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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 

изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на 

изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с 

процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за 

спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина 

(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2014)0386), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8–
0039/2014), 

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

– като взе предвид член 59 от своя правилник,  

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището 
на комисията по външни работи (A8-0060/2015), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от 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. 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент   

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се 

предвижда възможност прилагането на 

изключителни търговски мерки 

(2) В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се 

предвижда възможност прилагането на 

изключителни търговски мерки 
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временно да бъде спряно в случай на 

сериозни и системни нарушения на 

основните принципи в областта на 

правата на човека, демокрацията и 

правовата държава от страна на 

бенефициерите по регламента. 

Целесъобразно е да се въведе такава 

възможност, за да се гарантира, че ще 

може бързо да се предприемат действия 

в случай на сериозни и системни 

нарушения на основните принципи в 

областта на правата на човека, 

демокрацията и правовата държава в 

някоя от държавите и териториите, 

които участват във или са свързани с 

процеса на стабилизиране и асоцииране, 

осъществяван от Европейския съюз. 

временно да бъде спряно в случай на 

сериозни и системни нарушения на 

основните принципи в областта на 

правата на човека, демокрацията и 

правовата държава от страна на 

бенефициерите по регламента. 

Целесъобразно е да се въведе такава 

възможност, за да се гарантира, че ще 

може бързо да се предприемат действия 

в случай на сериозни и системни 

нарушения на основните принципи в 

областта на правата на човека, 

демокрацията и правовата държава в 

някоя от държавите и териториите, 

които участват във или са свързани с 

процеса на стабилизиране и асоцииране, 

осъществяван от Европейския съюз. 

Зачитането на демократичните 

принципи, принципите на правовата 

държава, правата на човека и 

защитата на малцинствата са 

необходими, за да се постигне 

напредък в процеса на присъединяване.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) След започването на процеса на 

стабилизиране и асоцииране, с всички 

участващи в него държави от Западните 

Балкани, с изключение на Босна и 

Херцеговина и Косово, бяха сключени 

споразумения за стабилизиране и 

асоцииране3. През юни 2013 г. Съветът 

упълномощи Комисията да започне 

преговори за споразумение за 

стабилизиране и асоцииране с Косово.  

(5) След започването на процеса на 

стабилизиране и асоцииране, с всички 

участващи в него държави от Западните 

Балкани, с изключение на Босна и 

Херцеговина и Косово, бяха сключени 

споразумения за стабилизиране и 

асоцииране3. През май 2014 г. 

преговорите за споразумение за 

стабилизиране и асоцииране с Косово 

приключиха и споразумението беше 

парафирано през юли 2014 г.  

______________ _______________ 

3 Това название не засяга позициите по 

отношение на статута и е съобразено с 

3 Това название не засяга позициите по 

отношение на статута и е съобразено с 
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Резолюция 1244/1999 на Съвета за 

сигурност на ООН и становището на 

Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна 

на Косово. 

Резолюция 1244/1999 на Съвета за 

сигурност на ООН и становището на 

Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна 

на Косово. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Въпреки това все още няма съгласие 

от страна на Босна и Херцеговина 

търговските отстъпки, предоставяни 

съгласно временното споразумение, да 

бъдат адаптирани с цел да се вземе 

предвид преференциалната традиционна 

търговия между Хърватия и Босна и 

Херцеговина в рамките на 

Централноевропейското споразумение 

за свободна търговия (ЦЕФТА). В 

случай че към момента на приемането 

на настоящия регламент между 

Европейския съюз и Босна и 

Херцеговина не бъде подписано и 

временно прилагано споразумение за 

адаптирането на търговските отстъпки, 

определени в споразумението за 

стабилизиране и асоцииране и във 

временното споразумение, действието 

на преференциите, които са 

предоставени на Босна и Херцеговина, 

следва да бъде спряно от 1 януари 

2016 г. След като Босна и Херцеговина 

и Европейският съюз подпишат и 

започнат да прилагат временно 

споразумение за адаптирането на 

търговските отстъпки от временното 

споразумение, тези преференции следва 

да бъдат възстановени. 

