискването за виза трябва да породи действие. 

По време на срока на спирането Комисията установява засилен диалог със 

съответната трета страна с цел коригиране на въпросните обстоятелства. 

б) Ако обстоятелствата, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, 

продължават да бъдат налице, най-късно два месеца преди изтичането на 

деветмесечния срок, посочен в буква а) от настоящия параграф, Комисията 

приема делегиран акт в съответствие с член 10, с който временно суспендира 

прилагането на приложение II за срок от 18 месеца за всички гражданина 

съответната трета страна. Делегираният акт поражда действие от датата на 

изтичане на срока на действие на акта за изпълнение, посочен в буква а) от 

настоящия параграф, и изменя съответно приложение II. Това изменение се 

прави, като до името на въпросната трета страна се вмъква бележка под линия, 

в която се отбелязва, че освобождаването от изискването за виза се суспендира 

за тази трета страна и се посочва срокът на това спиране. 
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Когато Комисията е представила законодателно предложение съгласно 

параграф 7, срокът на спиране на освобождаването от изискването за виза, 

посочен в делегирания акт, се удължава с още шест месеца. Бележката под 

линия се изменя съответно. 

Без да засяга прилагането на член 6, от гражданите на съответната трета страна 

се изисква да притежават виза при преминаването на външните граници на 

държавите членки по време на срока на спирането. 

Държава членка, която в съответствие с член 6 предвижда нови изключения от 

изискването за виза за определена категория граждани на трета страна, която 

попада в обхвата на делегирания акт за спиране на освобождаването от 

изискването за виза, уведомява Комисията за тези мерки в съответствие с член 

12. 

7. Преди да изтече срокът на действие на делегирания акт, приет съгласно 

параграф 6, буква б), Комисията представя доклад на Европейския парламент и 

на Съвета. Към този доклад може да бъде приложено законодателно 

предложение за изменение на настоящия регламент с цел прехвърляне на 

съответната трета страна от приложение II в приложение I. 
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8. Когато Комисията е представила законодателно предложение съгласно 

параграф 7, тя може да удължи срока на действие на акта за изпълнение, приет 

съгласно параграф 6, буква а) от настоящия член, за срок не по-дълъг от 12 

месеца. Решението за удължаване на срока на действие на акта за изпълнение 

се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, 

параграф 2. 

 

Член 9 

1. До 10 януари 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на 

Съвета доклад за оценка на ефективността на механизма за реципрочност, 

предвиден в член 7 и при необходимост представя законодателно предложение 

за изменение на настоящия регламент. Европейският парламент и Съветът се 

произнасят по предложението в съответствие с обикновената законодателна 

процедура. 

2. До 29 март 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на 

Съвета доклад за оценка на ефективността на механизма за спиране, предвиден 

в член 8, и при необходимост представя законодателно предложение за 

изменение на настоящия регламент. Европейският парламент и Съветът се 

произнасят по предложението в съответствие с обикновената законодателна 

процедура. 



 

 45 

 

 

Член 10 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, буква е), се 

предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 9 януари 2014 г. 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно 

от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, 

освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

3. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 6, 

буква б), се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 28 март 

2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането 

на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят 

срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на 

всеки срок. 
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4. Делегирането на правомощия, посочено в член 7, буква е) и в член 8, 

параграф 6, буква б), 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. Оттеглянето поражда действие в деня след 

публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или 

на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в сила. 

5. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество. 

6. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 

7. Делегиран акт, приет съгласно член 7, буква е), влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в 

срок от четири месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент 

и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, 

и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или 

на Съвета. 
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8. Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 6, буква б), влиза в сила 

единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили 

възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на 

Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. 

Член 11 

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. 

3. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за 

изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. 
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Член 12 

1. Държавите членки уведомяват останалите държави членки и Комисията 

относно мерките, които са предприели съгласно член 6 в срок от пет работни 

дни от приемането на тези мерки. 

2. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз 

информацията за мерките, които са съобщени съгласно параграф 1. 

Член 13 

Настоящият регламент не засяга правомощията на държавите членки по отношение на 

признаването на държави и териториални единици и на паспорти, пътни документи и 

документи за самоличност, издавани от техните власти. 

Член 14 

 

Регламент (ЕО) № 539/2001 се отменя. 

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия 

регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение ІV. 
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Член 15 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите 

членки в съответствие с Договорите. 

Съставено в  

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза при 

преминаването на външните граници на държавите членки  

1. ДЪРЖАВИ 

 Афганистан 

 Армения 

 Ангола 

 Азербайджан 

 Бангладеш 

 Буркина Фасо 

 Бахрейн 

 Бурунди 

 Бенин 

 Боливия 

 Бутан 

 Ботсуана 

 Беларус 

 Белиз 

 Демократична република Конго 

 Централноафриканска република 

 Конго 

 Кот д'Ивоар 

 Камерун 

 Китай 

 Куба 

 Кабо Верде 

 Джибути 

 Доминиканска република 

 Алжир 

 Еквадор 

 Египет 
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 Еритрея 

 Етиопия 

 Фиджи 

 Габон 

 Гана 

 Гамбия 

 Гвиана 

 Екваториална Гвинея 

 Гвинея Бисау 

 Гвинея 

 Хаити 

 Индонезия 

 Индия 

 Ирак 

 Иран 

 Ямайка 

 Йордания 

 Кения 

 Киргизстан 

 Камбоджа 

  Коморски острови  

 Северна Корея 

 Кувейт 

 Казахстан 

 Лаос 

 Ливан 

 Шри Ланка 

 Либерия 

 Лесото 

 Либия 

 Мароко 

 Мадагаскар 

 Мали 
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 Мианмар/Бирма  

 Монголия 

 Мавритания 

 Малдивски острови 

 Малави 

 Мозамбик 

 Намибия 

 Нигер 

 Нигерия 

 Непал 

 Оман 

 Папуа-Нова Гвинея 

 Филипини 

 Пакистан 

 Катар 

 Русия 

 Руанда 

 Саудитска Арабия 

 Судан 

 Сиера Леоне 

 Сенегал 

 Сомалия 

 Суринам 

 Южен Судан 

 Сао Томе и Принсипи 

 Сирия 

 Свазиленд 

 Чад 

 Того 

 Тайланд 

 Таджикистан 

 Туркменистан 

 Тунис 
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 Турция 

 Танзания 

 Уганда 

 Узбекистан 

 Виетнам 

 Йемен 

 Южна Африка 

 Замбия 

 Зимбабве
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2. ОБРАЗУВАНИЯ И ТЕРИТОРИАЛНИ ВЛАСТИ, КОИТО НЕ СА ПРИЗНАТИ 

ЗА ДЪРЖАВИ ОТ ПОНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

— Косово, както е определено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на 

Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г. 

— Палестинска власт 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Списък на третите страни, чиито граждани са освободени от изискването да 

притежават виза при преминаване на външните граници на държавите членки 

при престой от не повече от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен престой  

1.ДЪРЖАВИ 

бивша югославска република Македония20 

Андора  

Обединени арабски емирства21 

Антигуа и Барбуда 

Албания22 

Аржентина  

Австралия 

Босна и Херцеговина23 

Барбадос  

Бруней  

Бразилия  

Бахамски острови 

Канада 

Чили 

Колумбия 

Коста Рика 

Доминика24 

Микронезия25 

Гренада26 

                                                 
20 Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на 

биометрични паспорти. 
21 Освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в 

сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

22 Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на 
биометрични паспорти. 

23 Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на 
биометрични паспорти. 

24 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от визи, което предстои да бъде 
сключено с Европейския съюз. 

25 Освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 
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Грузия27 

Гватемала  

Хундурас 

Израел 

Япония 

Кирибати28 

Сейнт Китс и Невис 

Южна Корея 

Сейнт Лусия29 

Монако 

Молдова30 

Черна гора  31  

Маршалови острови32 

Мавриций 

Мексико 

Малайзия 

Никарагуа 

Науру33 

Нова Зеландия 

                                                                                                                                                        
26 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 

сила на споразумение за освобождаване от визи, което предстои да бъде 
сключено с Европейския съюз. 

27 Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на 
биометрични паспорти, издадени от Грузия в съответствие със стандартите на 
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 

28 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

29 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

30  Освобождаването от изискването за притежаване на виза е ограничено до 
притежателите на биометрични паспорти, издадени от Молдова в съответствие 
със стандартите на Международната организация за гражданско 
въздухоплаване (ИКАО). 

31 Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на 
биометрични паспорти. 

32 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

33 Освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 
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Панама 

Перу34 

Палау35 

Парагвай 

Сърбия (с изключение на притежателите на сръбски паспорти, издадени от 

сръбския координационен отдел (на сръбски: Koordinaciona uprava)36  

 Соломонови острови  

Сейшелски острови  

Сингапур  

 Сан Марино 

 Ел Салвадор  

Източен Тимор37 

Тонга38 

 Тринидад и Тобаго 

 Тувалу39 

Украйна40 

Съединени американски щати 

Уругвай 

Светия престол 

Сейнт Винсънт и Гренадини41 

                                                 
34 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 

сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

35 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

36 Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на 
биометрични паспорти. 

