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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид съвместното изявление от 13 февруари 2013 г. на президента на 

САЩ Барак Обама, председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и 

председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой1, 

– като взе предвид своята резолюция относно преговорите във връзка със 

споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ от 23 май 

2013 г.2, 

– като взе предвид указанията за водене на преговорите относно Трансатлантическото 

партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и Съединените 

американски щати от 14 юни 2013 г.3, 

– като взе предвид докладите на търговския представител от САЩ от 2013 и 2014 г. 

относно санитарните и фитосанитарните мерки4, 

– като взе предвид докладите на търговския представител от САЩ от 2013 и 2014 г. 

относно техническите пречки пред търговията5, 

– като взе предвид изследването от своята Генерална дирекция за вътрешни политики 

на ЕС, озаглавено „Правни последици на партньорството между ЕС и САЩ в 

областта на търговията и инвестициите за достиженията на правото на ЕС и в 

съответните сектори, свързани с околната среда, общественото здраве и 

безопасността на храните, които можаха да бъдат разгледани по време на 

преговорите“ от октомври 2013 г.6 и съответните законодателни области на 

комисията по околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, 

свързани с преговорите за създаване на партньорство между ЕС и САЩ в областта 

на търговията и инвестициите от ноември 2014 г.7, 

– като взе предвид информационната бележка относно уреждането на спорове между 

инвеститорите и държавата в Съединените щати и Европейския съюз от юни 2014 г. 

                                                 
1   http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm. 
2  Приети текстове, P7_TA(2013)0227. 
3  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf 
4  http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf 
5  http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf 
6  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf 
7  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
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от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD)1,  

– като взе предвид членове 168 и 191 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, и по-специално принципа на предпазните мерки по член 191, 

параграф 2, 

– като взе предвид цялостния подход на ЕС по отношение на безопасността на 

храните („от фермата до трапезата „), създаден през 2004 г.2, 

– като взе предвид резултатите от проведеното през ноември 2014 г. проучване на 

Евробарометър във връзка с трансатлантическото споразумението в областта на 

търговията и инвестициите; 

– като взе предвид Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисии 

като част от изпълнението на Тематичната стратегия относно замърсяването на 

въздуха, и при отчитане на законодателството за специфични категории източници, 

като например Евро 5/6 и Евро VI, което има за цел намаляване на замърсяването на 

въздуха, причиняващо 400 000 случая на преждевременна смърт в Европа. 

А. като има предвид, че търговията беше двигател за растежа, заетостта и 

благоденствието на няколко поколения в Европа; като има предвид обаче, че 

търговията и инвестициите не са цели сами по себе си, а следва да представляват 

средство за повишаване на стандарта на живот и на благосъстоянието, за опазване и 

укрепване на общественото здраве, за принос към осигуряването на пълна заетост и 

за оптималното използване на световните ресурси в съответствие с целите за 

устойчиво развитие и с цел защита и опазване на околната среда; 

Б. като има предвид, че съгласно проучването на Евробарометър от ноември 2014 г. в 

25 от 28 държави членки мнозинството от гражданите подкрепят сключването на 

трансатлантическо споразумение в областта на търговията и инвестициите; 

В. като има предвид, че Европа, като континент със застаряващо население, оскъдни 

суровини, ниски нива на раждаемост и социален модел, основан върху високи 

социални разходи спрямо БВП във все по-голяма степен ще разчита на растеж в 

държави извън ЕС, за да помогне за осигуряване на просперитет на вътрешния 

пазар в подкрепа на своите социални системи, които ще бъдат поставени под 

сериозен натиск, основно в резултат на увеличената продължителност на живота в 

съчетание с намаляващото население в трудоспособна възраст; 

Г. като има предвид, че съгласно директивите на Съвета относно ТПТИ3, целта на 

споразумението е увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ, с 

оглед създаване на нови икономически възможности, заетост и растеж чрез по-

голям достъп до пазара и по-голяма регулаторна съвместимост чрез елиминиране на 

ненужните регулаторни пречки пред търговията и начертаване на пътя за 

световните стандарти, като същевременно се признае, че устойчивото развитие е 

                                                 
1  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf 
2  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf 
3  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf 
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обща цел на страните и че страните няма да стимулират търговията или преките 