(7) Въпреки това все още няма съгласие 

от страна на Босна и Херцеговина 

търговските отстъпки, предоставяни 

съгласно временното споразумение, да 

бъдат адаптирани с цел да се вземе 

предвид преференциалната традиционна 

търговия между Хърватия и Босна и 

Херцеговина в рамките на 

Централноевропейското споразумение 

за свободна търговия (ЦЕФТА). В 

случай че към момента на приемането 

на настоящия регламент между 

Европейския съюз и Босна и 

Херцеговина не бъде подписано и 

временно прилагано споразумение за 

адаптирането на търговските отстъпки, 

определени в споразумението за 

стабилизиране и асоцииране и във 

временното споразумение, действието 

на преференциите, които са 

предоставени на Босна и Херцеговина, 

следва да бъде спряно от 1 януари 

2016 г. След като Босна и Херцеговина 

и Европейският съюз подпишат и 

започнат да прилагат временно 

споразумение за адаптирането на 

търговските отстъпки от временното 

споразумение, тези преференции следва 

да бъдат възстановени. Органите на 

Босна и Херцеговина и Комисията 

следва да удвоят своите усилия за 

намиране, преди 1 януари 2016 г. и в 

съответствие с временното 
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споразумение, на взаимно приемливо 

решение, особено по отношение на 

трансграничната търговия,  
 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Необходимо е да се вземе предвид 

постоянният напредък към членство 

в Европейския съюз от съответните 

страни и територии от Западните 

Балкани, както и присъединяването 

на Хърватия към Съюза и 

произтичащата от това 

необходимост от адаптиране на 

временното споразумение с Босна и 

Херцеговина. В този контекст също 

така е необходимо да се вземе предвид 

категоричният ангажимент на 

Съюза към перспективата за 

членство в ЕС на Босна и Херцеговина 

съгласно заключенията на Съвета по 

външни работи от 15 декември 2014 г. 

В тези заключения отново беше 

заявена необходимостта 

политическото ръководство на Босна 

и Херцеговина да заложи реформите, 

необходими за интеграция с ЕС, в 

основата на работата на всички 

имащи отношение институции, 

както и необходимостта от 

въвеждането на функционалност и 

ефикасност на всички нива на 

управление с цел на Босна и 

Херцеговина да се предостави 

възможността да се подготви за 

бъдещо членство в ЕС, 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 7б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Европейският съюз продължава 

да се ангажира в подкрепа на 

европейската перспектива на Босна и 

Херцеговина и очаква политическото 

ръководство на страната да 

продължи реформите, насочени към 

насърчаване на създаването на 

функциониращи институции, както и 

да гарантира равни права за трите 

съставни народности и всички 

граждани на Босна и Херцеговина. 

 

Изменение 6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф – 1 (нов) 

Регламент (ЕО) № 1215/2009 

Съображение 14 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Добавя се следното съображение: 

 „(14а) За да се даде възможност за 

подходящ демократичен контрол над 

прилагането на настоящия 

регламент, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от ДФЕС във връзка с 

необходимите изменения и 

технически корекции в приложения I 

и II вследствие на изменения на 

кодовете по Комбинираната 

номенклатура и на подразделенията 

на TARIC, във връзка с необходимите 

корекции след предоставянето на 

търговски преференции по силата на 

други договорености между Съюза и 

страните и териториите, обхванати 
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от настоящия регламент, както и 

във връзка със спирането на 

предимствата съгласно настоящия 

регламент в случай на неспазване на 

условието за ефективно 

административно сътрудничество с 

цел предотвратяване на измами, 

условието за зачитане на правата на 

човека и принципите на правовата 

държава, както и условието за 

провеждане на ефективни 

икономически реформи и участие в 

регионално сътрудничество.  

