
 

RR\1166041BG.docx  PE626.666v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Документ за разглеждане в заседание 
 

A8-0330/2018 

16.10.2018 

***I 
ДОКЛАД 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които 

се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои 

споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави 

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) 

Комисия по международна търговия 

Докладчик: Кристофер Фелнер 

  



 

PE626.666v02-00 2/27 RR\1166041BG.docx 

BG 

PR_COD_1amCom 

 

 

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 

прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност 

за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между 

Европейския съюз и някои трети държави 

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

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

Съвета (COM(2018)0206), 

– 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 до Парламента (C8-0158/2018), 

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

Европейския съюз, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

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

0330/2018), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

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 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Съюзът редовно сключва 

търговски споразумения 

(„споразумения“) с трети държави, 

които може да включват двустранни 

защитни клаузи. Необходимо е да бъдат 

установени процедурите за гарантиране 

на ефективното прилагане на защитните 

(1) Съюзът редовно сключва 

търговски споразумения 

(„споразумения“) с трети държави, 

съгласно които предоставя 

преференциално третиране, което би 

могло да включва двустранни защитни 

клаузи. Необходимо е да бъдат 
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клаузи, които ще бъдат договорени със 

засегнатите държави. 

установени процедурите за гарантиране 

на ефективното прилагане на защитните 

клаузи, които ще бъдат договорени със 

засегнатите държави. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Споразуменията може да 

включват и други механизми за 

временно оттегляне на тарифни 

преференции или на други видове 

преференциално третиране. Необходимо 

е да бъдат установени и процедурите за 

прилагане на тези механизми, когато са 

включени в споразуменията. 

(2) Споразуменията биха могли да 

включват и други механизми, 

включително механизми за 

стабилизиране за определени 

чувствителни продукти, за 

временното оттегляне на тарифни 

преференции или на други видове 

преференциално третиране. Необходимо 

е да бъдат установени и процедурите за 

прилагане на тези механизми, когато са 

включени в споразуменията. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Последващите действия по 

споразуменията и прегледът на тези 

споразумения, провеждането на 

разследвания и когато е целесъобразно, 

налагането на защитни мерки следва да 

бъдат изпълнявани по прозрачен начин. 

(4) Последващите действия по 

споразуменията и прегледът на тези 

споразумения, провеждането на 

разследвания и когато е целесъобразно, 

налагането на защитни мерки следва да 

бъдат изпълнявани по възможно най-

прозрачен начин. Европейският 

парламент следва да бъде информиран 

и да участва на всички етапи от 

процедурата, и по-специално преди 

приемането на всякакви защитни 

мерки. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Внимателното наблюдение на 

чувствителните продукти, ако има 

такива, следва да улесни 

своевременното вземане на решение 

относно евентуалното започване на 

разследване и последващото прилагане 

на мерки. Поради това Комисията 

следва да извършва редовно 

наблюдение на вноса на чувствителните 

продукти, ако има такива, считано от 

началната дата на временното прилагане 

или от датата на влизане в сила на 

споразуменията, ако няма временно 

прилагане. При надлежно обосновано 

искане от страна на съответния 

промишлен сектор наблюдението следва 

да бъде разширено, за да обхваща и 

други сектори. 

(7) Внимателното наблюдение на 

чувствителните продукти, 

включително продуктите, които се 

произвеждат в значителни 

количества в един или няколко най-

отдалечени региона, ако има такива, 

следва да улесни своевременното 

вземане на решение относно 

евентуалното започване на разследване 

и последващото прилагане на мерки. 