37  Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

38 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

39 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

40 Премахването на визите се прилага само за притежателите на биометрични 
паспорти, издадени от Украйна в съответствие със стандартите на 
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 
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 Венецуела 

 Вануату42 

Самоа 

                                                                                                                                                        
41  Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 

сила на споразумение за освобождаване от изискване за визи, което предстои 
да бъде сключено с Европейския съюз. 

42 Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от датата на влизане в 
сила на споразумение за освобождаване от визи, което предстои бъде 
сключено с Европейския съюз. 
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2. СПЕЦИАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЙОНИ (САР) НА КИТАЙСКАТА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

 Хонконг САР43 

 Макао САР44 

3. БРИТАНСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА 

НЕ СА ГРАЖДАНИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 

 Британски граждани (отвъдморски територии) 

 Граждани на Британски отвъдморски територии (BOTC) 

 Британски отвъдморски граждани (BOC) 

 Британски защитени лица (BPP) 

 Британски поданици (BS) 

4. ОБРАЗУВАНИЯ И ТЕРИТОРИАЛНИ ВЛАСТИ, КОИТО НЕ СА ПРИЗНАТИ 

ЗА ДЪРЖАВИ ОТ ПОНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

 Тайван45 

_____________ 

                                                 
43 Освобождаването от изискване за виза се прилага само спрямо притежателя на 

паспорт от „Специален административен район Хонконг“ („Hong Kong Special 
Administrative Region“). 

44 Освобождаването от изискване за виза се прилага само спрямо титуляри на 
паспорт от „Специален административен район Макао“ („Região Administrativa 
Especial de Macau“). 

45 Освобождаването от изискването за виза се прилага само за притежатели на 
паспорти, издадени от Тайван, които съдържат номер на лична карта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения 

Регламент (EО) № 539/2001 на Съвета  

(OВ L 81, 21.3.2001 г., стp. 1)  

 

Регламент (EО) № 2414/2001 на Съвета  

(OВ L 327, 12.12.2001 г., стp. 1) 

 

Регламент (EО) № 453/2003 на Съвета  

(OВ L 69, 13.3.2003 г., стp. 10) 

 

Акт за присъединяване от 2003 г., Приложение ІІ, точка 18, 

параграф Б 

 

Регламент (EО) № 851/2005 на Съвета  

(OВ L 141, 4.6.2005 г., стp. 3) 

 

Регламент (EО) № 1791/2006 на Съвета  

(OВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 1) 

Единствено 

единадесето тире от 

член 1, параграф 1 по 

отношение 

наРегламент (EО) 

№ 539/2001, и 

точка 11(Б)(3) от 

приложението 

Регламент (EО) № 1932/2006 на Съвета  

(OВ L 405, 30.12.2006 г., стp. 23) 

 

Регламент (EО) № 1244/2009 на Съвета  

(OВ L 336, 18.12.2009 г., стp. 1) 

 

Регламент (EС) № 1091/2010 на Европейския парламент 

и на Съвета  

(OВ L 329, 14.12.2010 г., стp. 1) 

 

Регламент (EС) № 1211/2010 на Европейския парламент  

и на Съвета  

(OВ L 339, 22.12.2010 г., стp. 6) 

 

Регламент (EС) № 517/2013 на Съвета  

(OВ L 158, 10.6.2013 г., стp. 1) 

Единствено от член 1, 

параграф 1, буква к), 

четвърто тире, и 

точка 13(Б)(2) от 

приложението 
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Регламент (EС) № 610/2013 на Европейския парламент  

и на Съвета  

(OВ L 182, 29.6.2013 г., стp. 1) 

Единствено член 4 

Регламент (EС) № 1289/2013 на Европейския парламент  

и на Съвета  

(OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 74) 

 

Регламент (EС) № 259/2014 на Европейския парламент  

и на Съвета  

(OВ L 105, 8.4.2014 г., стp. 9) 

 

Регламент (EС) № 509/2014 на Европейския парламент  

и на Съвета  

(OВ L 149, 20.5.2014 г., стp. 67) 

 

Регламент (EС) 2017/371 на Европейския парламент 

и на Съвета 

(OВ L 61, 8.3.2017 г., стp. 1) 

 

Регламент (EС) 2017/372 на Европейския парламент 

и на Съвета 

(OВ L 61, 8.3.2017 г., стp. 7) 

 

Регламент (EС) 2017/850 на Европейския парламент 

и на Съвета 

(OВ L 133, 22.5.2017 г., стp. 1) 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Регламент (ЕО) № 539/2001 Настоящият регламент 

Член -1 Член 1 

Член 1, параграф 1, първа алинея Член 3, параграф 1 

Член 1, параграф 1, втора алинея Член 3, параграф 2 

Член 1, параграф 2, първа алинея Член 4, параграф 1  

Член 1, параграф 2, втора алинея, 

уводни думи 

Член 4, параграф 2, уводни думи 

Член 1, параграф 2, втора алинея, 

първо тире 

Член 4, параграф 2, буква a) 

Член 1, параграф 2, втора алинея, 

второ тире 

Член 4, параграф 2, буква б) 

Член 1, параграф 2, втора алинея, 

трето тире 

Член 4, параграф 2, буква в) 

Член 1, параграф 3 Член 5 

Член 1, параграф 4 Член 7 

Член 1a, параграфи 1 и 2 Член 8, параграфи 1 и 2 

Член 1a, параграф 2a Член 8, параграф 3 

Член 1a, параграф 2б Член 8, параграф 4 

Член 1a, параграф 3 Член 8, параграф 5 

Член 1a, параграф 4 Член 8, параграф 6 

Член 1a, параграф 5 Член 8, параграф 7 

Член 1a, параграф 6 Член 8, параграф 8 

Член 1б Член 9, параграф 1 

Член 1в Член 9, параграф 2 

Член 2 Член 2 
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Член 4 Член 6 

Член 4a Член 11 

Член 4б, параграфи 1 и 2 Член 10, параграфи 1 и 2 

Член 4б, параграф 2a Член 10, параграф 3 

Член 4б, параграф 3 Член 10, параграф 4 

Член 4б, параграф 3a) Член 10, параграф 5 

Член 4б, параграф 4 Член 10, параграф 6 

Член 4б, параграф 5 Член 10, параграф 7 

Член 4б, параграф 6 Член 10, параграф 8 

Член 5 Член 12 

Член 6 Член 13 

Член 7 Член 14 

Член 8 Член 15 

Приложение I Приложение I 

Приложение II Приложение II 

– Приложение III 

– Приложение IV 

_____________ 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2018)0362 

Включване на община Кампионе д’Италия и на италианските води на 

езерото Лугано в митническата територия на Съюза * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 октомври 2018 г. 

относно предложението за Директива на Съвета за изменение на директиви 

2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе 

д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на 

Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО (COM(2018)0261 – C8-

0226/2018 – 2018/0124(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0261), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него C8-0226/2018), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0284/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2018)0366 

Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на 

ДДС* 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. 

относно предложението за директива на Съвета за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на 

някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането 

на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите 

членки (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0569), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0363/2017), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0280/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено; 

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно 

член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в предложението на Комисията; 

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Когато през 1967 г. Съветът прие 

общата система на данъка върху 

добавената стойност (ДДС) посредством 

директиви 67/227/ЕИО42 и 67/228/ЕИО43 

на Съвета, бе поет ангажимент за 

установяване на окончателна система на 

ДДС, която да функционира в рамките 

на Европейската общност така, както би 

функционирала в рамките на една 

държава членка. Тъй като 

политическите и техническите условия 

не бяха още достатъчно подходящи за 

такава система, при премахването на 

фискалните граници между държавите 

членки в края на 1992 г. беше приет 

преходен режим на ДДС. В действащата 

понастоящем Директива 2006/112/ЕО44 

на Съвета се предвижда тези преходни 

правила да бъдат заменени с 

окончателен режим. 

(1) Когато през 1967 г. Съветът прие 

общата система на данъка върху 

добавената стойност (ДДС) посредством 

директиви 67/227/ЕИО42 и 

67/228/ЕИО43на Съвета, бе поет 

ангажимент за установяване на 

окончателна система на ДДС, която да 

функционира в рамките на 

Европейската общност така, както би 

функционирала в рамките на една 

държава членка. Тъй като 

политическите и техническите условия 

не бяха още достатъчно подходящи за 

такава система, при премахването на 

фискалните граници между държавите 

членки в края на 1992 г. беше приет 

преходен режим на ДДС. В действащата 

понастоящем Директива 

2006/112/ЕО44на Съвета се предвижда 

тези преходни правила да бъдат 

заменени с окончателен режим. Тези 

правила обаче са в сила вече няколко 

десетилетия, вследствие на което е 

налице сложна преходна система на 

ДДС, уязвима на прзгранични измами 

с ДДС в рамките на Съюза. Тези 

преходни правила имат многобройни 

недостатъци, вследствие на които 

системата на ДДС нито е напълно 

ефикасна, нито е съвместима с 

изискванията на истинския единен 

пазар. 