От особена важност е по време на 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище. При 

подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и 

Съвета. Комисията следва да 

предостави изчерпателна 

информация и документация относно 

своите заседания с национални 

експерти, проведени в рамките на 

подготовката и прилагането на 

делегираните актове. Във връзка с 

това Комисията следва да гарантира, 

че Европейският парламент е 

надлежно включен, като черпи от 

най-добрите практики от 

натрупания опит в други области на 

политиката, за да създаде възможно 

най-добри условия за бъдещия 

контрол над делегираните актове от 

страна на Европейския парламент;“ 
 

Обосновка 

След приемането му Регламент (ЕО) № 1215/2009 е претърпял множество изменения. 

Използването на делегирани актове беше въведено с Регламент (ЕС) № 1336/2011, в 

който обаче не беше въведено съображение, с което да се обяснява използването на 

делегирани актове. Докладчикът предлага използването на делегирани актове в 
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допълнителни случаи с цел да се гарантира подходящ демократичен контрол над 

прилагането на основния регламент от Комисията. Това следва да бъде ясно посочено 

в съответстващо съображение в съответствие с общите насоки относно 

използването на делегирани актове, договорени между Парламента и Съвета. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент  

Член 1 – точка 1а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1215/2009 

Член 2 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (1а) В член 2 параграф 3 се изменя, 

както следва: 

3. В случай на неспазване на параграф 1 

или 2 от страна или територия 

Комисията може посредством актове за 

изпълнение да спре, изцяло или отчасти, 

правото на ползване на преференциален 

режим съгласно настоящия регламент за 

съответните страни или територии. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 8, 

параграф 4. 

3. В случай на неспазване на букви а) 

или б) от параграф 1 от страна или 

територия Комисията може посредством 

актове за изпълнение да спре, изцяло 

или отчасти, правото на ползване на 

преференциален режим съгласно 

настоящия регламент за съответните 

страни или територии. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 8, параграф 4. 

Обосновка 

В изменение 6 докладчикът предлага процедурата с делегирани актове да се прилага за 

спирането на преференциите в случаи на неспазване на условието за ефективно 

административно сътрудничество с цел предотвратяване на измами, условието за 

зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава, както и на 

условието за провеждане на ефективни икономически реформи и участие в регионално 

сътрудничество. По тази причина член 2, параграф 3 трябва да се измени с цел 

изключване на използването на актове за изпълнение в тези три случая. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1215/2009 

Член 7 – буква в (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) В член 7 се добавя следната буква: 

 в) спиране, изцяло или отчасти, на 

правото на ползване на 

преференциален режим за 

съответните страни или територии 

съгласно настоящия регламент в 

случай на неспазване от тези страни 

или територии на условията, 

посочени в букви в) и г) от член 2, 

параграф 1 и параграф 2 от 

настоящия регламент.  
 

Обосновка 

Докладчикът предлага процедурата с делегирани актове да се прилага за спирането 

на преференциите в случаи на неспазване на условието за ефективно 

административно сътрудничество с цел предотвратяване на измами, условието за 

зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава, както и на 

условието за провеждане на ефективни икономически реформи и участие в регионално 

сътрудничество. Докладчикът счита, че свободата на преценка на Комисията в тези 

три случая е твърде голяма и че е необходимо участието на съзаконодателите. (Вж. 

също изложението на мотивите) 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1в (нова) 

Регламент (ЕО) № 1215/2009 

Член 10 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст в сила Изменение 

 (1в) В член 10, параграф 1 уводната 

част се изменя, както следва: 

1. Когато Комисията прецени, че 

разполага с достатъчно доказателства за 

измама или липса на административно 

сътрудничество, необходимо за 

проверка на доказателствата за 

произход, или за значително увеличение 

на износа към Общността над нивото на 

обичайното производство или капацитет 

за износ, или неспазване на 

разпоредбите на член 2, параграф 1 от 

1. Когато Комисията прецени, че 

разполага с достатъчно доказателства за 

измама или липса на административно 

сътрудничество, необходимо за 

проверка на доказателствата за 

произход, или за значително увеличение 

на износа към Общността над нивото на 

обичайното производство или капацитет 

за износ, или неспазване на 

разпоредбите на букви а) и б) от член 2, 
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страните и териториите, посочени в 