Поради това Комисията следва да 

извършва редовно наблюдение на вноса 

на чувствителните продукти, ако има 

такива, считано от началната дата на 

временното прилагане или от датата на 

влизане в сила на споразуменията, ако 

няма временно прилагане. При 

надлежно обосновано искане от страна 

на съответния промишлен сектор или 

при надлежно обосновано съвместно 

искане от страна на промишлен 

сектор и синдикална организация 
наблюдението следва да бъде 

разширено, за да обхваща и други 

сектори. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) В съответствие с член 349 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) следва да се 

обърне специално внимание на най-

отдалечените региони на Съюза, тъй 
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като някои сектори в тези региони са 

особено уязвими. В резултат на това 

предходните споразумения за 

свободна търговия между Съюза и 

трети държави или региони вече 

съдържат специални механизми за 

тези региони. В някои случаи тези 

механизми позволяват премахването 

на преференциите, ако даден продукт 

се внася в такива увеличени 

количества и при такива условия, че 

причинява или съществува опасност 

да причини сериозно влошаване на 

икономическото състояние на някой 

от тези региони. В случай на 

увеличение на вноса, което 

евентуално би могло да причини или 

съществува опасност да причини 

сериозно влошаване на 

икономическото състояние на някой 

от тези региони, Комисията следва да 

има възможността да въведе мерки за 

предварително наблюдение. Когато 

дадено споразумение за свободна 

търговия между Съюза и трета 

държава или регион предвижда 

специално третиране за тези региони, 

тези специфични мерки следва да се 

прилагат в съответствие с 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Определени продукти, 

включително селскостопански 

продукти, които се произвеждат в 

значителни количества в един или 

няколко най-отдалечени региона, биха 

могли да бъдат чувствителни 

продукти и следва да им се обърне 

специално внимание при прилагането 
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на настоящия регламент. Поради 

това следва да се прилагат подходящи 

разпоредби, когато даден продукт се 

внася в такива големи количества или 

при такива условия, че причинява или 

съществува опасност да причини 

сериозна вреда на икономическото 

състояние на някой или няколко от 

най-отдалечените региони. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За прилагането на защитните 

клаузи или други механизми или 

критерии за временно спиране на 

прилагането на предвидени в 

споразуменията тарифни или други 

преференции са необходими еднакви 

условия за приемането на временни и 

окончателни защитни мерки, за 

налагането на мерки за предварително 

наблюдение, за прекратяването на 

разследване без налагане на мерки, 

както и за временното спиране на 

прилагането на преференциалните мита 

или на други видове преференциално 

третиране. 

(14) За прилагането на защитните 

клаузи или други механизми и 

прозрачни критерии за временно 

спиране на прилагането на предвидени в 

споразуменията тарифни или други 

преференции са необходими еднакви 

условия за приемането на временни и 

окончателни защитни мерки, за 

налагането на мерки за предварително 

наблюдение, за прекратяването на 

разследване без налагане на мерки, 

както и за временното спиране на 

прилагането на преференциалните мита 

или на други видове преференциално 

третиране. Критериите за временно 

спиране на прилагането на тарифни 

или други преференции следва да 

подлежат на преразглеждане, когато 

е целесъобразно. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 



 

PE626.666v02-00 10/27 RR\1166041BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Механизмът за стабилизиране 

по отношение на бананите е един от 

механизмите за временно оттегляне 

на тарифни преференции в някои 

споразумения между Съюза и някои 

трети държави. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За целите на настоящия 

регламент: 

1. За целите на настоящия 

регламент се прилагат следните 

определения, без да се засяга което и 

да е определение, предвидено в 

споразумението: 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „опасност от сериозна вреда“ за 

състоянието на промишлеността на 

Съюза означава явно и непосредствено 

предстоящо настъпване на сериозна 

вреда; 

д) „опасност от сериозна вреда“ за 

състоянието на промишлеността на 

Съюза означава явно и непосредствено 

предстоящо настъпване на сериозна 

вреда; установяването на наличието 

на опасност от сериозна вреда се 

основава на проверима информация; 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква е 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) „чувствителен продукт“ означава 

продукт, който съгласно конкретно 

споразумение е определен за 

сравнително по-уязвим от други 

продукти от евентуално рязко 

увеличаване на вноса; 

е) „чувствителен продукт“ означава 

продукт, който съгласно конкретно 

споразумение е определен за 

сравнително по-уязвим от други 

продукти от евентуално рязко 

увеличаване на вноса, като тази 

уязвимост се установява, като се 

обръща специално внимание на това 

дали продуктът е произведен в 

значителни количества в някой от 

най-отдалечените региони на Съюза, 

посочени в член 349 от ДФЕС. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията извършва наблюдение 

на промените в статистическите данни 

за вноса на чувствителните продукти, 

ако има такива, посочени в 

приложението по отношение на всяко от 

споразуменията. За тази цел тя редовно 

си сътрудничи и обменя данни с 

държавите членки и с промишлеността 

на Съюза. 