_________________ _________________ 

42 Първа Директива 67/227/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

хармонизиране на законодателството на 

държавите членки относно данъка върху 

оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301). 

42 Първа Директива 67/227/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

хармонизиране на законодателството на 

държавите членки относно данъка върху 

оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301). 

43 Втора Директива 67/228/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 

43 Втора Директива 67/228/ЕИО на 

Съвета от 11 април 1967 г. за 
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хармонизиране на законодателствата на 

държавите членки относно данъците 

върху оборота — структура и процедури 

за прилагане на общата система на 

данъка върху добавената стойност (ОВ 

71, 14.4.1967 г., стр. 1303). 

хармонизиране на законодателствата на 

държавите членки относно данъците 

върху оборота — структура и процедури 

за прилагане на общата система на 

данъка върху добавената стойност (ОВ 

71, 14.4.1967 г., стр. 1303). 

44 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., 

стр. 1). 

44 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В своето съобщение от 

28 октомври 2015 г., озаглавено 

„Осъвременяване на единния пазар: 

повече възможности за гражданите и 

предприятията“, Комисията 

определи сложността на 

настоящата система на ДДС като 

една от основните пречки пред 

доизграждането на единния пазар. 

Наред с това расте 

несъответствието в приходите от 

ДДС, определено като разликата 

между размера на действително 

събраните приходи от ДДС и 

теоретичния размер на очакваните 

приходи, като през 2015 г. то 

достигна 151,5 милиарда евро за ЕС-

28. Това показва необходимостта от 

неотложна и всеобхватна реформа на 

системата на ДДС в посока 

окончателна система на ДДС, за да се 

улесни и опрости презграничната 

търговия в рамките на Съюза и да се 

направи системата по-устойчива на 

измами.  

 

Изменение  3 
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Предложение за директива 

Съображение 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) Създаването на единно 

пространство по отношение на ДДС 

в Съюза е от решаващо значение за 

намаляването на разходите на 

предприятията за привеждане в 

съответствие, за намаляването на 

рисковете от презгранични измами с 

ДДС и за опростяването на 

процедурите, свързани с ДДС. 

Окончателната система на ДДС ще 

укрепи единния пазар и ще създаде по-

добри икономически условия за 

презграничната търговия. Тя следва 

да включва необходимите промени 

вследствие на технологичното 

развитие и цифровизацията, 

промените в стопанските модели и 

глобализацията на икономиката. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В своя План за действие във 

връзка с ДДС45 Комисията обяви 

намерението си да представи 

предложение, в което се определят 

принципите на окончателната система 

на ДДС за презграничната търговия 

между предприятия от различни 

държави членки, основана на данъчно 

облагане на презграничните доставки в 

държавата членка на местоназначение 

на стоките. 

(2) Настоящата система на ДДС 

в Съюза, въведена през 1993 г., е сходна 

с европейската митническа система. 

Липсват обаче еквивалентни 

проверки, което я превръща в 

прицелна точка за презгранични 

измами. Настоящата система на 

ДДС следва да бъде променена из 

основи по такъв начин, че доставката 

на стоки от една държава членка до 

друга да се облага така, както ако са 

доставени и придобити в рамките на 

една държава членка. В своя План за 

действие във връзка с ДДС45 Комисията 

обяви намерението си да представи 

предложение, в което се определят 

принципите на окончателната система 

на ДДС за презграничната търговия 
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между предприятия от различни 

държави членки, основана на данъчно 

облагане на презграничните доставки в 

държавата членка на местоназначение 

на стоките. Тази промяна следва да 

допринесе за намаляване на 

свързаните с ДДС презгранични 

измами с 40 милиарда евро годишно. 

_________________ _________________ 

45 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно план за действие във 

връзка с ДДС — Към единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС — Време за избор (COM(2016)148 

final, 7.4.2016 г.). 

45 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно план за действие във 

връзка с ДДС — Към единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС — Време за избор (COM(2016)148 

final, 7.4.2016 г.). 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) За тази цел ще бъде необходимо 

да се замени настоящата система, при 

която има освободена доставка на стоки 

в отправната държава членка и 

облагаемо вътреобщностно 

придобиване в държавата членка на 

местоназначение, със система, при 

която има една-единствена доставка, 

облагана в държавата членка на 

местоназначение в съответствие със 

ставките на ДДС на същата държава 

членка. По правило ДДС ще бъде 

начисляван от доставчика, който ще 

може да проверява приложимата ставка 

на ДДС във всяка държава членка чрез 

уебпортал. Ако обаче лицето, 

придобиващо стоките, е 

сертифицирано данъчно задължено 

лице (благонадежден данъкоплатец, 

признат за такъв от държавите 

членки), ще се прилага механизмът за 

обратно начисляване и би следвало 

сертифицираното данъчно задължено 

(3) За тази цел ще бъде необходимо 

да се замени настоящата система, при 

която има освободена доставка на стоки 

в отправната държава членка и 

облагаемо вътреобщностно 

придобиване в държавата членка на 

местоназначение, със система, при 

която има една-единствена доставка, 

облагана в държавата членка на 

местоназначение в съответствие със 

ставките на ДДС на същата държава 

членка. По правило ДДС ще бъде 

начисляван от доставчика, който ще 

може да проверява приложимата ставка 

на ДДС във всяка държава членка чрез 

уебпортал. Окончателната система на 

ДДС ще се основава също така и на 

понятието „схема за единна 

регистрация“ (обслужване на едно 

гише) на предприятията, позволяваща 

плащането и приспадането на дължимия 

ДДС. Обслужването на едно гише 

заема централно място в новата 



 

 72 

лице да е лице — платец на ДДС по 

вътресъюзната доставка. 
Окончателната система на ДДС ще се 

основава също така и на понятието 

„схема за единна регистрация“ 

(обслужване на едно гише) на 

предприятията, позволяваща плащането 

и приспадането на дължимия ДДС. 

система, която е основана на 

принципа на облагане в държавата на 

местоназначение и без която 

сложността на системата на ДДС и 

административната тежест биха се 

увеличили значително. Поради това 

разширяването на режима за 

съкратено обслужване на едно гише, 

така че да обхваща всички услуги и 

продажби на стоки между 

предприятия, следва да се извърши в 

рамките на предложените 

подобрения на настоящата система. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) За да се гарантират 

оперативната съвместимост, 

лесното ползване и бъдещото 

извършване на проверки за измами, 

обслужването на едно гише за 

предприятията следва да се извършва 

посредством хармонизирана 

презгранична информационна 

система, основана на общи 

стандарти и позволяваща 

автоматично извеждане и въвеждане 

на данни, например чрез използването 

на уеднаквени стандартни 

формуляри. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Следва горепосочените 

принципи да бъдат установени в 

Директивата и да заменят действащата 

разпоредба, според която окончателният 

режим е основан на данъчното облагане 

(4) Следва горепосочените 

принципи да бъдат установени в 

Директивата и да заменят действащата 

разпоредба, според която окончателният 

режим е основан на данъчното облагане 
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в държавата членка на произход. в държавата членка на произход, с 

окончателна система на ДДС. Тези 

нови принципи биха позволили на 

държавите членки да се борят по-

успешно с измамите с ДДС, особено с 

вътреобщностните измами с 

липсващ търговец, които се 

изчисляват на най-малко 50 милиарда 

евро годишно. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В своите заключения от 8 

ноември 2016 г.46 Съветът прикани 

Комисията да внесе някои подобрения в 

правилата за ДДС на Съюза по 

отношение на презграничните сделки, 

ролята на идентификационния номер за 

целите на ДДС в контекста на 

освобождаването на вътреобщностните 

доставки, режима на складиране на 

стоки до поискване от клиента, 

верижните сделки и доказателството за 

превоз за целите на освобождаването на 

вътреобщностните сделки. 

(5) В своите заключения от 8 

ноември 2016 г.46 Съветът прикани 

Комисията да внесе някои подобрения в 

правилата за ДДС на Съюза по 

отношение на презграничните сделки 

във връзка с четири области: ролята 

на идентификационния номер за целите 

на ДДС в контекста на освобождаването 

на вътреобщностните доставки, режима 

на складиране на стоки до поискване от 

клиента, верижните сделки и 

доказателството за превоз за целите на 

освобождаването на вътреобщностните 

сделки. 

_________________ _________________ 

46 Заключения на Съвета от 8 ноември 

2016 г. относно подобряване на 

действащите правила на ЕС за ДДС за 

трансграничните трансакции (№ 

14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 

ноември 2016 г.). 

