
BG    BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 21.1.2016 г. 

COM(2016) 9 final 

2016/0004 (NLE) 

  

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между 

Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна 

взаимопомощ в митническата област 

 



BG 2   BG 

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

През 2009 г. Нова Зеландия изрази интерес за установяване на правно обвързващи 

отношения с Европейския съюз и се обърна към Европейската комисия с искане на 

своето правителство за развитие на митническото сътрудничество с ЕС, съсредоточено 

върху сигурността на веригата за доставки и улесняването на търговията. 

На 22 юли 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да проведе преговори за 

Споразумение за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата 

област („Споразумението“) с Нова Зеландия. Преговорите започнаха през септември 

2013 г. в Брюксел и бяха проведени гладко и ефикасно, както и за относително кратък 

период, и приключиха през юни 2015 г. Двете страни парафираха Споразумението в 

Брюксел на 23 септември 2015 г. 

Споразумението с Нова Зеландия ще създаде правна рамка, която да даде възможност 

за пряко и структурирано сътрудничество по митнически въпроси, включително 

административна взаимопомощ срещу измамите, с търговски партньор с влияние на 

международната митнически сцена (а именно в Световната митническа организация) и 

в Тихоокеанския регион. 

Общата цел на Споразумението е да развие и засили сътрудничеството и 

административната взаимопомощ в митническата област с Нова Зеландия; по-

специално, да се създаде правното основание за рамка за сътрудничество, която цели 

гарантиране на сигурността на веригата за доставки и улесняване на законната 

търговия, като същевременно се позволи обмен на информация, за да се гарантира 

правилното прилагане на митническото законодателство, както и за предотвратяване, 

разследване и борба с нарушенията на митническото законодателство. 

Споразумението предоставя основание за по-нататъшно развитие на митническото 

сътрудничество в бъдеще, ако това е оправдано, например чрез установяване на 

взаимно признаване на съответните програми за търговско сътрудничество (одобрени 

икономически оператори в ЕС). 

ЕС вече е сключил подобни споразумения за митническо сътрудничество със САЩ, 

Китай, Япония, Корея, Индия, Канада и Хонконг. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

Съветът се приканва да приеме решение относно подписването на 

проектоспоразумението въз основа на член 207, във връзка с член 218, параграф 5 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Предложението попада в обхвата на общата търговска политика, която е от 

изключителната компетентност на Съюза. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Проведени бяха консултации с държавите членки в рамките на работната група 

„Митнически съюз“ на Съвета. 
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4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложението няма да има отражение върху бюджета на ЕС. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

Ще се учреди съвместен комитет за митническо сътрудничество, съставен от 

представители на митническите и други компетентни органи на двете страни. Той ще 

гарантира правилното функциониране и изпълнение на настоящото споразумение и ще 

разглежда всички проблеми, произтичащи от неговото изпълнение. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между 

Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна 

взаимопомощ в митническата област 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално 

член 207, във връзка с член 218, параграф 5 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) На 22 юли 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Нова 

Зеландия за Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за 

сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област 

Преговорите приключиха успешно с парафиране на Споразумението. 

(2) Европейския съюз и Нова Зеландия следва да създадат правното основание за 

рамка за сътрудничество, която цели гарантиране на сигурността на веригата за 

доставки и улесняване на законната търговия, като същевременно се позволи 

обмен на информация, за да се гарантира правилното прилагане на 

митническото законодателство, както и за предотвратяване, разследване и борба 

с нарушенията на митническото законодателство. 

(3) Поради това Споразумението следва да бъде подписано от името на 

Европейския съюз, при условие че бъде сключено на по-късна дата. 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Подписването на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за 

сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област се разрешава 

от името на Съюза, при условие че упоменатото споразумение бъде сключено. 

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение. 

Член 2 

Генералният секретариат на Съвета изготвя акта за предоставяне на пълномощия на 

лицето (или лицата), посочено от преговарящия по Споразумението, да подпише 

Споразумението, при условие че то бъде сключено. 

Член 3 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 
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Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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