член 1, тя може да вземе мерки и да 

спре изцяло или отчасти прилагането на 

режима, предвиден в настоящия 

регламент за срок от три месеца, при 

условие че преди това: 

параграф 1 от страните и териториите, 

посочени в член 1, тя може да вземе 

мерки и да спре изцяло или отчасти 

прилагането на режима, предвиден в 

настоящия регламент за срок от три 

месеца, при условие че преди това:  

Обосновка 

Предвид предложеното използване на делегирани актове за спирането на 

преференциите в случай на неспазване на условията за ефективно административно 

сътрудничество с цел предотвратяване на измами, както и на условието за зачитане 

на правата на човека и принципите на правовата държава от участващата страна 

или територия предпазната клауза относно временното спиране на преференциите 

чрез актове за изпълнение следва да бъде съответно изменена. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Контекст на предложението на Комисията 

 

Търговията между ЕС и страните от Западните Балкани е либерализирана посредством 

редица споразумения за стабилизиране и асоцииране и посредством временно 

споразумение – в случая на Босна и Херцеговина. Освен това Косово (което все още 

няма свое споразумение за стабилизиране и асоцииране) и целият регион се ползват от 

автономни търговски мерки, които ЕС предоставя от 2000 г. насам. Тези едностранни 

преференции предвиждат неограничен безмитен достъп в ЕС за повечето продукти. За 

разлика от споразуменията за стабилизиране и асоцииране, при които преференциите се 

предоставят от всяка страна, автономните търговски мерки представляват едностранен 

преференциален режим в полза на Западните Балкани. Обхватът на либерализацията на 

митата съгласно споразуменията за стабилизиране и асоцииране и преференциите, 

предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 1215/2009, се различават, особено по 

отношение на селскостопанските продукти. Равнището на либерализация при 

селскостопанските продукти съгласно режима за автономните търговски мерки е по-

голямо в сравнение с това при режима на споразуменията за стабилизиране и 

асоцииране/временните споразумения.  

 

В разглежданото предложение на Комисията се предлагат три основни промени на 

основния Регламент (ЕО) № 1215/2009:  

 

1. Продължаване на действащите преференции до края на 2020 г.: 

 

Целта на продължаването е да се предостави допълнително време на страните 

бенефициери да приведат в съответствие преференциите съгласно основния регламент 

с тези, предвидени в споразуменията за стабилизиране и асоцииране/временното 

споразумение. 

 

2. Въвеждане на т.нар. „клауза за правата на човека“ в Регламента за 

автономните търговски мерки 

 

Тази клауза предоставя възможност за спиране на преференциите в случай на сериозно 

и системно нарушаване на основните принципи на правата на човека, демокрацията и 

правовата държава от всяка от страните бенефициери.  

 

3. Възможно спиране на автономните търговски мерки за Босна и Херцеговина от 

1 януари 2016 г. 

След присъединяването на Хърватия към ЕС на 1 юли 2013 г. Босна и Херцеговина все 

още не е приела да адаптира временното споразумение с цел да се вземе предвид 

преференциалната традиционна търговия между Хърватия и Босна и Херцеговина в 

рамките на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), 

което е обвързвало двете страни преди 1 юли 2013 г. В резултат на това 

преференциалните квоти, договорени през 2008 г. във временното споразумение за 27 

държави – членки на ЕС, понастоящем биват използвани от 28 държави членки (въз 

основа на принципа „първи по време – първи по право“). Методологията на ЕС за 
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изменение на неговите търговски споразумения след разширяването на ЕС е установена 

съгласно концепцията за традиционна търговия между новата държава – членка на ЕС, 

и държавата, която има търговско споразумение с ЕС. Всички страни от Западните 

Балкани, които членуват в ЦЕФТА, с изключение на Босна и Херцеговина са се 

съгласили с тази методология и са приключили преговорите за изменение на техните 

споразумения с ЕС.  