чуждестранни инвестиции чрез занижаване на вътрешните старндарти и 

законодателството в областта на околната среда, здравеопазването и безопасността; 

като има предвид, че Европейската комисия1 и президентът Обама2 нееднократно 

заявиха публично, че стандартите няма да бъдат занижени от нито една от двете 

страни на Атлантическия океан; 

Д. като има предвид, че САЩ вече са сключили няколко други споразумения за 

партньорство за търговия и инвестиции с други глобални участници; 

Е. като има предвид, че преговорите за партньорство в областта на търговията и 

инвестициите съдържат три основни стълба, които включват а) достъпа до пазара, 

б) регулаторни въпроси и нетарифни бариери и в) правила; 

Ж. като има предвид, че партньорството в областта на търговията и инвестициите да 

възможност за установяване на високи стандарти в някои области за защитата на 

общественото здраве, здравето на животните и опазването на околната среда на 

световно равнище; 

З. като има предвид, че съществува все пак загриженост във връзка с факта, че целта 

на партньорството в областта на търговията и инвестициите за намаляване и 

елиминиране на нетарифните бариери3 би могла да доведе до сключването на 

споразумение, което може да застраши степента на защита на ЕС по отношение на 

общественото здраве, в това число безопасността на храните, здравето на животните 

и околната среда; 

И. като има предвид, че съществуват различия между регулаторните системи на ЕС и 

САЩ също в отношение на защитата на общественото здраве и опазването на 

околната среда, включително безопасността на храните и информацията за 

потребителите и здравето на животните, поради различията в правните и 

политическите култури, отразяващи разнопосочни източници на тревога и подходи, 

като различни принципи(т.е. принципа на предпазливост),  ценностни оценки, 

политически цели и методи за анализ на риска; 

Й. като има предвид, че търговският представител на САЩ счита някои от стандартите 

в тези области за търговски бариери4; 

К. като има предвид, че вече е налице загриженост във връзка с намерението да бъде 

прието споразумението за партньорство в областта на търговията и инвестициите и 

че подобни търговски споразумение вече са дали отражение върху предложенията и 

действията на Комисията, отнасящи се, например, до безопасността на храните и 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm 
2  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a  
3  вж. доклада от 2014 г. относно техническите пречки пред търговията на търговския представител на 

САЩ, стр. 45. 
4  За САЩ, вж. докладите на търговския представител от САЩ за 2013 и 2014 г. относно техническите 

пречки пред търговията. 
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опазването на климата (като третирането за намаляване на патогенните организми, 

етикетирането на месото от клонирани животни и тяхното поколение и прилагането 

на Директивата за качеството на горивата); 

Л. като има предвид, че е налице тревога, че разпоредбите на проекта за регулаторно 

сътрудничество по отношение на актове, които оказват или има вероятност да 

окажат значително въздействие върху търговията и инвестициите между ЕС и 

САЩ:  

 - предоставят на САЩ формални права по отношение на актове за изпълнение, 

които се приемат съгласно член 291 от ДФЕС, докато Европейският парламент не 

разполага с право на контрол по отношение на актове за изпълнение, 

 - предоставят на САЩ правото да започнат регулаторен обмен относно приемането 

на разпоредби в националното законодателство от страна на държавите членки, 

включително съвместно проучване на възможни начини за насърчаване на 

регулаторната съвместимост, 

 - всъщност биха могли да направят за Европейския съюз по-трудно надхвърлянето 

на най-малкия общ знаменател на международни инструменти поради 

ангажиментите, поети  по отношение на международното регулаторно 

сътрудничество и прилагането на международни инструменти; 

М. като има предвид, че предпоставка за постигане на по-голяма регулаторна 

съвместимост, без да се застрашават съществуващите и бъдещите здравни и 

екологични стандарти на Европейския съюз е да се направи ясно разграничение 

между тези области, в които целите и равнища на защита, са подобни, така и тези, в 

които те са различни; като има предвид, че в области, в които целите и равнищата 

на защита, са подобни, би могло да се върви в посока установяване на общи 

подходи или взаимното признаване; като има предвид, че в области, където 

равнищата на закрила явно се различават сътрудничеството следва да бъде насочено 

към обмен на информация или хармонизация във възходяща посока;  

