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PR_COD_1app 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор  

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2014)0585), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0172/2014), 

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

– като взе предвид поетия с писмо от … 2014 г. ангажимент на представителя на 

Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-

0056/2014), 

1. приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на 

Комисията; 

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

На 17 юли 2014 г. приключиха преговорите с Еквадор относно присъединяването му 

към споразумението за търговия, сключено между ЕС и Колумбия и Перу. 

Правителството на Еквадор стигна до това решение, след като беше подложено на 

значителен натиск поради факта, че някои от основните експортни продукти на 

страната се оказаха в доста неизгодно положение по отношение на тяхната 

конкурентоспособност на пазара на ЕС в сравнение със същите продукти, внасяни от 

Колумбия и Перу. Освен това Еквадор ще загуби своя статут по ОСП + от 1 януари 

2015 г. след промени в съответното законодателство на ЕС. Многостранното 

споразумение за свободна търговия ще предостави нова правна рамка за търговските 

отношения между ЕС и Еквадор. 

С цел да се избегне ненужно нарушаване на търговията до временното прилагане на 

настоящото споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Еквадор, 

както и с цел да се облекчи тежестта за вносителите от ЕС на еквадорски стоки за 

износ, на 1 октомври 2014 г. Европейската комисия прие предложение, с което се 

гарантира, че митата, прилагани към датата на парафиране на протокола за 

присъединяване на Еквадор към споразумението за свободна търговия между ЕС и 

Колумбия/Перу, не са се увеличили и че не се прилагат нови мита за продукти с 

произход от Еквадор. За тази цел с предложения регламент се предвижда запазване на 

равнището на митническите ставки, прилагани за и от Еквадор към датата на 

парафиране на протокола за присъединяване. По този начин предложеното 

законодателство реално ще удължи търговските преференции, предоставени на 

Еквадор по силата на Регламента за ОСП +, които в противен случай биха изтекли на 1 

януари 2015 г. поради факта, че Еквадор е класифициран от Световната банка като 

държава с по-висок среден доход през трите последователни години, предхождащи 

актуализирането на списъка на държавите бенефициенти. Освен това, предложението 

въвежда елемент на взаимност, като Еквадор ще бъде задължен също така да запази 

настоящото си равнище на мита за вноса от ЕС до временното прилагане на 

споразумението за свободна търговия. 

Намерението на Комисията е настоящият регламент да започне да се прилага от 

1 януари 2015 г. до изтичане на шест месеца от влизането в сила на протокола за 

присъединяване (или, когато е целесъобразно, от началото на временното му 

прилагане), или до 31 декември 2016 г., в зависимост от това кое от тези събития 

настъпи първо. Следователно ясната цел на предложения регламент е да изпълнява 

ролята на преходна мярка за подготовката на Еквадор и на ЕС за влизането в сила на 

споразумението за свободна търговия между ЕС и Еквадор. 

Що се отнася до предложената от Комисията дата за влизане в сила на преходната 

мярка, не изглежда реалистично законодателството да бъде прието от двамата 

съзаконодатели, да бъде публикувано в Официален вестник и да влезе в сила преди 

края на тази година, предвид късното приемане на предложението от Комисията и 

процедурните изисквания във връзка с обикновената законодателна процедура. За да се 

минимизира отрицателното въздействие върху икономическите оператори, участващи в 
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търговията между ЕС и Еквадор, докладчикът пое ангажимент за прилагането на бърза 

процедура за приемане в Парламента, като при процедурата следва напълно да се 

спазват правата, правомощията и процедурите на Европейския парламент в рамките на 

обикновената законодателна процедура. За тази цел докладчикът представи амбициозен 

график за процеса на вземане на решения в Парламента. 

Преходният период до 31 декември 2016 г. най-късно изглежда е необходим, за да се 

осигури достатъчно време за извършването на всички необходими вътрешни процедури 

в ЕС, но също така и в Еквадор, във връзка с прилагането на протокола за 

присъединяване. Биха могли да възникнат допълнителни забавяния поради 

необходимостта от провеждане на консултации и одобрение на протокола за 

присъединяване от Колумбия и Перу преди решението на Комисията по предложението 

за решения на Съвета за подписване и временно прилагане, както и за сключване на 

протокола за присъединяване. Потенциалното шестмесечно припокриване на 

настоящия регламент и прилагането на протокола за присъединяване се счита за 

необходимо, за да могат икономическите оператори да се адаптират към новите 

митнически процедури. 