След три кръга от преговори с Босна и Херцеговина не беше постигнато споразумение.  

За разлика от методологията на ЕС Босна и Херцеговина счита, че не може да увеличи 

своите преференции за размера на традиционната търговия. Според Босна и 

Херцеговина това може да се случи само ако ЕС предложи допълнителни отстъпки.  

В резултат на този застой и вредите за търговските интереси на ЕС Комисията предлага 

продължаването на автономните търговски мерки за Босна и Херцеговина да не бъде 

автоматично, а да зависи от приемането от страна на Босна и Херцеговина на 

методологията на ЕС по отношение на адаптирането на временното споразумение. След 

като Босна и Херцеговина и ЕС постигнат съгласие, подпишат и временно приложат 

споразумение относно адаптирането на търговските отстъпки, преференциите за Босна 

и Херцеговина отново ще бъдат установени. 

Условия за предоставяне на преференции 

В основния регламент се посочват, а именно в член 2, параграф 1 от него, няколко 

условия за предоставяне на преференциални режими: 

 

a) съответствие с определението за „продукти с произход“, предвидено в 

Регламент (ЕИО) № 2454/93; 

 

б) ангажимент на бенефициерите да не въвеждат нови мита или такси с равностоен 

ефект по отношение на продуктите с произход от ЕС; 

 

в) участие на бенефициерите в ефективно административно сътрудничество с 

Общността с цел да бъдат предотвратени рисковете от измами. 

 

Разглежданото предложение на Комисията въвежда четвърто условие, т.нар. „клауза за 

правата на човека“. Във връзка с това правото на преференциални режими също така 

подлежи на:  

 

г) ангажимент на бенефициерите да не извършват сериозни и системни нарушения на 

правата на човека, включително на основните трудови права, основните принципи на 

демокрацията и правовата държава. 

 

Освен това член 2, параграф 2 от основния регламент съдържа допълнително условие за 

предоставяне на преференции – готовността на страните бенефициери да 

предприемат ефективни икономически реформи и регионално сътрудничество с други 

страни от Западните Балкани, по-специално като създадат зони за свободна 

търговия. 

Съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент в случай на неспазване на някое от 

горепосочените условия Комисията може посредством актове за изпълнение, приети 
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съгласно процедурата по разглеждане, да спре (изцяло или отчасти) правото на 

ползване на преференциални режими. 

 

Предложени изменения: 

 

Делегирани актове: 

 

Една от основните цели на измененията, предложени от докладчика, е да се замени 

използването на актове за изпълнение с делегирани актове за решението за спиране на 

преференции в случаи на неспазване на условията, посочени в член 2, параграф 1, 

букви в) и г) и член 2, параграф 2, т.е.: 

 

Член 2, параграф 1: 

 

в) участие на бенефициерите в ефективно административно сътрудничество с 

Общността с цел да бъдат предотвратени рисковете от измами 

 

г) страните и териториите, посочени в член 1, се ангажират да не извършват 

сериозни и системни нарушения на правата на човека, включително на основните 

трудови права, основните принципи на демокрацията и правовата държава 
(въведена от разглежданото предложение на Комисията). 

 

Член 2, параграф 2:  

 

„готовността на страните бенефициери да предприемат ефективни 

икономически реформи и регионално сътрудничество с други страни от Западните 

Балкани, по-специално като създадат зони за свободна търговия“. 

 

При избора между делегирани актове (член 290 от ДФЕС) и актове за изпълнение 

(член 291 от ДФЕС) съзаконодателите следва да вземат предвид, като основен 

критерий, предоставената на Комисията свобода на преценка, по-специално като 

вземат предвид обхвата на оценката на политиката, за която става въпрос. 