1. Комисията извършва 

ежеседмично наблюдение на 

промените в статистическите данни за 

вноса на чувствителните продукти, ако 

има такива, посочени в приложението 

по отношение на всяко от 

споразуменията. За тази цел тя редовно 

си сътрудничи и обменя данни с 

държавите членки и с промишлеността 

на Съюза. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Когато дадено споразумение 

съдържа глави относно търговията и 

устойчивото развитие, Комисията 

следи за спазването от страна на 

трети държави на определените в 
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него социални и екологични 

стандарти. По искане на 

компетентната комисия на 

Европейския парламент, Комисията 

ѝ предоставя информация по всички 

предизвикващи загриженост въпроси, 

свързани с изпълнението от страна 

на трети държави на техните 

ангажименти по отношение на 

търговията и устойчивото развитие. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При надлежно обосновано 

искане от засегнатите отрасли на 

промишлеността на Съюза Комисията 

може да разшири обхвата на 

наблюдението, като евентуално включи 

в него и други сектори освен посочените 

в приложението. 

2. При надлежно обосновано 

искане от засегнатите отрасли на 

промишлеността на Съюза Комисията 

може да разшири обхвата на 

наблюдението, като евентуално включи 

в него и други продукти или сектори 

освен посочените в приложението. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. По искане на компетентната 

комисия на Европейския парламент, 

Комисията ѝ предоставя информация 

по всички предизвикващи 

загриженост въпроси, свързани с 

изпълнението от страна на трети 

държави на техните ангажименти 

по отношение на търговията и 

устойчивото развитие. Искане може 

да се подава и съвместно от 

промишлеността на Съюза или от 

всяко физическо или юридическо лице 

или сдружение, което няма 

правосубектност и действа от тяхно 
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име, както и от синдикални 

организации, или може да бъде 

подкрепено от синдикални 

организации. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад за наблюдението 

относно статистическите данни за вноса 

на чувствителни продукти и относно 

секторите, ако има такива, обхванати от 

разширеното наблюдение. 

3. Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад за наблюдението 

относно статистическите данни за вноса 

на чувствителни продукти и относно 

продуктите или секторите, ако има 

такива, обхванати от разширеното 

наблюдение, както и относно 

изпълнението на задълженията от 

страна на съответните държави по 

главата относно търговията и 

устойчивото развитие, ако в 

споразумението е включена такава 

глава. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Искане за започване на 

разследване може да се подава и 

съвместно от промишлеността на 

Съюза или от всяко физическо или 

юридическо лице или сдружение, 

което няма правосубектност и 

действа от тяхно име, както и от 

синдикални организации, или може да 

бъде подкрепено от синдикални 

организации. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Разследване може също така да 

започне в случай на рязко увеличаване 

на вноса, съсредоточено в една или 

повече държави членки, при условие че 

са налице достатъчно prima facie 

доказателства, установени въз основа на 

посочените в член 6, параграф 5 

фактори. 

4. Разследване може също така да 

започне в случай на рязко увеличаване 

на вноса, съсредоточено в една или 

повече държави членки или най-

отдалечени региони, при условие че са 

налице достатъчно prima facie 

доказателства, установени въз основа на 

посочените в член 6, параграф 5 

фактори. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията информира всички 

държави членки, когато е получено 

искане за започване на разследване или 

когато счита за целесъобразно да 

започне разследване по собствена 

инициатива в съответствие с параграф 1. 