46 Заключения на Съвета от 8 ноември 

2016 г. относно подобряване на 

действащите правила на ЕС за ДДС за 

трансграничните трансакции (№ 

14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 

ноември 2016 г.). 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Предвид това искане и факта, че (6) Предвид това искане и факта, че 



 

 74 

до въвеждането на окончателната 

система на ДДС за вътресъюзната 

търговия ще изминат няколко години, 

посочените конкретни мерки, целящи да 

хармонизират и опростят някои 

процедури за предприятията, са 

подходящи. 

все още предстои надлежното 

въвеждане на окончателната система на 

ДДС за вътресъюзната търговия, 

посочените конкретни мерки, целящи да 

хармонизират и опростят някои 

процедури за предприятията, са 

подходящи само като преходен 

режим. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС на 

Съюза по отношение на презграничните 

сделки, както и за плавния преход към 

окончателната система на 

вътресъюзната търговия е необходимо 

да бъде създаден статусът на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

(7) За ефикасното прилагане на 

подобренията на правилата за ДДС на 

Съюза по отношение на презграничните 

сделки, както и за плавния преход към 

окончателната система на 

вътресъюзната търговия е необходимо 

да бъде създаден статусът на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. Необходимо е обаче да се 

въведат строги критерии, които да се 

прилагат по хармонизиран начин от 

всички държави членки, за определяне 

кои предприятия могат да се ползват 

от статуса на сертифицирано 

данъчно задължено лице, и общи 

правила и разпоредби, които да водят 

до определени глоби и санкции за 

неспазващите ги. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 

(8) В сега действащата система не се 

прави разграничение между 

благонадеждните и по-малко 

благонадеждните данъчно задължени 

лица, що се отнася до това кои правила 

за ДДС да се прилагат. Следва 
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предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии да 

позволи идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица. Този статус би им позволил да се 

възползват от някои правила, при 

които би могло да има риск от 

измами и които поради това не биха 

били приложими към другите данъчно 

задължени лица. 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

въз основа на обективни критерии, 

които да се прилагат хармонизирано 

от държавите членки, да позволи 

идентифицирането на тези 

благонадеждни данъчно задължени 

лица, както и на лицата, които не 

отговарят напълно на критериите. 

Този статус би им позволил да се 

възползват от някои опростени и лесни 

за прилагане правила, които не биха 

били приложими към другите данъчно 

задължени лица. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на критерии, 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

и следва съответно сертифицирането от 

една държава членка да е валидно в 

целия Съюз. 

(9) Достъпът до статуса на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

следва да се основава на ясно 

определени критерии и да се 

предоставя на предприятията, 

включително МСП. Тезие критерии 

следва да бъдат хармонизирани на 

равнището на Съюза и следва съответно 

сертифицирането от една държава 

членка да е валидно в целия Съюз. С 

оглед на това Комисията следва да 

представи актове за изпълнение и 

всеобхватни и лесни за използване 

насоки, улесняващи хармонизирането 

и административното 

сътрудничество между органите и 

осигуряващи оперативна 

съвместимост между държавите 

членки, като в същото време 

проверява правилното прилагане от 

страна на държавите членки на тези 

хармонизирани критерии в целия 

Съюз. Тези насоки следва да бъдат 

тясно съгласувани с критериите за 

одобрени икономически оператори 

съгласно Митническия кодекс на 

Съюза, с оглед намаляване на 
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административната тежест и 

осигуряване на единно изпълнение и 

спазване във всички държави членки. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като обърне специално 

внимание на по-високите разходи за 

МСП за привеждане в съответствие, 

Комисията следва да представи 

опростени административни 

процедури за придобиване на статус 

на сертифицирани данъчно 

задължени лица от МСП. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Информацията дали даден 

стопански субект е сертифицирано 

данъчно задължено лице следва да 

бъде достъпна чрез системата за 

обмен на информация за ДДС (VIES). 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) На някои данъчно задължени 

лица, ползващи се от особен режим, 

който ги изключва от общите правила за 

ДДС, или които извършват само 

инцидентна икономическа дейност, 

не следва да се предоставя статус на 

сертифицирано данъчно задължено лице 

(10) На някои данъчно задължени 

лица, ползващи се от особен режим, 

който ги изключва от общите правила за 

ДДС, не следва да се предоставя статус 

на сертифицирано данъчно задължено 

лице по отношение на този особен 

режим или тази инцидентна дейност. В 
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по отношение на този особен режим или 

тази инцидентна дейност. В против 

случай би могло да се наруши гладкото 

прилагане на предложените промени. 

против случай би могло да се наруши 

гладкото прилагане на предложените 

промени. Освен това следва да се 

обърне специално внимание на това да 

се гарантира, че МСП не са поставени 

в неблагоприятно конкурентно 

положение в сравнение с големите 

предприятия във връзка с 

придобиването на статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Пилотният проект за 

презгранично данъчно становище на 

ЕС по отношение на ДДС следва да 

бъде основата за напълно разработен 

инструмент на Съюза за 

предотвратяване на конфликти на 

правилата за ДДС относно 

данъчните спорове и за разрешаване 

на вътресъюзни презгранични спорове 

по дела във връзка с ДДС. 

Националните механизми ще 

продължат да се прилагат при 

вътрешни данъчни спорове във връзка 

с ДДС между конкретния 

данъкоплатец и националния данъчен 

орган. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 13 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13б) Настоящата директива 

предвижда временни разпоредби, 

преди държавите членки да приемат 

окончателна система за данъчно 

облагане на търговията между 
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държавите членки, и следва да бъде 

придружена от съответните актове 

за изпълнение и насоки. Настоящата 

директива, актовете за изпълнение и 

насоките следва да влязат в сила 

едновременно. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 13 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13в) Следва да се създаде механизъм 

за гарантиране на прозрачна и пряка 

информационна система, която 

автоматично да известява 

данъкоплатците за актуализации и 

промени в ставките на ДДС на 

държавите членки. Този механизъм 

следва да се основава на 

хармонизирани стандарти и отчетни 

формуляри, като се гарантират 

единна отчетност и извличане на 

данни във всички държави членки. 

Държавите членки следва да бъдат 

задължени да гарантират, че цялата 

информация относно националните 

ставки на ДДС е вярна и актуална. 

Държавите членки следва също така 

да гарантират, че всякакви промени в 

националните ставки на ДДС се 

обявяват посредством такава 

система в разумен срок след тяхното 

приемане и при всички случаи – преди 

промените да започнат да се 

прилагат. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 15 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) С оглед на обществения 

интерес и финансовите интереси на 
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Съюза лицата, сигнализиращи за 

нередности, следва да се ползват с 

ефикасна правна защита с цел да се 

улеснява откриването и 

предотвратяването на всички форми 

на измами. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко данъчно задължено лице, което 

има място на стопанска дейност или 

постоянен обект в Общността или, в 

случай на липса на място на 

стопанска дейност или постоянен 

обект, има постоянен адрес или 

обичайно местопребиваване в 

Общността и което в хода на своята 

икономическа дейност извършва или 

възнамерява да извърши някоя от 

сделките по членове 17а, 20 и 21 или 

сделки в съответствие с условията по 

член 138, може да подаде заявление до 

данъчните органи да му бъде издаден 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице. 

Всяко данъчно задължено лице, което 

има място на стопанска дейност или 

постоянен обект в Общността и което в 

хода на своята икономическа дейност 

извършва или възнамерява да извърши 

някоя от сделките по членове 17а, 20 и 

21 или сделки в съответствие с 

условията по членове 138 и 138а, може 

да подаде заявление до данъчните 

органи да му бъде издаден статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13a – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато заявителят е данъчно задължено 

лице, на което е предоставен статус на 

одобрен икономически оператор за 

митнически цели, се счита, че 

критериите по параграф 2 са изпълнени. 

