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ИЗМЕНЕНИЯ 001-016 
внесени от Комисия по международна търговия

Доклад
Годеливе Квистхауд-Ровол A8-0361/2018
Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в 
рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Предложение за регламент (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза ще има последици за 
отношенията на Обединеното кралство 
и Съюза с трети страни, по-специално в 
рамките на Световната търговска 
организация (СТО), на която те са 
първоначални членове.

(2) Оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза ще има последици за 
отношенията на Обединеното кралство 
и Съюза с трети страни, по-специално в 
рамките на Световната търговска 
организация (СТО), на която те са 
първоначални членове. Тъй като този 
процес ще протича едновременно с 
преговорите по многогодишната 
финансова рамка (МФР) и като се има 
предвид делът, предвиден за сектора 
на селското стопанство в МФР, 
посоченият сектор може да бъде 
изложен на много голям риск, поради 
което ще трябва да се действа с 
необходимата степен на 
предпазливост в хода на посочените 
преговори.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие с правилата на 
СТО такова пропорционално 
разпределяне на тарифни квоти, които 
са част от списъка на Съюза на 
отстъпките и задълженията, ще трябва 
да се извърши в съответствие с 
член XXVIII от Общото споразумение 
за митата и търговията от 1994 г. 
(„ГАТТ от 1994 г.“). Поради това 
Съюзът, след установяване на 
предварителни контакти, ще започне 
преговори с членовете на СТО, имащи 
интерес на основен или особено голям 
доставчик или разполагащи с право на 
първоначално преговаряне по 
отношение на всяка от тези 
индивидуални тарифни квоти.

(4) В съответствие с правилата на 
СТО такова пропорционално 
разпределяне на тарифни квоти, които 
са част от списъка на Съюза на 
отстъпките и задълженията, ще трябва 
да се извърши в съответствие с 
член XXVIII от Общото споразумение 
за митата и търговията от 1994 г. 
(„ГАТТ от 1994 г.“). Поради това 
Съюзът, след установяване на 
предварителни контакти, ще започне 
преговори с членовете на СТО, имащи 
интерес на основен или особено голям 
доставчик или разполагащи с право на 
първоначално преговаряне по 
отношение на всяка от тези 
индивидуални тарифни квоти. 
Обхватът на посочените преговори 
следва да остане ограничен и по 
никакъв начин да не бъде разширяван, 
за да включва предоговаряне на 
общите условия за достъп или на 
степента на достъп на продукти до 
пазара на Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това следва да се използва 
посочената по-долу методология: като 
първа стъпка, за всяка отделна тарифна 
квота следва да бъде определен делът на 
използване от страна на Обединеното 
кралство. Делът на използване, изразен 
като процент, представлява делът на 
Обединеното кралство от общия внос на 
Съюза в рамките на тарифната квота по 
време на скорошен представителен 

(6) Поради това следва да се използва 
посочената по-долу методология: като 
първа стъпка, за всяка отделна тарифна 
квота следва да бъде определен делът на 
използване от страна на Обединеното 
кралство. Делът на използване, изразен 
като процент, представлява делът на 
Обединеното кралство от общия внос на 
Съюза в рамките на тарифната квота по 
време на скорошен представителен 
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тригодишен период. Този дял на 
използване след това следва да бъде 
приложен към целия предвиден в 
списъка обем на тарифната квота, за да 
се получи делът на Обединеното 
кралство от дадена тарифна квота. Така 
че делът на Съюза ще се състои от 
останалата част от въпросната тарифна 
квота. Това означава, че общият обем на 
дадена тарифна квота не се променя (т.е. 
обемът за ЕС-27 = настоящия обем за 
ЕС-28 – обема за Обединеното 
кралство). Основните данни следва да 
бъдат извлечени от съответните бази 
данни на Комисията.