5. Комисията информира 

Европейския парламент и всички 

държави членки, когато е получено 

искане за започване на разследване или 

когато счита за целесъобразно да 

започне разследване по собствена 

инициатива в съответствие с параграф 1. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Когато Европейският 

парламент приеме препоръка за 

започване на разследване във връзка с 

прилагането на защитни мерки, 

Комисията внимателно проучва дали 

са изпълнени условията за започване 
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на разследване и, ако това е така, 

действа в съответствие с 

предвиденото в настоящия 

регламент. Ако Комисията счете, че 

условията не са изпълнени, тя 

представя на компетентната 

комисия на Европейския парламент 

доклад, съдържащ обяснение относно 

всички фактори, които имат 

отношение към отхвърлянето на 

такова разследване. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Доколкото е възможно, 

разследването приключва в срок от 

шест месеца от започването му. Този 

срок може да се удължи с още три 

месеца при изключителни 

обстоятелства, като например участие 

на необичайно голям брой 

заинтересовани страни или сложна 

пазарна ситуация. Комисията уведомява 

всички заинтересовани страни за всяко 

удължаване на срока и обяснява 

причините за това. 

3. Доколкото е възможно, 

разследването приключва в срок от пет 

месеца от започването му. Този срок 

може да се удължи с още три месеца 

при изключителни обстоятелства, като 

например участие на необичайно голям 

брой заинтересовани страни или сложна 

пазарна ситуация. Комисията уведомява 

всички заинтересовани страни за всяко 

удължаване на срока и обяснява 

причините за това. 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Комисията улеснява достъпа 

до разследването за разнородни и 

фрагментирани промишлени сектори, 

състоящи се предимно от малки и 

средни предприятия (МСП), 

посредством специално 
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информационно бюро за съдействие 

на МСП, например чрез повишаване на 

осведомеността, чрез предоставяне 

на обща информация и разяснения 

относно процедурите и относно 

начините за подаване на искане, чрез 

разпространяване на стандартни 

въпросници на всички официални 

езици на Съюза и чрез отговори на 

общи въпроси, които не са свързани с 

конкретни случаи. Информационното 

бюро за съдействие на МСП 

предоставя на разположение 

стандартни статистически 

формуляри, които се подават за 

целите на проучване на 

представителността, и въпросници. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Когато информацията не бъде 

предоставена в определените от 

Комисията срокове или съществуват 

сериозни пречки пред разследването, 

Комисията може да вземе решение въз 

основа на наличните факти. Когато 

Комисията установи, че заинтересована 

страна или трета страна ѝ е 

предоставила невярна или подвеждаща 

информация, тя не взема предвид тази 

информация и може да използва 

наличните факти. 

10. Когато информацията не бъде 

предоставена в определените от 

Комисията срокове или съществуват 

сериозни пречки пред разследването, 

Комисията може да вземе решение въз 

основа на наличните факти. Когато 

Комисията установи, че заинтересована 

страна или трета страна ѝ е 

предоставила невярна или подвеждаща 

информация, тя не взема предвид тази 

информация, може да използва 

наличните факти и извършва оценка на 

евентуалните действия, които ще 

бъдат предприети срещу тази 

страна. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 10 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10а. Комисията създава 

длъжността на служител по 

изслушването, чиито правомощия и 

задължения се определят в приет от 

Комисията мандат и който 

гарантира ефективното упражняване 

на процедурните права на 

засегнатите страни. 

Обосновка 

Разпоредбите за служителя по изслушването в Регламент 2018/825 се прилагат и за 

тези мерки. 

  

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. Комисията уведомява писмено 

засегнатата държава за започването на 

разследване. 