Когато заявителят е данъчно задължено 

лице, на което е предоставен статус на 

одобрен икономически оператор само за 

митнически цели, се счита, че 

критериите по параграф 2 са изпълнени. 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13а - параграф 2 - буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) липса на тежко нарушение или 

повторни нарушения на правилата за 

данъчно облагане и митническото 

законодателство, включително 

липсата на тежки престъпления, 

свързани с икономическата дейност на 

заявителя; 

a) липса на тежко нарушение или 

повторни нарушения на правилата за 

данъчно облагане и митническото 

законодателство за последните 

три години икономическа дейност, 

липса на сериозна данъчна корекция 

от страна на данъчните 

администрации или липса на тежки 

престъпления, свързани с неговата 

икономическа дейност, независимо от 

това дали дейността е протичала в 

рамките на Съюза или другаде; 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 2 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) липса на тежки престъпления, 

свързани с икономическата дейност 

на заявителя, като например, но не 

само: 

  

 i) изпиране на пари; 

 ii) отклонение от данъчно 

облагане и данъчни измами; 

 iii) злоупотреба с фондове и 

програми на Съюза; 

 iv) измама при фалит 

(несъстоятелност); 

 v) застрахователна или друга 

финансова измама; 

 vi) подкуп и/или корупция; 
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 vii) киберпрестъпност; 

 viii) участие в организирана 

престъпна група; 

 ix) престъпления в областта на 

конкурентното право; 

 x) пряко или косвено участие в 

терористична дейност; 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) доказателство от заявителя за 

високото равнище на контрол върху 

неговите операции и стокови потоци 

или посредством система за управление 

на търговската и в съответните случаи 

на транспортната отчетност, 

позволяваща подходящ данъчен 

контрол, или посредством 

благонадеждна или сертифицирана 

вътрешна одитна пътека; 

б) доказателство от заявителя за 

високото равнище на контрол върху 

неговите операции и стокови потоци 

или посредством система за управление 

на търговската и в съответните случаи 

на транспортната отчетност, 

позволяваща подходящ данъчен 

контрол, или посредством 

благонадеждна или сертифицирана 

вътрешна одитна пътека, в 

съответствие с актовете за 

изпълнение и насоките, които 

Комисията трябва да приеме; 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) данни за платежоспособността на 

заявителя, която се счита за доказана 

или когато заявителят има добро 

финансово състояние, което му 

позволява да изпълнява ангажиментите 

в) данни за платежоспособността на 

заявителя през последните три години, 

която се счита за доказана или когато 

заявителят има добро финансово 

състояние, което му позволява да 
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си при надлежно отчитане на 

характерните особености на съответния 

вид стопанска дейност, или чрез 

представяне на обезпечения на 

застрахователни или други финансови 

институции или на други икономически 

надеждни трети страни. 

изпълнява ангажиментите си при 

надлежно отчитане на характерните 

особености на съответния вид стопанска 

дейност, или чрез представяне на 

обезпечения на застрахователни или 

други финансови институции или на 

други икономически надеждни трети 

страни. Заявителят притежава 

банкова сметка във финансова 

институция, установена в Съюза. 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13a – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато през последните три години 

на заявителя е бил отказан статус на 

одобрен икономически оператор в 

съответствие с Митническия кодекс 

на Съюза, на заявителя не се 

предоставя статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За да се гарантира 

хармонизирано тълкуване при 

предоставянето на статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, Комисията приема с акт за 

изпълнение допълнителни насоки за 

държавите членки относно оценката 

на тези критерии, които са валидни в 

целия Съюз. Първият акт за 

изпълнение се приема не по-късно от 

един месец след влизане в сила на 



 

 83 

настоящата директива. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Комисията приема актове за 

изпълнение и насоки, тясно свързани с 

актовете за изпълнение и насоките за 

одобрените икономически оператори 

за митнически цели. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 2 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Критериите, изложени в 

параграф 2, се прилагат еднакво от 

всички държави членки въз основа на 

ясно и точно определени правила и 

процедури в акта за изпълнение. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) данъчно задължени лица, 

които нямат или престават да имат 

валиден идентификационен номер по 

ДДС; 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

На данъчно задължените лица по букви 

а) — г) обаче може да се предостави 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице за другите 

икономически дейности, които 

извършват. 

На данъчно задължените лица по букви 

а) — г) обаче може да се предостави 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице за другите 

икономически дейности, които 

извършват, при условие че 

резултатите от тези дейности не 

пречат на дейностите, които 

първоначално са били причината за 

неполучаване на статуса на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Данъчно задълженото лице, което 

подава заявление да му бъде 

предоставен статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице, набавя цялата 

информация, изисквана от данъчните 

органи, за да могат те да вземат 

решение. 

Данъчно задълженото лице, което 

подава заявление да му бъде 

предоставен статус на сертифицирано 

данъчно задължено лице, набавя цялата 

информация, изисквана от данъчните 

органи, за да могат те да вземат 

решение. Комисията въвежда 

опростени административни 

процедури за получаване на статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице от МСП. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 
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Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а - параграф 4 - буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) органите на държавата членка, в 

която заявителят е установил 

стопанската си дейност; 

a) органите на държавата членка, в 

която заявителят е установил 

стопанската си дейност, както е 

определено в Директива (ЕС) .../... на 

Съвета от ... относно обща основа за 

облагане с корпоративен данък 

(ОООКД)* и в Директива (ЕС) .../... на 

Съвета   от ... относно обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД)**, 

както и в Директива (ЕС) .../... на 

Съвета от ... за определяне на 

правилата относно корпоративното 

данъчно облагане на значително 

цифрово присъствие*** и в Директива 

(ЕС) .../... на Съвета от ... относно 

обща система на данък върху 

цифровите услуги, начисляван върху 

приходите от предоставянето на 

някои цифрови услуги****;  

 _________________ 

 *OВ: Моля, въведете в текста номера 

на Директивата, съдържаща се в 

документ 2016/0337 (CNS), и добавете 

номера, датата, заглавието и 

данните за публикацията в ОВ на 

Директивата в бележката под линия. 

 **OВ: Моля, въведете в текста номера 

на Директивата, съдържаща се в 

документ 2016/0336 (CNS), и добавете 

номера, датата, заглавието и 

данните за публикацията в ОВ на 

Директивата в бележката под линия. 

 ***OВ: Моля, въведете в текста 

номера на Директивата, съдържаща 

се в документ 2018/0072 (CNS), и 

добавете номера, датата, заглавието 

и данните за публикацията в ОВ на 

Директивата в бележката под линия. 

 ****OВ: Моля, въведете в текста 

номера на Директивата, съдържаща 

се в документ 2018/0073 (CNS), и 

добавете номера, датата, заглавието 
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и данните за публикацията в ОВ на 

Директивата в бележката под линия. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 4 – алинея 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) органите на държавата 

членка, в която е постоянният адрес 

или обичайното местопребиваване на 

заявителя, когато той не разполага 

нито с място на стопанска дейност, 

нито с постоянен обект. 

заличава се 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 4 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Когато статусът на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице бъде предоставен, тази 

информация става достъпна чрез 

системата за обмен на информация 

за ДДС (VIES). Промените в статуса 

се отразяват в системата без 

забавяен. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В случай на отхвърляне на 5. В случай на отхвърляне на 
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заявлението данъчните органи 

уведомяват заявителя за решението си и 

за основанията за отхвърлянето. 

Държавите членки гарантират, че на 

заявителя се предоставя право на 

обжалване на решението за отхвърляне 

на заявлението. 

заявлението данъчните органи 

уведомяват заявителя за решението си и 

за основанията за отхвърлянето. 

Държавите членки гарантират, че на 

заявителя се предоставя право на 

обжалване на решението за отхвърляне 

на заявлението. Най-късно до 1 юни 

2020 г. чрез акт за изпълнение се 

установява хармонизирана на 

равнището на Съюза процедура по 

обжалване, която включва 

задължението държавите членки да 

информират другите държави членки 

за отхвърлянето и причините за това 

решение чрез своите данъчни органи.  

Процедурата по обжалване се 

открива в разумен срок след 

уведомяването на заявителя за 

решението, като този срок се 

определя с акта за изпълнение, и 

следва да взема предвид всички 

приложени процедури за правна 

защита. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 a – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Данъчно задълженото лице, на 

което е предоставен статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, уведомява данъчните органи без 

забава за възникването на каквото и да 

било обстоятелство след вземането на 

решението, което би могло да повлияе 

върху продължаването на този статус. 

Данъчният статус се отнема от 

данъчните органи, когато критериите по 

параграф 2 вече не се изпълняват. 

6. Данъчно задълженото лице, на 

което е предоставен статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице, уведомява в срок от един месец 

данъчните органи за възникването на 

каквото и да било обстоятелство след 

вземането на решението, което би могло 

да повлияе върху продължаването на 

този статус. Данъчният статус се отнема 

от данъчните органи, когато критериите 

по параграф 2 вече не се изпълняват. 