тригодишен период. Този дял на 
използване след това следва да бъде 
приложен към целия предвиден в 
списъка обем на тарифната квота, като 
се вземе предвид всяко непълно 
използване на квота, за да се получи 
делът на Обединеното кралство от 
дадена тарифна квота. Така че делът на 
Съюза ще се състои от останалата част 
от въпросната тарифна квота. Това 
означава, че общият обем на дадена 
тарифна квота не се променя (т.е. 
обемът за ЕС-27 = настоящия обем за 
ЕС-28 – обема за Обединеното 
кралство). Основните данни следва да 
бъдат извлечени от съответните бази 
данни на Комисията.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Методиката за дела на 
използване на всяка отделна тарифна 
квота беше определена и договорена 
от Съюза и Обединеното кралство, в 
съответствие с изискванията на член 
XXVIII от ГАТТ от 1994 г., поради 
което посочената методика следва да 
бъде запазена изцяло, за да се 
гарантира нейното последователно 
прилагане.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Що се отнася до съответните 
тарифни квоти за селскостопански 
продукти, в членове 184—188 от 
Регламент (ЕС) № 1308/20131 се 
предоставя необходимото правно 

(8) Що се отнася до съответните 
тарифни квоти за селскостопански 
продукти, в членове 184—188 от 
Регламент (ЕС) № 1308/20131 се 
предоставя необходимото правно 
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основание за управлението на 
тарифните квоти, след като те бъдат 
разпределени пропорционално от 
настоящия регламент. Управлението на 
тарифните квоти, обхващащи рибни, 
промишлени и някои преработени 
селскостопански продукти, се извършва 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 32/20002. Съответните количества от 
тарифната квота са определени в 
приложение I към посочения регламент 
и поради това следва да бъдат заменени 
с количествата, определени в част Б от 
приложението към настоящия 
регламент.

основание за управлението на 
тарифните квоти, след като те бъдат 
разпределени пропорционално от 
настоящия регламент. Това управление 
следователно трябва да се извършва в 
съответствие с европейския модел за 
селско стопанство, който се основава 
на многофункционалността на 
селскостопанската дейност, като 
освен това се поставя акцент върху 
изричното признаване на 
нетърговските съображения и се 
отчитат потребностите на 
обществеността в областта на 
продоволствената сигурност, 
опазването на околната среда, 
качеството на храните и хуманното 
отношение към животните. 
Управлението на тарифните квоти, 
обхващащи рибни, промишлени и някои 
преработени селскостопански продукти, 
се извършва в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 32/20002. Съответните 
количества от тарифната квота са 
определени в приложение I към 
посочения регламент и поради това 
следва да бъдат заменени с 
количествата, определени в част Б от 
приложението към настоящия 
регламент.

_________________ _________________
1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 671).

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 671).

2 Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета 
от 17 декември 1999 г. за откриване и 
управление на тарифни квоти на 
Общността, обвързани в ГАТТ, както и 
на някои други тарифни квоти на 
Общността, и за установяване на 
подробни правила във връзка с 
уточняването на квотите и за отмяна на 

2 Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета 
от 17 декември 1999 г. за откриване и 
управление на тарифни квоти на 
Общността, обвързани в ГАТТ, както и 
на някои други тарифни квоти на 
Общността, и за установяване на 
подробни правила във връзка с 
уточняването на квотите и за отмяна на 
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Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета 
(OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета 
(OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).

Обосновка

Изменението съдържа позоваване на основополагащите принципи на Споразумението 
за селското стопанство в ГАТТ, така че те да се приложат и към разработването и 
прилагането на посоченото разпределение на тарифните квоти.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се има предвид, че 
преговорите със засегнатите членове на 
СТО ще се проведат едновременно с 
обикновената законодателна процедура 
за приемането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изменение на 
приложението към настоящия регламент 
и приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 32/2000 по отношение на 
количествата от изброените в тях 
пропорционално разпределени тарифни 
квоти, за да се вземат предвид всички 
сключени споразумения или съответна 
информация, която тя може да получи в 
контекста на тези преговори и която 
може да укаже, че специфични фактори, 
които преди това не са били известни, 
изискват коригиране на 
пропорционалното разпределяне на 
тарифните квоти между Съюза и 
Обединеното кралство. Същата 
възможност следва да бъде 
предоставена и когато такава 
информация стане налична извън 
рамките на тези преговори.