11. Съгласно определените в 

споразумението разпоредби Комисията 

уведомява писмено засегнатата държава 

или засегнатите държави за 

започването на разследване. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема временни защитни 

мерки при критични обстоятелства, 

когато евентуално забавяне би могло да 

причини трудно поправима вреда, след 

като въз основа на посочените в член 6, 

параграф 5 фактори Комисията вземе 

предварително решение, че са налице 

Комисията приема временни защитни 

мерки при критични обстоятелства, 

когато евентуално забавяне има 

вероятност да причини трудно 

поправима вреда, което налага 

незабавно предприемане на действие, 

след като въз основа на посочените в 
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достатъчно prima facie доказателства за 

това, че вносът на продукт с произход 

от засегнатата държава се осъществява: 

член 6, параграф 5 фактори Комисията 

вземе предварително решение, че са 

налице достатъчно prima facie 

доказателства за това, че вносът на 

продукт с произход от засегнатата 

държава се осъществява: 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията информира 

Европейския парламент за всяко 

решение за налагане на временни 

защитни мерки. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Временните защитни мерки се 

прилагат за не повече от 200 календарни 

дни. 

3. Временните защитни мерки се 

прилагат за не повече от 200 календарни 

дни, без да се засяга който и да е друг 

срок, договорен в съответното 

споразумение. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дадена защитна мярка остава в 

сила само за срока, който евентуално ще 

е необходим за предотвратяване или 

поправяне на сериозна вреда за 

промишлеността на Съюза и за 

улесняване на приспособяването. Този 

1. Дадена защитна мярка остава в 

сила само за срока, който евентуално ще 

е необходим за предотвратяване или 

поправяне на сериозна вреда за 

промишлеността на Съюза и за 

улесняване на приспособяването. Този 
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срок не може да надвишава две години, 

освен ако бъде удължен съгласно 

параграф 3. 

срок не може да надвишава две години, 

освен ако бъде удължен съгласно 

параграф 3, без да се засяга който и да 

е друг срок, договорен в съответното 

споразумение. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Посоченият в параграф 1 

първоначален срок на прилагане на 

защитна мярка може да бъде удължен с 

най-много две години, при условие че 

защитната мярка продължава да е 

необходима за предотвратяване или 

поправяне на сериозна вреда за 

промишлеността на Съюза и че са 

налице доказателства, че 

промишлеността на Съюза се 

приспособява. 

3. Посоченият в параграф 1 

първоначален срок на прилагане на 

защитна мярка може да бъде удължен с 

най-много две години, без да се засяга 

който и да е друг срок, договорен в 

съответното споразумение, при 

условие че защитната мярка продължава 

да е необходима за предотвратяване или 

поправяне на сериозна вреда за 

промишлеността на Съюза и че са 

налице доказателства, че 

промишлеността на Съюза се 

приспособява. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Общата продължителност на 

прилагане на дадена защитна мярка не 

може да надвишава четири години, като 

в нея се включва срокът на прилагане на 

всяка временна защитна мярка, 

първоначалният срок на прилагане и 

евентуалното му продължаване. 

7. Общата продължителност на 

прилагане на дадена защитна мярка не 

може да надвишава четири години, без 

да се засяга който и да е друг срок, 

договорен в съответното 

споразумение, като в нея се включва 

срокът на прилагане на всяка временна 

защитна мярка, първоначалният срок на 

прилагане и евентуалното му 

продължаване. 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 11 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11а 

 Най-отдалечените региони на Съюза 

 Когато даден продукт се внася в 

такива увеличени количества и при 

такива условия, че причинява или 

съществува опасност да причини 

сериозно влошаване на 

икономическото състояние на един 

или няколко от най-отдалечените 

региони на Съюза, посочени в член 349 

от ДФЕС, може да бъде наложена 

защитна мярка в съответствие с 

процедурата, предвидена в настоящия 

регламент, ако е предвидена такава 

разпоредба в съответното 

споразумение. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Докладът трябва да включва, 

inter alia, информация относно 

прилагането на временни и окончателни 

мерки, мерки за предварително 

наблюдение, регионални мерки за 

наблюдение и регионални защитни 

мерки и относно прекратяването на 

разследвания и процедури без налагане 

на мерки. 