 

Докладчикът счита, че при вземането на решение относно спирането на преференции 

въз основа на описаните по-горе основания Комисията разполага с важна свобода на 

преценка, която излиза в голяма степен извън рамките на обикновено изпълнение на 

разпоредбите на основния акт, въз основа на обективна оценка, а именно поради 

следните причини: 

 

 точните критерии за оценка дали или не горепосочените условия са били спазени 

не са установени в основния акт и следователно неизбежно водят до субективна 

оценка, която излиза извън рамките на обикновено изпълнение; 

 съгласно член 2, параграф 3 обхватът на спирането не е ясно определен 

(преференциите, които трябва да бъдат спрени изцяло или отчасти) без да са 

налице точни критерии относно начините, съгласно които да се установи обхватът 

на спирането; 
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 член 2, параграф 3 освен това предвижда, че Комисията може да спре 

прилагането на преференциални режими – по този начин Комисията може също 

така да реши изобщо да не спре преференциите.  

Докладчикът счита, че комбинация от горепосочените три основания води до много 

съществена свобода на преценка, с която Комисията разполага при вземането на 

решение за спиране на преференциите. Това води до субективна оценка и превишава 

границите на изпълнението. По тази причина подобно решение следва да бъде взето 

посредством делегирани актове, които гарантират подходящия контрол от страна 

на съзаконодателите. 

 

Свободата на преценка по отношение на условията, установени в други разпоредби на 

основния регламент, е по-ограничена, критериите за оценка на съответствието с тези 

условия са много по-обективни както в случая на условията, посочени в член 2, 

параграф 1, букви в) и г) и в член 2, параграф 2. По тази причина докладчикът изразява 

удовлетворение, че използването на актове за изпълнение е приемливо в тези случаи. 

 

Освен докладчикът въвежда в основния регламент съображение, с което се изяснява 

използването на делегирани актове. След приемането му Регламент (ЕО) № 1215/2009 е 

претърпял множество изменения. Използването на делегирани актове беше въведено с 

Регламент (ЕС) № 1336/2011, в който обаче не беше въведено съображение, с което да 

се изяснява използването на делегирани актове. Докладчикът предлага използването на 

делегирани актове в допълнителни случаи с цел да се гарантира подходящ 

демократичен контрол над прилагането на основния регламент от Комисията. Това 

следва да бъде ясно посочено в съответстващо съображение в съответствие с общите 

насоки относно използването на делегирани актове, договорени между Парламента и 

Съвета. 

 

Други изменения: 

 

Настоятелно се призовава ЕС и Босна и Херцеговина да се стремят към сключването на 

споразумение относно адаптирането на временното споразумение с ЕС след 

присъединяването на Хърватия към ЕС, за да се избегне спирането на преференциите за 

Босна и Херцеговина, считано от 1 януари 2016 г. 

 

Докладчикът също така счита за необходимо отново да посочи напредъка, постигнат от 

страните от Западните Балкани към по-задълбочена интеграция с ЕС, както и 

неотдавнашните заключения на Съвета относно Босна и Херцеговина. 

 

 

Заключения: 

 

Основната цел на предложените от докладчика изменения е да се потвърди 

действителната и дълбока ангажираност на ЕС към бъдещата европейска интеграция на 

страните и териториите, обхванати от въпросния регламент, чрез предоставянето на 

едностранни търговски преференции. Процесът на интеграция с ЕС безспорно 

представлява процес, свързан с предизвикателства, за страните, които са го започнали, 

но се е доказал като най-ефективния инструмент за стабилността на региона. В този 
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контекст подобни отстъпки или тяхното евентуално спиране трябва да бъдат приети 

като импулс за ускоряване на процеса на политически и социално-икономически 

реформи, подчертан в „Пакта за растеж“, който е абсолютно необходим за 

изпълнението от страните от Западните Балкани на изискванията на критериите от 

Копенхаген и на достиженията на правото на ЕС. За тази цел докладчикът настоятелно 

призовава Босна и Херцеговина да адаптира временното споразумение към 

преференциалната търговия с Хърватия след присъединяването на последната към 

Европейския съюз на 1 юли 2013 г. и, същевременно, призовава страните да вземат 

предвид взаимните интереси с цел постигане на удовлетворително споразумение както 

за държавите – членки на ЕС, така и за членовете на ЦЕФТА. 