Данъчните органи на държавите 

членки, които са предоставили 

статуса на сертифицирано данъчно 

задължено лице, преразглеждат 

решението си най-малко на всеки две 
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години, за да се гарантира, че 

условията продължават да се 

изпълняват. Ако данъчно 

задълженото лице не е уведомило 

данъчните органи относно всеки 

фактор, който евентуално влияе на 

статуса на сертифицирано данъчно 

задължено лице, както е определено в 

акта за изпълнение, или съзнателно го 

е скрило, то е обект на 

пропорционални, ефективни и 

възпиращи санкции, включително 

загуба на статуса на сертифицирано 

данъчно задължено лице. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 6 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Данъчно задължено лице, на 

което е бил отказан статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице или което само е поело 

инициативата да уведоми данъчните 

органи, че вече не отговаря на 

критериите по параграф 2, може да 

кандидатства отново за статус на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице най-рано шест месеца след 

датата на отказа или оттеглянето 

на този статус, при условие че всички 

относими критерии са изпълнени. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 6 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Сертифицирано данъчно 

задължено лице, което вече няма 

идентификационен номер за целите 

на ДДС, автоматично губи своя 

статус на сертифицирано данъчно 

задължено лице. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 13 а – параграф 7 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Процедурите относно 

отхвърлените заявления, промените в 

ситуацията на данъчно задълженото 

лице, процедурите по обжалване и 

процедурите по повторно 

кандидатстване за статуса на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице се определят в акт за изпълнение 

и се прилагат еднакво във всички 

държави членки. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 138 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) данъчно задълженото лице или 

данъчно незадълженото юридическо 

лице, за което е извършена доставката, е 

идентифицирано за целите на ДДС в 

държава членка, различна от тази, в 

която започва изпращането или 

превозът на стоките; 

б) данъчно задълженото лице или 

данъчно незадълженото юридическо 

лице, за което е извършена доставката, е 

идентифицирано за целите на ДДС в 

държава членка, различна от тази, в 

която започва изпращането или 

превозът на стоките, и притежава 

идентификационен номер по ДДС, 

достъпен чрез системата VIES; 
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Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 138 а – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „междинен доставчик“ означава 

доставчик във веригата, различен от 

първия доставчик, който изпраща или 

транспортира стоките — сам или чрез 

трета страна за своя сметка; 

б) „междинен доставчик“ означава 

доставчик във веригата, различен от 

първия доставчик или последния 

получател/клиент, който изпраща или 

транспортира стоките — сам или чрез 

трета страна за своя сметка; 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 243 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко данъчно задължено лице, на 

което се доставят стоки под режима на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента по член 17а, води регистър на 

тези стоки. 

Всяко данъчно задължено лице, на 

което се доставят стоки под режима на 

складиране на стоки до поискване от 

клиента по член 17а, води 

цифровизиран регистър на тези стоки, 

достъпен за данъчните органи. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 262 - параграф 1 - уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяко данъчно задължено лице, 

идентифицирано за целите на ДДС, 

представя обобщена декларация на 

следното: 

1. Всяко данъчно задължено лице, 

идентифицирано за целите на ДДС, 

представя обобщена декларация на 

компетентните данъчни органи 

относно следното: 
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Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 262 - параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Информацията, посочена в 

параграф 1, е достъпна за всички 

ангажирани данъчни органи чрез 

системата за обмен на информация 

за ДДС (VIES). 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Дял XIV – Глава 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a) В дял XIV се добавя следната 

глава: 

 „Глава 2а 

 Механизъм за разрешаване на спорове 

във връзка с ДДС 

 Член 398a 

 1. До 1 юни 2020 г. се въвежда 

механизъм за разрешаване на спорове 

във връзка с ДДС за разрешаване на 

спорове между държавите членки 

относно изискани, заведени или 

предполагаеми погрешни презгранични 

плащания на ДДС, който се прилага в 

случаите, в които процедурата за 

взаимно споразумение не даде 

резултат в рамките на две години.  

 2. Механизмът, посочен в 

параграф 1, включва компетентните 

органи на държавите членки. 

 3. Механизмът не изключва 

прилагането на националното 
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законодателство или разпоредбите на 

международни споразумения, когато 

това е необходимо за 

предотвратяване на отклонение от 

данъчно облагане, данъчни измами 

или злоупотреби. 

 4. Механизмът включва също 

онлайн платформа за разрешаване на 

спорове във връзка с ДДС с цел да се 

даде възможност на държавите 

членки да разрешават спорове без 

пряка намеса на механизма или на 

компетентните органи, като се 

определят ясни подходи за 

облекчаване на споровете при 

възникването им и процедури за 

разрешаване на спорове.“ 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Дял XIV – Глава 2 б – (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б) В дял XIV се добавя следната 

глава: 

 „Глава 2б 

 Автоматизиран механизъм за 

уведомяване 

 Член 398б 

 До 1 юни 2020 г. се установява 

автоматизиран механизъм за 

уведомяване. Механизмът гарантира 

автоматично уведомяване на 

данъкоплатците относно промените 

и актуализациите на ставките на 

ДДС на държавите членки. Това 

автоматично уведомяване се 

активира, преди промяната да стане 

приложима, и най-късно 5 дни след 

вземането на решението.“ 

 

Изменение  48 
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Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2006/112/ЕО 

Членове 403 и 404 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Членове 403 и 404 се заличават. (9) Член 403 се заличава. 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 404 

 
Текст в сила Изменение 

 9a) Член 404 се заменя със 

следното: 

„Член 404 „Член 404 

На всеки четири години с начало 

приемането на настоящата 

директива, Комисията, на базата на 

информацията, получена от 

държавите-членки, представя пред 

Европейския парламент и Съвета 

доклад за функционирането на 

общата система за ДДС в 

държавите-членки и по-конкретно за 

действието на преходния режим за 

облагане с данък на търговията 

между държавите-членки. Този 

доклад се придружава, където е 

подходящо, от предложения за 

окончателен режим.“ 

До …[една година от датата на 

влизането в сила на настоящата 

директива], а след това на всеки три 

години Комисията изпраща на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад във връзка с режима на 

освобождаване относно вноса от 

трети държави и неговото 

съответствие с европейската рамка и 

във връзка със сътрудничеството с 

компетентните органи на третите 

държави, по-специално що се отнася 

до борбата с измамите. До …[две 

години от датата на влизането в 

сила на настоящата директива] и на 

всеки три години след това 

Комисията изпраща на Европейския 

парламент и на Съвета доклад 

относно националните практики във 

връзка с налагането на 

административни и наказателни 

санкции върху юридически и 

физически лица, признати за виновни 

за измами с ДДС. Комисията, в 

сътрудничество с националните и 

европейските компетентни органи, 

прилага към този доклад, ако е 

подходящо, препоръки, целящи 
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постигането на минимална степен на 

хармонизация.“; 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#s

tv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 404 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9б) Вмъква се следният член 404a: 

 „Член 404a 

 На всеки три години всяка държава 

членка представя на Комисията 

доклад за оценка на ефикасността на 

системата за наблюдение на 

измамите с ДДС, която от своя 

страна го изпраща на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF).“; 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разпоредбите се прилагат от 1 януари 

2019 г. 

Разпоредбите, заедно с актове за 

изпълнение и насоките, се прилагат от 

1 януари 2019 г. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. До ... [датата на приемане на 

настоящата директива] и на всеки 

три години след това Комисията, на 
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базата на информацията, получена 

от държавите членки, представя 

пред Европейския парламент и 

Съвета доклад за прилагането на 

критериите за определяне на 

сертифицирано данъчно задължено 

лице в държавите членки и по-

конкретно за влиянието, които те 

могат да имат в борбата с измамите 

с ДДС. Когато е подходящо, докладът 

се придружава от предложение за 

законодателен акт. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2018)0367 

ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на 

механизма за бързо реагиране * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. 

относно предложението за директива на Съвета за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 

стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за 

обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които 

съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с 

ДДС (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0298), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0265/2018), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0283/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2018)0368 

Административно сътрудничество в областта на акцизите по 

отношение на съдържанието на електронния регистър * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. 

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 

№ 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, 

що се отнася до съдържанието на електронния регистър (COM(2018)0349 – C8-

0371/2018 – 2018/0181(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0349), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0371/2018), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0285/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на националните парламенти. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2018)0371 

Ставки на ДДС * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. 

относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 

2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност 

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура -  консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0020), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0023/2018), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0279/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено; 

2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 

293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в предложението на Комисията; 

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Разпоредбите за ставките на 

данъка върху добавената стойност 

(ДДС), съдържащи се понастоящем в 

Директива 2006/112/ЕО27 на Съвета, са 

предназначени за защита на работата на 

вътрешния пазар и предотвратяване на 

нарушаването на конкуренцията. Тези 

разпоредби бяха изготвени преди повече 

от две десетилетия въз основа на 

принципа на произхода. В своя План за 

действие във връзка с ДДС28 и в 

съобщението за изпълнението му29, 

Комисията обяви намерението си да 

промени тези разпоредби с оглед на 

една окончателна система на ДДС за 

презграничната търговия със стоки 

между предприятия и между държави 

членки, която ще се основава на 

принципа на облагане в държавата 

членка на местоназначение. 

(1) Разпоредбите за ставките на 

данъка върху добавената стойност 

(ДДС), съдържащи се понастоящем в 

Директива 2006/112/ЕО27 на Съвета, са 

предназначени за защита на работата на 

вътрешния пазар и предотвратяване на 

нарушаването на конкуренцията. Тези 

разпоредби бяха изготвени преди повече 

от две десетилетия въз основа на 

принципа на произхода и вече не са 

пригодни за целта си. В своя План за 

действие във връзка с ДДС28 и в 

съобщението за изпълнението му29, 

Комисията обяви намерението си да 

промени тези разпоредби с оглед на 

една окончателна система на ДДС за 

презграничната търговия със стоки 

между предприятия и между държави 

членки, която ще се основава на 

принципа на облагане в държавата 

членка на местоназначение. 