Комисията предлага обвързването на това удължаване на настоящите търговски 

преференции с пет елемента, които Еквадор да съблюдава: (1) прилагане на правилата 

за произход (2) въздържане на Еквадор от налагането на нови задължения или 

ограничения по отношение на вноса от ЕС (3) продължаване на ратифицирането и 

действителното прилагане на редица конвенции, свързани с ОСП+ (4) сътрудничество с 

Европейската комисия във връзка с искането на информация за спазването на тези 

конвенции, и не на последно място (5) непрекъснати усилия от страна на Еквадор за 

подписване и ратифициране на споразумението за свободна търговия с ЕС. 

Задължение на Комисията е да следи за изпълнението на тези условия от Еквадор и 

предложението предвижда Комисията да може чрез акт за изпълнение да преустанови 

това тарифно третиране, ако открие достатъчно доказателства за неспазване на тези 

условия от страна на Еквадор. 

Съответните защитни мерки, прилагани от Европейския съюз и от Еквадор, 

продължават да са валидни, независимо от прилагането на настоящия регламент. 

Докладчикът подкрепя целта на предложението на Комисията, а именно да се избягва 

пренасочването на търговията в резултат на по-високи митнически ставки, както и 

подхода на Комисията за удължаване на текущото тарифно третиране на реципрочна 

основа и при определени условия. Това обаче не означава, че от Еквадор се изисква да 

занижи текущите си тарифи и мерки за защита на определени сектори преди влизането 

в сила на споразумението за свободна търговия между ЕС и Еквадор. Въпреки това, 

докладчикът би желал да разгледа четири въпроса в своя проектодоклад чрез 

изменянето на някои съображения и членове с цел подобряване на предложения 

регламент: 

(1) В този контекст е важно да се отбележи, че Еквадор не следва да бъде освобождаван 

от своите задължения, поети по Регламента за ОСП. Затова докладчикът предлага също 

така въвеждането на препратка към общите съображения за преустановяване на 

прилагането на търговските преференции в рамките на Общата система за 
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преференции. Освен това, Еквадор следва да се въздържа и от промяна на условията за 

достъп на ЕС до пазара. 

(2) Европейската комисия има задачата да следи за спазването на тези условия от 

Еквадор и да докладва за това на Парламента, което, според докладчика, трябва да бъде 

ясно посочено в регламента. 

(3) Все пак докладчикът изразява някои опасения по отношение на делегирането на 

правомощия на Европейската комисия. Предвид значението и последиците за 

вносителите и инвеститорите от ЕС във връзка с евентуално решение за 

преустановяване на прилагането на настоящите търговски преференции за Еквадор, ако 

Еквадор бъде обвинен, че не изпълнява предвидените в регламента условия, 

съзаконодателите – Европейският парламент и Съветът на министрите – следва да имат 

възможност да възразят срещу прилагането на мярка, предлагаща преустановяване на 

прилагането на търговските преференции. Следователно, ръководейки се от 

разпоредбите на член 15 от Регламента за ОСП, докладчикът счита, че делегираният акт 

е по-подходящ като средство за приемане на преустановяване на прилагането на 

търговските преференции, като по този начин Европейският парламент си запазва 

известно влияние при извършването на оценката относно спазването от Еквадор на 

условията, предвидени в регламента. Следователно докладчикът предлага промяна на 

съответните разпоредби на проекторегламента в тази насока. 

(4) Друг въпрос, който се отнася до възможността за прилагане на защитни мерки: 

Регламентът касае само правата на ЕС във връзка с прилагането на съответните 

защитни мерки, но докладчикът счита, че в законодателството следва да се посочи 

ясно, че настоящият регламент не ограничава възможността на Еквадор да прилага 

защитни мерки срещу внос от ЕС на основанието, че държавата е страна по 

споразумението на СТО за защитните мерки. 

С тези допълнения докладчикът предлага да се подкрепи предложението на Комисията 

и да се осигури възможност за бързото му приемане от съзаконодателите. 
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