 

RR\1055244BG.doc 19/25 PE546.867v03-00 

 BG 

 

11.3.2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по международна търговия 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Следва да бъде приветствано предложението на Комисията за разширяване обхвата на 

автономните търговски мерки за държавите и териториите от Западните Балкани, 

участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране (ПСА), за още пет години, до 31 

декември 2020 г. Този преференциален търговски режим допринесе за увеличаване на 

износа на Западните Балкани за ЕС. През 2013 г. ЕС беше най-големият търговски 

партньор на региона по отношение на вноса (72,7%) и на износа (81,8%). Наред с 

действащите двустранни споразумения, тези търговски преференции подкрепят 

икономическата интеграция с ЕС и по този начин спомагат за политическата 

стабилност и икономическия прогрес в целия регион. Тези мерки следва да се 

разглеждат в по-широкия контекст на политиките на ЕС по отношение на държавите от 

Западните Балкани - крайната ни цел е доближаването им до ЕС. 

Предложението на Комисията цели също така да запълни съществуващите празнини в 

разпоредбите на Регламент 1215/2009, а именно липсата на клауза за правата на човека, 

позволяваща преустановяване на прилагането на търговските преференции при 

нарушаване на основните принципи в областта на правата на човека, демокрацията и 

правовата държава в някоя от страните и териториите, участващи в ПСА. Тази идея 

трябва да се приветства като практическо приложение на член 21, параграф 1 от 

Договора за ЕС и въплъщение на задължението за интегриране на правата на човека 

във външните действия на ЕС, но според докладчика текстът на предложенията на 

Комисията не е напълно задоволителен. За предпочитане е да се предложи 

положителна формулировка на тази клауза, в съответствие с критериите от Копенхаген. 

Освен това, ако определеният праг за активиране на тази клауза е твърде висок, тя може 
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да стане неприложима. Докладчикът би желал да подчертае, че като съзаконодател и 

подразделение на бюджетния орган, Европейският парламент играе важна роля също 

така по отношение на държавите, обхванати от процеса на разширяване, и има правото 

да упражнява в пълна степен своите прерогативи, в случай че трябва да се вземе 

решение относно преустановяване на прилагането на търговските преференции. Според 

докладчика, в контекста на по-широка перспектива изглежда необходимо внасянето на 

повече яснота и последователност при изготвянето на клаузите за правата на човека във 

връзка с режимите на автономни търговски преференции. 

И накрая, в предложението на Европейската комисия се взема под внимание фактът, че 

Босна и Херцеговина все още не е приела адаптирането на търговските отстъпки, 

предоставени в рамките на сключеното с ЕС Временно споразумение относно 

търговията и свързаните с търговията въпроси, след присъединяването на Хърватия. 

Ако не бъде постигнато споразумение по този въпрос до края на годината, прилагането 

на предоставените на Босна и Херцеговина преференции по силата на настоящия 

регламент може да бъде преустановено, считано от 1 януари 2016 г.  

Все пак докладчикът би желал да подчертае, че спирането на търговските преференции 

за Босна и Херцеговина следва да се разглежда като стимул за преодоляване на 

настоящите разногласия с ЕС по отношение на адаптирането на временното 

споразумение. Докладчикът се надява, че новите органи на Босна и Херцеговина ще се 

възползват от положителния импулс във връзка с приетия от Съвета по външни работи 

на 15 декември 2014 г. нов подход на ЕС по отношение на страната, за да разрешат 

също и този въпрос от изключителна важност.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се 

предвижда възможност прилагането на 

изключителни търговски мерки 

временно да бъде спряно в случай на 

сериозни и системни нарушения на 

основните принципи в областта на 

правата на човека, демокрацията и 

правовата държава от страна на 

бенефициерите по регламента. 