_________________ _________________ 

27 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. 27 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. 

28 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно план за действие във 

връзка с ДДС – Към единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС – Време за избор (COM(2016)0148 

от 7 април 2016 г.) 

28 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно план за действие във 

връзка с ДДС – Към единно 

пространство на ЕС по отношение на 

ДДС – Време за избор (COM(2016)0148 

от 7 април 2016 г.) 

29 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно изпълнението на Плана 

за действие във връзка с ДДС – към 

единно пространство на ЕС по 

отношение на ДДС – време за действие 

(COM(2017)0566 от 4 октомври 2017 г.) 

29 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически и социален 

комитет относно изпълнението на Плана 

за действие във връзка с ДДС – към 

единно пространство на ЕС по 

отношение на ДДС – време за действие 

(COM(2017)0566 от 4 октомври 2017 г.) 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) При една окончателна система, 

при която доставките на стоки и услуги 

биха били облагани в държавата членка 

на местоназначение, доставчиците не 

биха извличали съществена полза от 

установяването си в държава членка с 

по-ниска данъчна ставка. По-голямото 

разнообразие от ставки на ДДС при 

такава система не би пречело на 

работата на единния пазар и не би 

нарушавало конкуренцията. При тези 

обстоятелства би било целесъобразно 

на държавите членки да се предостави 

възможност за повече гъвкавост при 

определянето на ставките. 

(2) При една окончателна система, 

при която доставките на стоки и услуги 

биха били облагани в държавата членка 

на местоназначение, доставчиците не 

биха извличали по-малка полза от 

установяването си в държава членка с 

по-ниска данъчна ставка. По-голямото 

разнообразие от ставки на ДДС при 

такава система следва да представлява 

по-малка пречка за работата на 

единния пазар и не би водило до 

нарушаване на конкуренцията. При 

тези обстоятелства следва да бъде 

възможно на държавите членки да се 

предоставя определена гъвкавост при 

определянето на ставките. При все 

това, държавите членки следва да не 

пренебрегват целта за осигуряване на 

по-голяма съгласуваност при 

ставките на ДДС. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Премахването на ограниченията 

едновременно с влизането в сила на 

окончателния режим за облагане на 

търговията между държавите членки 

следва да позволи на държавите членки 

да продължат да прилагат намалените 

ставки на ДДС, за които сега се 

предоставят разрешения за дерогации 
по дял VІІІ, глава 4 от Директива 

2006/112/ЕО и приложение Х към нея и 

чийто срок на действие в противен 

случай би изтекъл при влизането в сила 

на този режим. 

(3) Премахването на ограниченията 

успоредно с влизането в сила на 

окончателния режим за облагане на 

търговията между държавите членки 

следва да позволи на държавите членки 

да продължат да прилагат намалените 

ставки на ДДС вместо дерогациите, 

предоставяни по дял VІІІ, глава 4 от 

Директива 2006/112/ЕО и приложение Х 

към нея и чийто срок на действие в 

противен случай би изтекъл при 

влизането в сила на този режим. 
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Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) При една окончателна система на 

ДДС към всички държави членки следва 

да се прилага еднакво отношение и 

поради това за тях следва да има 

еднакви ограничения за прилагането на 

намалените ставки на ДДС, които 

следва да останат изключение от 

стандартната ставка. Такова еднакво 

отношение без ограничаване на 

сегашната възможност за гъвкавост за 

държавите членки да определят ДДС 

може да се постигне, като на всички тях 

се позволи да прилагат намалена ставка, 

за която не се прилага изискването за 

минимален размер, както и 

освобождаване с право на приспадане 

на ДДС върху входящите ресурси, като 

допълнение към най-много две 

намалени ставки с минимален размер 

5%. 

(4) При една окончателна система на 

ДДС към всички държави членки следва 

да се прилага еднакво отношение и 

поради това за тях следва да има 

еднакви ограничения за прилагането на 

намалените ставки на ДДС, които 

следва да останат изключение от 

стандартната ставка, с цел избягване на  

несъразмерна фрагментация на 

системата за ДДС във вътрешния 

пазар. Като се взема под внимание 

общият интерес, като например 

положителните културни, социални 

или екологични въздействия на 

различните услуги и стоки, и без да се 

ограничава съществуващата 

понастоящем възможност за гъвкавост 

за държавите членки да определят ДДС, 

такова еднакво отношение може да се 

постигне, като на всички тях се позволи 

да прилагат намалена ставка, за която не 

се прилага изискването за минимален 

размер, както и освобождаване с право 

на приспадане на ДДС върху входящите 

ресурси, като допълнение към най-

много две намалени ставки с минимален 

размер 5%. В рамките на 

ограниченията, предвидени в 

настоящата директива, следва да 

бъде възможно за държавите членки 

да съхраняват съществуващите или 

да въвеждат нови намалени ставки 

на ДДС. Настоящата директива ще 

повиши субсидиарността в 

системата за ДДС, правейки 

възможно държавите членки да 

включат местните изисквания, 

предпочитания и традиции или да 

изберат проста и уеднаквена данъчна 

ставка. При все това, държавите 

членки следва да избягват 

използването на намалени ставки на 

ДДС за вредните и луксозните 
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продукти. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 4 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) В съответствие със 

стратегията на Комисията за 

цифровия единен пазар1a и за да бъдат 

в крак с технологичния напредък в 

цифровата икономика, за 

стимулиране на иновациите, 

творчеството, инвестициите и 

създаването на ново съдържание, а 

така също и за улесняване на ученето 

с помощта на цифрови технологии, 

трансфера на знания и достъпа до 

култура в цифрова среда, както и 

нейното популяризиране, на 

държавите членки следва да се 

предостави възможността да 

хармонизират ставките на ДДС за 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, с по-ниските ставки 

на ДДС за публикациите на физически 

носител. 

 _________________ 

 1a COM(2015)0192 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 4 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Даването на възможност на 

държавите членки да прилагат към 

печатните публикации и 

публикациите, предоставяни по 

електронен път, намалени ставки, 

включително намалени ставки без 

минимален праг, следва да гарантира 

прехвърлянето на икономически ползи 
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към потребителите, като по този 

начин се насърчава четенето, а така 

също и към издателите, като по този 

начин се стимулират инвестициите в 

ново съдържание, а по отношение на 

вестниците и списанията следва да 

се намалява зависимостта от 

реклама. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 4 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4в) Като се има предвид колко е 

важно улесняването на достъпа до 

книги, вестници и периодични 

издания за слепи хора, лица с 

нарушено зрение или с други 

увреждания, които не позволяват 

четенето на печатни материали, 

адаптираните и аудио електронните 

книги, вестници и периодични 

издания не трябва да се възприемат 

като изцяло или основно съставени 

от музикално или видео съдържание. 

Поради това следва да е възможно да 

се прилагат намалени ставки на ДДС 

за публикациите в тези формати. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Нарушаване на конкуренцията би 

могло да възникне в случаите, когато 

механизмът за облагане не се основава 

на принципа на местоназначението. 

Такъв е случаят при туристическите 

услуги, доставяни като обща услуга 

съгласно режима за облагане на маржа 

на печалбата за туристическите агенти, 

(5) Нарушаване на конкуренцията би 

могло да възникне в случаите, когато 

механизмът за облагане не се основава 

на принципа на местоназначението. 

Такъв е случаят при туристическите 

услуги, доставяни като обща услуга 

съгласно режима за облагане на маржа 

на печалбата за туристическите агенти, 
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и при стоките, доставяни съгласно 

специалния режим за стоките втора 

употреба, при произведенията на 

изкуството, колекционерските предмети 

и антикварните предмети, както и при 

някои стоки и услуги като финансовите 

услуги, които са освободени без право 

на приспадане, но за които може да се 

предостави право на облагане. За да 

бъдат ограничени всякакви подобни 

случаи на нарушаване, следва да се 

установи списък на доставките на стоки 

и услуги, за които ще се прилага 

стандартната ставка на ДДС (наричан 

„отрицателен списък“), въз основа на 

статистическата класификация на 

продуктите по дейности. Този списък 

следва да бъде преглеждан на всеки 

пет години. 

и при стоките, доставяни съгласно 

специалния режим за стоките втора 

употреба, при произведенията на 

изкуството, колекционерските предмети 

и антикварните предмети, както и при 

някои стоки и услуги като финансовите 

услуги, които са освободени без право 

на приспадане, но за които може да се 

предостави право на облагане. За да 

бъдат ограничени всякакви подобни 

случаи на нарушаване, следва да се 

установи списък на доставките на стоки 

и услуги, за които ще се прилага 

стандартната ставка на ДДС (наричан 

„отрицателен списък“), въз основа на 

статистическата класификация на 

продуктите по дейности. Този списък 

следва да бъде преразглеждан на всеки 

две години чрез акт за изпълнение, 

основан на доказателства, 

предоставени от Комисията. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С цел избягване на ненужните 

усложнения и свързаното с тях 

повишение на разходите на 

предприятията, особено при 

вътреобщностната търговия, за стоките 

и услугите, които може да се използват 

само като междинен ресурс в дадена 

стопанска дейност, следва да не е 

разрешено прилагане на намалени 

ставки при окончателната система на 

ДДС. Такива ставки следва да се 

прилагат само в полза на крайните 

потребители, а при определянето на 

тези ставки следва да се осигури 

еднакво отношение към сходните стоки 

и услуги, доставяни от различни 

данъчно задължени лица. Затова те 

следва да се прилагат за последователно 

преследване на цел от общ интерес. 