Н. като има предвид, че законодателите в ЕС и САЩ са възприели твърде различни 

подходи по отношение на регламентирането на безопасността на храните и 

фуражите, по-специално по отношение на разрешаването, етикетирането и контрола 

по хранителната верига на хората и животните за ГМО, проследимостта на месото, 

патогенните видове лечение, пестицидите и клонираните животни; като има 

предвид, че регламентите на ЕС за околната среда и безопасността на храните се 

основават на предохранителния принцип и на подхода „от фермата до вилицата“, 

които установяват по-строги правила на ЕС и поради това следва да бъдат запазени;  

О. като има предвид, че въздействието на бъдещо трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции върху достиженията на правото на ЕС в областта на 

околната среда, здравеопазването и безопасността на храните ще са силно зависими 

от конкретните разпоредби на споразумението; като има предвид, че при никакви 

обстоятелства дадено търговско споразумение не може да доведе до изменение на 

действащото законодателство на договарящите се държави; като има предвид, че 

прилагането на съществуващото законодателство, както и приемането на бъдещото 



 

AD\1057731BG.doc 7/16 PE544.393v02-00 

 BG 

законодателство, трябва да остане в ръцете на демократично избраните органи, при 

спазването на установените процедури;  

П. като има предвид, че понастоящем ЕС има ограничен достъп до пазара на САЩ в 

морския сектор и ако е проведено правилно ТПТИ би могло да доведе до по-добро 

сътрудничество, по-голямо сближаване и икономически ползи за европейските 

предприятия; 

Р. като има предвид, че за разлика от повече от 150 държави по света САЩ не са 

ратифицирали основните международни конвенции относно химическите вещества 

(напр. Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители и 

Ротердамската конвенция за международната търговия с определени опасни 

химични вещества), което показва, че САЩ са изолирани в международната 

политика по отношение на химичните вещества; като има предвид, че освен това 

САЩ отказват да прилагат частта за околната среда на Глобалната хармонизирана 

система на ООН за класифициране и етикетиране на химикали, което показва, че 

когато става въпрос за химикали, съществува разногласие между САЩ и ЕС на най-

базисно равнище; 

С. като има предвид, че според доклада на САЩ относно техническите пречки пред 

търговията за 2014 г. САЩ са изразили опасения във връзка с Регламента относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) на 

всяко заседание на комитета по ТПТ на СТО от 2003 г. насам, „с опасения, че 

аспекти на REACH са дискриминационни, лишени от легитимна обосновка и 

съставляват ненужна пречка пред търговията“, което показва по-скоро 

фундаментална позиция срещу REACH от страна на САЩ; 

Т. като има предвид фундаментално различното естество на приетия през 1976 г. Акт 

за контрол на токсичните вещества (TSCA) на САЩ е общоприето, в сравнение с 

приетия през 2006 г. REACH;  като има предвид, че поради тази причина 

преговорите във връзка с партньорството в областта на търговията и инвестициите 

нямат за цел да хармонизират двете системи; като има предвид въпреки това, че 

преговорите засягат бъдещо сътрудничество във връзка с прилагането на REACH; 

като има предвид, че предвид силно различаващите се мнения относно 

управлението на риска от химически вещества, както и предвид фундаменталното и 

трайно противопоставяне на САЩ спрямо REACH, не са налице ползи от 

сътрудничеството при прилагането на тези различаващи се закони, още повече 

поради факта, че прилагането им далеч не е просто техническо или еднозначно 

упражнение; 

У. като има предвид, че са налице големи различия в регулаторните системи на САЩ и 

ЕС по отношение на продуктите за растителна защита: 

 - че 82 активни вещества са забранени в ЕС, но са разрешени в САЩ, 

 - ЕС съзнателно е приел в Регламент (ЕО) № 1107/2009 изключващи критерии, 

базирани на риск, за извеждане от употреба на активни вещества, които са 

канцерогенни или мутагенни, или токсични за репродукцията, или устойчиви и 

биоакумулиращи и токсични, както и вещества, нарушаващи функциите на 
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ендокринната система; САЩ настояват за основан на риска подход, основаващ се на 

редица хипотези и екстраполации, позволявайки по този начин употребата на такива 

вещества, което поражда сериозно безпокойство, 

 - налице е общ модел на разрешаване на по-ниски стойности на остатъчни вещества 

от пестициди в храните в ЕС в сравнение със САЩ; 