2. Докладът трябва да включва, 

inter alia, информация относно 

прилагането на временни и окончателни 

мерки, мерки за предварително 

наблюдение, регионални мерки за 

наблюдение и регионални защитни 

мерки и относно прекратяването на 

разследвания и процедури без налагане 

на мерки и да обосновава значимостта 

на информацията, въз основа на 

която са направени заключенията. 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Докладът включва информация 

относно дейностите на различните 

органи, отговарящи за мониторинга 

на изпълнението на споразумението, 

както и информация относно 

изпълнението на задълженията по 

главата относно търговията и 

устойчивото развитие, ако в 

споразумението е включена такава 

глава, както и относно дейностите 

на консултативните групи от 

гражданското общество. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Европейският парламент 

може да покани Комисията, в срок от 

един месец от представянето на нейния 

доклад, на ad hoc заседание на своята 

компетентна комисия, за да 

представи и разясни всякакви въпроси, 

свързани с прилагането на настоящия 

регламент. 

4. След представянето на нейния 

доклад и по искане на Европейския 

парламент Комисията представя и 

разяснява всякакви въпроси, свързани с 

прилагането на настоящия регламент на 

ad hoc заседание на неговата 

компетентна комисия. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато в дадено споразумение са 

предвидени други механизми и 

критерии, даващи възможност за 

Когато в дадено споразумение са 

предвидени други механизми и 

критерии, даващи възможност за 
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временно оттегляне на преференции по 

отношение на определени продукти, и 

когато са изпълнени определените в 

съответното споразумение условия, 

Комисията приема актове за изпълнение 

за: 

временно оттегляне на преференции по 

отношение на определени продукти, 

като например механизъм за 

стабилизиране, и когато са изпълнени 

определените в съответното 

споразумение условия, Комисията 

приема актове за изпълнение за: 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) спиране на прилагането на 

преференциите за съответния продукт; 

a) спиране или потвърждаване на 

липсата на спиране на прилагането на 

преференциите за съответния продукт; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, 

когато евентуално забавяне на 

налагането на временни защитни 

мерки би причинило трудно поправима 

вреда или за да се предотврати 

евентуално отрицателно въздействие 

върху състоянието на пазара на Съюза, 

и по-специално в резултат от нарастване 

на вноса или в други предвидени в 

споразумението случаи, Комисията 

приема актове за изпълнение с 

незабавно приложение в съответствие с 

процедурата, посочена в член 17, 

параграф 4. 

2. По надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, 

когато евентуално забавяне на 

предприемането на действието, 

посочено в параграф 1, би причинило 

трудно поправима вреда или за да се 

предотврати евентуално отрицателно 

въздействие върху състоянието на 

пазара на Съюза, и по-специално в 

резултат от нарастване на вноса или в 

други предвидени в споразумението 

случаи, Комисията приема актове за 

изпълнение с незабавно приложение в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 17, параграф 4. 
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Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 16 за 

определяне на разпоредбите относно 

наблюдението, крайните срокове за 

разследванията, докладването и 

критериите за разглеждане на 

процедурите за механизмите съгласно 

член 14. Останалите разпоредби на 

настоящия регламент се прилагат 

mutatis mutandis към изпълнението на 

тези механизми. 

 

 



 

PE626.666v02-00 24/27 RR\1166041BG.docx 

BG 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Европейската комисия представи на 18 април 2018 г. предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други 

механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по 

някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави. 

Повечето търговски споразумения на ЕС съдържат двустранни защитни механизми, 

които позволяват на страните да реагират на значително увеличение на вноса в 

резултат на либерализацията на митата по силата на споразуменията за свободна 

търговия (ССТ), водещи до сериозна вреда за местна промишленост. Освен това някои 

търговски споразумения на ЕС може да включват специални механизми, които дават 

възможност и за повторно въвеждане на тарифно третиране за „най-облагодетелствана 

нация“ при определени обстоятелства. Прилагането на тези защитни и специфични 

механизми изисква изпълнение на равнището на ЕС. Вместо да предлага регламент за 

изпълнение за всяко ССТ, приеман по обикновената законодателна процедура съгласно 

установената досега практика (напр. за споразуменията с Южна Корея, Колумбия, 

Перу, Еквадор), Комисията предлага хоризонтален регламент, който би могъл да се 

използва за няколко ССТ. Първите ССТ на ЕС, които ще бъдат обхванати от този 

хоризонтален регламент, ще бъдат тези с Япония, Сингапур и Виетнам. Регламентът 

обаче ще се прилага не само за предстоящите, но и за бъдещите търговски 

споразумения чрез изменение на приложението с делегирани актове. 