(6) Настоящото фрагментиране 

на системата на ДДС в рамките на 

вътрешния пазар поставя пречки пред 

начина на развитие на малките и 

средните предприятия (МСП). С цел 

избягване на по-нататъшни ненужни 

усложнения и свързаното с тях 

повишение на разходите на 

предприятията, особено при 

вътреобщностната търговия, за стоките 

и услугите, които може да се използват 

само като междинен ресурс в дадена 

стопанска дейност, следва да не е 

разрешено прилагане на намалени 

ставки при окончателната система на 

ДДС. Такива ставки следва да се 

прилагат в полза на крайните 

потребители, а при определянето на 

тези ставки следва да се осигури 

еднакво отношение към сходните стоки 
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и услуги, доставяни от различни 

данъчно задължени лица. Затова те 

следва да се прилагат за последователно 

преследване на цел от общ интерес. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 6 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) С особено внимание към 

потребностите на МСП, извършващи 

вътреобщностна трансгранична 

дейност, и с цел да се улесни 

търговията и да се увеличи правната 

сигурност на единния пазар, 

Комисията, в сътрудничество с 

държавите членки, следва да 

установи всеобхватен и публично 

достъпен информационен интернет 

портал на Съюза за ДДС за 

предприятията. Този многоезичен 

портал следва да предоставя бърз, 

актуален и точен достъп до 

съответната информация относно 

прилагането на системата на ДДС в 

различните държави членки и по-

специално относно правилните 

ставки на ДДС за различни стоки и 

услуги в различните държави членки, 

както и условията за нулева ставка. 

Такъв портал би могъл също да 

спомогне за преодоляване на 

настоящата разлика между 

потенциалните и реално събираните 

приходи от ДДС. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 6 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) Редица икономически дейности 

в Съюза са фокусирани върху 
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устойчивото развитие, основано на 

екологосъобразна икономика, от една 

страна, и приобщаващ растеж, от 

друга. Тези области са от ключово 

значение за устойчивото развитие на 

селските и отдалечените райони, 

като допринасят за икономическото 

и социалното съживяване на 

селските райони. Предвид тяхната 

близка връзка със социалните, 

екологичните, хранителните, 

културните въпроси и въпросите, 

свързани с равенството между 

половете, техните специфични 

дейности са изцяло в съответствие с 

амбициите на стратегията „Европа 

2020“ и целите на Комисията. Във 

връзка с това държавите членки 

следва да се възползват от 

възможностите, предоставени в член 

98, параграфи 1 и 2 от настоящата 

Директива, при условие че спазват 

нейните принципи, като обръщат 

особено внимание на последиците за 

техните публични финанси и за 

бюджета на Съюза. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да се запази стабилността на 

публичните финанси на държавите 

членки и за да бъдат предотвратени 

прекомерните макроикономически 

дисбаланси, следва да се осигури 

подходящо равнище на приходите. Като 

се има предвид, че ДДС е важен 

източник на приходи, от изключително 

значение е като предпазна мярка за 

националните бюджети да се определи 

минимален размер на 

среднопретеглената ставка, който да се 

спазва постоянно от държавите членки. 

(7) За да се запази стабилността на 

публичните финанси на държавите 

членки и за да бъдат предотвратени 

прекомерните макроикономически 

дисбаланси, следва да се осигури 

подходящо равнище на приходите. Като 

се има предвид, че ДДС е важен 

източник на приходи, от изключително 

значение е като предпазна мярка за 

националните бюджети и бюджета на 

Съюза да се определи минимален 

размер на среднопретеглената ставка, 

който да се спазва постоянно от 

държавите членки. 
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Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Въпреки че прилагането на 

различни ставки в отдалечените райони 

остава възможно, необходимо е да се 

гарантира, че стандартната ставка е 

съобразена с минималния размер от 

15%. 

(8) Въпреки че прилагането на 

различни ставки в отдалечените райони 

остава възможно, необходимо е да се 

гарантира, че стандартната ставка е 

съобразена с минималния размер от 15% 

и максималния размер от 25%. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 97 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) Член 97 се заменя със следното: 

Стандартната ставка обаче не може 

да бъде по-ниска от 15%.“. 

„Стандартната данъчна ставка 

остава на постоянно равнище от най-

малко 15% и не надхвърля 25%“ 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 98 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Независимо от параграф 1 освен 

двете намалени ставки държавите 

членки могат да прилагат също една 

намалена ставка под минималния 

размер от 5% и освобождаване с право 

на приспадане на ДДС, платен на 

предходния етап. 

2. Независимо от параграф 1 освен 

двете намалени ставки държавите 

членки могат да прилагат също една 

ставка под минималния размер от 5% и 

освобождаване с право на приспадане 

на ДДС, платен на предходния етап. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 98 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Намалените ставки и освобождаванията, 

прилагани по силата на параграфи 1 и 2, 

са в полза само на крайния потребител и 

се прилагат за последователно 

преследване на цел от общ интерес. 

Намалените ставки и освобождаванията, 

прилагани по силата на параграфи 1 и 2, 

са в полза на крайния потребител и се 

прилагат за последователно преследване 

на цел от общ интерес. Приоритет се 

дава на стоки или услуги, които имат 

положително въздействие върху 

общия интерес, като например 

културни, социални или екологични 

ползи. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 100 – параграф -1 (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията се оправомощава да 

изменя обхвата на приложение ІІІа 

посредством акт за изпълнение, 

когато това е необходимо и при 

условие че са налице доказателства, 

свързани с нарушаване на 

конкуренцията, които обосновават 

актуализирането на списъка на 

доставките на стоки и услуги. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 100 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок до 31 декември 2026 г. и след 

това веднъж на всеки пет години 

Комисията предава на Съвета доклад за 

обхвата на приложение ІІІа заедно с 

предложения за изменения на 

посоченото приложение, ако такива 

изменения са необходими. 

В срок до 31 декември 2021 г. и след 

това веднъж на всеки две години 

Комисията предава на Европейския 

парламент и на Съвета доклад за 

обхвата на приложение ІІІа заедно с 

предложения за изменения на 

посоченото приложение, ако такива 

изменения са необходими. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

Директива 2006/112/ЕО 

Член 100 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Вмъква се следният член: 

 „Член 100a 

 Комисията, в сътрудничество с 

държавите членки, установява 

цялостен, многоезичен и публично 

достъпен информационен интернет 

портал на Съюза за ДДС, на който 

предприятията и потребителите 

могат бързо и ефективно да 

получават точна информация 

относно ставките на ДДС, 

включително кои стоки и услуги 

извличат ползи от намалените 

ставки или освобождаванията, както 

и цялата съответна информация 

относно прилагането на 

окончателната система на ДДС в 

различните държави членки.“ 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Приложение 

Директива 2006/112/ЕО 

Приложение III a – ред 5 – колона B 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

11.01 11.01 

11.02 11.02 

11.03 11.03 

 11.04 

11.05 11.05 

47.00.25 47.00.25 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Приложение 

Директива 2006/112/ЕО 

Приложение III a – ред 7 – колона B и Г 

 

Текст, предложен от Комисията 

Доставка, отдаване под наем, 

поддръжка и ремонт на велосипеди, 

детски колички и инвалидни колички 

30.92 

33.17.19 

47.00.65 

 47.00.75 

 77.21.10 

 77.29.19 

 95.29.12 

Доставка на леки автомобили и други 

моторни превозни средства, 

предназначени главно за превоз на по-

малко от 10 лица, в т.ч. автомобили 

тип „комби“ и състезателни 

автомобили, различни от превозните 

средства само с двигател с искрово 

запалване или само с бутален 

двигател с вътрешно горене със 

запалване чрез сгъстяване (дизелов 

двигател или дизелов двигател с 

термостартер) 

29.10.24 

45.11.2 

45.11.3 

  

Изменение  

Доставка, отдаване под наем, 30.92 
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поддръжка и ремонт на велосипеди, 

детски колички и инвалидни колички 

33.17.19 

47.00.65 

 47.00.75 

 77.21.10 

 77.29.19 

 95.29.12 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Приложение 

Директива 2006/112/ЕО 

Приложение III a – ред 10 – колона B и Г 

 

Текст, предложен от Комисията 

Няма. Няма. 

Изменение  

Пейсмейкъри; слухови апарати 26.60.14 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