(2) В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се 

предвижда възможност прилагането на 

изключителни търговски мерки 

временно да бъде спряно в случай на 

нарушения на основните принципи в 

областта на правата на човека, 

демокрацията и правовата държава от 

страна на бенефициерите по регламента. 

Целесъобразно е да се въведе такава 
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Целесъобразно е да се въведе такава 

възможност, за да се гарантира, че ще 

може бързо да се предприемат действия 

в случай на сериозни и системни 

нарушения на основните принципи в 

областта на правата на човека, 

демокрацията и правовата държава в 

някоя от държавите и териториите, 

които участват във или са свързани с 

процеса на стабилизиране и асоцииране, 

осъществяван от Европейския съюз. 

възможност, за да се гарантира, че ще 

може бързо да се предприемат действия 

в случай на нарушения на основните 

принципи в областта на правата на 

човека, демокрацията и правовата 

държава в някоя от държавите и 

териториите, които участват във или са 

свързани с процеса на стабилизиране и 

асоцииране, осъществяван от 

Европейския съюз. Зачитането на 

демократичните принципи, 

принципите на правовата държава, 

правата на човека и защитата на 

малцинствата са необходими, за да се 

постигне напредък в процеса на 

присъединяване. 

Обосновка 

Тъй като държавите, които желаят да се присъединят към ЕС, трябва да отговарят 

на критериите от Копенхаген, е важно да се въведе клауза, гарантираща 

предприемането на мерки в случай на сериозни и систематични нарушения на 

основните принципи на правата на човека, демокрацията и правовата държава. 

Обхватът на тази клауза следва да бъде разширен, така че да включва основните 

трудови и екологични стандарти, с цел насърчаване и защита на правата на човека и 

принципите за устойчиво развитие, както и подпомагане на страните да 

хармонизират законодателството си с достиженията на правото на Общността. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) След започването на процеса на 

стабилизиране и асоцииране, с всички 

участващи в него държави от Западните 

Балкани, с изключение на Босна и 

Херцеговина и Косово, бяха сключени 

споразумения за стабилизиране и 

асоцииране 3. През юни 2013 г. 

Съветът упълномощи Комисията да 

започне преговори за споразумение за 

стабилизиране и асоцииране с Косово.  

(5) След започването на процеса на 

стабилизиране и асоцииране, с всички 

участващи в него държави от Западните 

Балкани, с изключение на Босна и 

Херцеговина и Косово, бяха сключени 

споразумения за стабилизиране и 

асоцииране 3. През май 2014 г. 

преговорите за споразумение за 

стабилизиране и асоцииране с Косово 

приключиха и споразумението беше 

парафирано през юли 2014 г.  
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______________ _______________ 

3 Това название не засяга позициите по 

отношение на статута и е съобразено с 

Резолюция 1244/1999 на Съвета за 

сигурност на ООН и становището на 

Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна 

на Косово. 

3 Това название не засяга позициите по 

отношение на статута и е съобразено с 

Резолюция 1244/1999 на Съвета за 

сигурност на ООН и становището на 

Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна 

на Косово. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Новоизбраните институции на 

Босна и Херцеговина следва да се 

възползват от възможностите във 

връзка с подхода за обновена политика 

на Съюза спрямо Босна и Херцеговина, 

с цел сключване на споразумението за 

адаптиране на споразумението за 

стабилизиране и асоцииране и 

временното споразумение, като се 

вземат предвид присъединяването на 

Хърватия към ЕС и поддържането на 

преференциална традиционна 

търговия. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1215/2009  

Член 2 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„г) страните и териториите, посочени в 

член 1, се ангажират да не извършват 

сериозни и системни нарушения на 

правата на човека, включително на 

основните трудови права, основните 

принципи на демокрацията и 

„г)  зачитане на демократичните 

принципи, правата на човека и 

основните свободи и съблюдаване на 

принципа за върховенството на 

закона от страните и териториите, 

посочени в член 1.“ 
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правовата държава.“ 
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