(9) Като се има предвид, че 
преговорите със засегнатите членове на 
СТО ще се проведат едновременно с 
обикновената законодателна процедура 
за приемането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с изменение на 
приложението към настоящия регламент 
и приложение I към Регламент (ЕО) № 
32/2000 по отношение на количествата 
от изброените в тях пропорционално 
разпределени тарифни квоти. 
Посочените приложения следва да се 
изменят единствено с цел да се вземат 
предвид всички сключени 
международни споразумения или 
съответна информация, която тя може 
да получи, независимо дали в контекста 
на тези преговори или извън техните 
рамки, която може да укаже, че 
специфични фактори, които преди това 
не са били известни, изискват 
коригиране на пропорционалното 
разпределяне на тарифните квоти между 
Съюза и Обединеното кралство.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Регламент (ЕО) № 32/2000 на 
Съвета предоставя на Комисията 
правомощия за изпълнение на някои 
от разпоредбите на посочения 
регламент. След влизането в сила на 
Договора от Лисабон е целесъобразно 
тези правомощия да се приведат в 
съответствие с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Това 
привеждане в съответствие следва да 
бъде извършено, когато е 
целесъобразно, посредством 
предоставянето на делегирани 
правомощия на Комисията и 
прилагането на определени процедури, 
посочени в Регламент (EС) № 182/2011 
на Европейския парламент и на 
Съвета. За целта изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията с посочения регламент, 
следва да бъдат заменени с 
правомощия за приемане на 
делегирани актове и на актове за 
изпълнение.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Частта на Съюза от тарифните 
квоти, посочена в член 1, се определя 
чрез прилагане на следната процедура:
(1) делът на Съюза на използване на 
внос, изразен в проценти, за всяка 
отделна тарифна квота се определя 
за неотдавнашен представителен 
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тригодишен период;
(2) делът на Съюз на използване на 
внос, изразен в проценти, се прилага 
към целия предвиден в списъка обем на 
тарифната квота, за да се получи 
неговият дял от обема на дадена 
тарифна квота;
(3) по отношение на отделни 
тарифни квоти, за които не може да 
се проследи никаква търговия по 
време на представителния период, 
посочен в точка 1, частта на Съюза 
вместо това се установява, като се 
следва процедурата, посочена в точка 
2, въз основа на дела на Съюза на 
използване на внос, изразен в 
проценти, на друга тарифна квота с 
точно същото определение на 
продукта или в съответните 
тарифни позиции извън тарифната 
квота.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 32/2000 на Съвета се заменя с 
текста в част Б от приложението 
към настоящия регламент.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 4 за 
изменение на приложението към 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 4 за 
изменение на част А от приложението 
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настоящия регламент и приложение I 
към Регламент (ЕО) № 32/2000 с цел 
да бъде взето предвид следното:

към настоящия регламент с цел да бъде 
взето предвид следното, като 
същевременно се гарантира 
съгласуваност с общата методика, 
договорена съвместно с Обединеното 
кралство, и по-специално се 
гарантира, че достъпът до пазара на 
Съюза, в неговия състав след 
оттеглянето на Обединеното 
кралство, не надвишава отразеното в 
дела от търговските потоци през 
представителен период от време:

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответна информация, която тя 
може да получи или в контекста на 
преговорите съгласно член XXVIII от 
Общото споразумение за митата и 
търговията от 1994 г., или чрез други 
средства.