Защитният инструмент следва да осигури защитна мрежа чрез спиране на по-

нататъшната либерализация на митата или повторно въвеждане на тарифно третиране 

до равнището на „най-облагодетелствана нация“, когато в резултат на ангажименти по 

линия на ССТ и непредвидено развитие на обстоятелствата вносът се осъществява в 

такива увеличени количества и при такива условия, че причинява (или съществува 

опасност да причини) сериозна вреда на местните производители, които произвеждат 

сходен или пряко конкурентен продукт. 

Разпоредбите, предложени от Европейската комисия по отношение на хоризонталната 

защитна клауза, са много сходни с модела на регламентите за прилагане на двустранни 

защитни клаузи на споразуменията с Колумбия, Перу, Еквадор, държавите от 

Централна Америка, Република Молдова и Грузия. 

Съществуват обаче някои разлики, които може да са от значение с оглед на текущите 

търговски преговори и предвидени споразумения, като например това с Меркосур. 

Трябва да се отбележи също така, че в предложението липсват подробни разпоредби за 

евентуален специален механизъм за чувствителни продукти като бананите (механизъм 

за стабилизиране по отношение на бананите). Механизмът за стабилизиране по 

отношение на бананите, който е част от регламента за прилагане на защитни мерки с 

Колумбия, Перу и Еквадор, е система, която позволява (до 2019 г.) преустановяване на 

преференциите при достигането на определено равнище – праговия обем на внос, през 

дадена календарна година. 

Съображения на докладчика 

Хоризонтално приложение 
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Докладчикът подкрепя подхода на Комисията за хоризонтален регламент, приложим 

към предстоящите ССТ, за по-голяма правна яснота и съгласувано прилагане на 

процедурите за всички заинтересовани страни. Докладчикът също така е съгласен с 

Комисията, че регламентът не следва да заменя действащите понастоящем регламенти 

за прилагане на двустранни защитни клаузи, за да не се създава несигурност по 

отношение на разследванията или мониторинга на тези споразумения. Докладчикът би 

искал да подчертае, че защитните разпоредби са инструмент за либерализиране на 

търговията и за поемане на допълнителни ангажименти при преговорите за ССТ и за 

създаване на подкрепа и приемане на тези ангажименти сред различните 

заинтересовани страни. Със защитните мерки не следва да се злоупотребява за 

протекционистки цели. Ето защо трябва да бъдат включени необходимите разпоредби с 

цел да се гарантира, че мерките ще се използват при правилните обстоятелства в 

съответствие с установената съдебна практика в областта на защитните мерки.  

Прозрачност и предвидимост 

Докладчикът счита, че както при други инструменти за търговска защита, 

разследванията трябва да се предприемат по възможно най-прозрачен и предвидим 

начин. Важно е също така малките и средните предприятия да имат добър достъп до 

инструментите като заинтересовани страни и техните процесуални права да бъдат 

гарантирани. Разпоредбите, предвиждащи информационно бюро за съдействие на МСП 

и служител по изслушването в основните антидъмпингови и антисубсидийни 

регламенти, следва да бъдат включени и в настоящия регламент. Европейският 

парламент също следва да бъде надлежно информиран за прилагането на регламента. 

Гъвкав и съобразен с бъдещите предизвикателства регламент 

Въпреки че защитните клаузи в ССТ често приемат подобна форма, никоя разпоредба в 

настоящия регламент не следва да служи като a priori ограничение на това, което 

Комисията може да договаря в бъдещи ССП. Някои разпоредби следователно трябва да 

бъдат гъвкави, в случай че в бъдещи споразумения бъде договорено нещо различно. 

Необходимо е също така да се предвиди включването на подробни разпоредби за 

евентуални специални механизми в съответния делегиран акт за споразумението. 
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