б) съответна информация, която тя 
може да получи или в контекста на 
преговорите съгласно член XXVIII от 
Общото споразумение за митата и 
търговията от 1994 г., или от други 
източници, които са заинтересовани 
от конкретна тарифна квота.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 a
Регламент (EО) № 32/2000 на Съвета 
се изменя, както следва:
(1) В член 6 параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Решението за временно отнемане, 
изцяло или отчасти, на правото да се 
използват тарифните квоти, 
посочени в параграф 1, се приема 
посредством актове за изпълнение, 
след като Комисията е провела 
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подходящи предварителни 
консултации със съответната 
ползващата се страна. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 10, 
параграф 2.“
(2) В член 9 параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10а за 
изменение на приложения I - VIІ:
a) когато измененията, 
допълненията и техническите 
уточнения са необходими предвид 
промените в Комбинираната 
номенклатура и тарифните кодове;
б) когато уточненията са 
необходими предвид:
– сключването на споразумения от 
Съвета, обмена на кореспонденция в 
рамките на ГАТТ или спазването на 
договорните задължения на Съюза 
към определени държави в рамките на 
ГАТТ, или
– продължаването на действието на 
схемата на общи преференции по 
отношение на изделията от юта и 
кокосови влакна;
в) с цел включване на развиващите 
се страни в списъците в приложения 
IV и V по официално искане на 
държава заявител, предоставяща 
необходимите гаранции за проверка 
на автентичността на посочените 
изделия;
г) когато са необходими изменения, 
допълнения и уточнения на 
дефиниции за ръчно произведени или 
тъкани изделия, както и на 
образците на удостоверения за 
автентичност;
1а. Всяко изменение на 
приложение I, посочено в параграф 1, 
което произтича от оттеглянето на 
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Обединеното кралство от Съюза:
a) гарантира съгласуваност с 
общата методика, договорена 
съвместно с Обединеното кралство, и 
по-специално гарантира, че достъпът 
до пазара на Съюза, в неговия състав 
след оттеглянето на Обединеното 
кралство, не надвишава отразеното в 
дела от търговските потоци през 
представителен период от време; 
както и
б) може също така да бъде прието, 
за да се вземе предвид съответната 
информация, която Комисията може 
да получи или в контекста на 
преговорите съгласно член XXVIII от 
Общото споразумение за митата и 
търговията от 1994 г., или от други 
източници, които са заинтересовани 
от конкретна тарифна квота.“
(3) Член 10 се заменя със следното:
“1. Комисията се подпомага от 
Комитета за митническа 
кодификация, учреден по силата на 
член 285 от Регламент (ЕС) № 
952/2013.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.“
(4) Вмъква се следният член:
„Член 10а
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 9, 
се предоставя на Комисията за срок 
от пет години, считано от ... [дата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
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правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 9, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, определени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.
5. Веднага след като приеме даден 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 9, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския 
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парламент или на Съвета.“
(5) Приложение I се заменя с 
текста на част Б от приложението 
към настоящия регламент.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, се 
предоставя на Комисията за срок от [4] 
години, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

(2) Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.

(4) Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. С 
цел осигуряване на равен достъп до 
цялата информация Европейският 
парламент и Съветът получават 
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всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от [два месеца] след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с [един месец] 
по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

(6) Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от [два месеца] след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с [два месеца] 
по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 1 и 2 се прилагат от датата, на 
която правото на Съюза престане да се 
прилага по отношение на Обединеното 
кралство в съответствие със сключеното 
от Съюза и Обединеното кралство 
споразумение в съответствие с член 50 
от Договора за Европейския съюз, или 
при липсата на такова споразумение — 
от 30 март 2019 г.

Член 1 и член 3а (нов), параграф 5 се 
прилагат от датата, на която правото на 
Съюза престане да се прилага по 
отношение на Обединеното кралство в 
съответствие със сключеното от Съюза 
и Обединеното кралство споразумение в 
съответствие с член 50 от Договора за 
Европейския съюз, или при липсата на 
такова споразумение — от 30 март 
2019 г.

(Номерацията на членовете не е правилна в предложението на Комисията. Погрешка 
два члена са номерирани като член 4.)