Ф. като има предвид, че в проекта на текст за преговори на ЕС в областта на 

санитарните и фитосанитарните мерки, внесен за кръга на преговори от 29 

септември – 3 октомври, се предлага страните да се задължат да прилагат 

допустими отклонения и максимални допустими граници на остатъчни вещества от 

Комисията по Кодекс алиментариус в рамките на 12 месеца след приемането им, 

освен ако страната вносител е изразила резерви в Комисията по Кодекс 

алиментариус; като има предвид, че е налице общ модел на разрешаване на по-

ниски стойности на остатъчни вещества от пестициди в храните в ЕС в сравнение с 

Комисията по Кодекс алиментариус; като има предвид, че през последните четири 

години Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е изразил резерви в 

31-57 % от всички случаи, което показва голямата степен на несъгласие от страна на 

ЕОБХ със стандартите на Кодекс алиментариус; като има предвид, че ЕОБХ 

понастоящем се чувства свободен да изразява своите резерви в рамките на 

възможното; въпреки това, след като ТПТИ бъде веднъж прието е много спорно 

дали на ЕОБХ ще бъде политически разрешено да продължи да действа по този 

начин предвид факта, че в проекта на текст се предвижда ЕС и САЩ да си 

сътрудничат в рамките на международните органи за определяне на стандарти „с 

оглед на постигането на взаимно задоволителни резултати“, което би могло в 

бъдеще да обезсърчи ЕОБХ да изразява своите резерви пред Комисията по Кодекс 

алиментариус и по този начин да се стигне до занижени стандарти в Европейския 

съюз; 

Х. като има предвид, че вносът в ЕС на птиче месо, третирано в антимикробни 

разтвори със съдържание на натриев хипохлорит, следва да се избягва; 

Ц. като има предвид, че почти ратифицираното Всеобхватно икономическо и 

търговско споразумение (ВИТС) вече доказа възможностите за търговия в 

чувствителни селскостопански области като говеждото месо при същевременно 

стриктно придържане към европейските санитарни и фитосанитарни стандарти и 

методи1; 

Ч. като има предвид, че в доклада на САЩ за ТПТ през 2014 г. се посочва 

загрижеността на американската химическа промишленост и промишлеността за 

растителна защита по отношение на изключващите критерии, базирани на риск, 

които предстои да се разработят за веществата, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, като в доклада се заявява, че САЩ са изразили на 

двустранна основа, както и пред комитетите по ТПТ и СФС на СТО, загрижеността 

си във връзка с предложението на ГД „Околна среда“; като има предвид, че през 

юли 2013 г. Комисията реши да даде ход на оценка на въздействието относно 

разработването на критерии за вещества, нарушаващи функциите на ендокринната 

                                                 
1   http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU 
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система; като има предвид, че това решение беше основната причина за неуспеха на 

Комисията да приеме критерии преди 4-годишния краен срок през декември 2013 г.; 

въпреки че САЩ приветстваха решението на Европейската комисия, както Съветът, 

така и Парламентът решиха да подкрепят Швеция в съдебните й действия във 

връзка с неизпълнението от страна на Комисията, което показва коренно различни 

мнения по отношение на естеството на нормативните разпоредби в правото на ЕС; 

Ш. като има предвид, че съществуват връзки между нездравословните храни и 

свързаните с хранителния режим незаразни болести; като има предвид, че според 

специалния докладчик на ООН за правото на всеки да се ползва от най-високите 

достижими стандарти за физическо и психично здраве, световната търговия, 

нарасналите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сектора на храните и 

повсеместният маркетинг на нездравословни храни са довели до увеличение на 

консумацията на нездравословни храни1; като има предвид, че специалният 

докладчик заключи в своя доклад с набор от препоръки към държавите и 

хранително-вкусовата промишленост, да предприемат конкретни стъпки за 

намаляване на производството и консумацията на нездравословни храни и да 

увеличат наличността и достъпността на алтернативи за по-здравословни храни; 

Щ. като има предвид, че според глобалния план за действие на СЗО за профилактика и 

контрол на незаразните болести 2013-20202, натрупаните производствени загуби, 

дължащи се на четирите основни незаразни болести заедно с психичните 

разстройства, се оценява на 47 трилиона щатски долара; като има предвид, че 

според СЗО тази загуба съставлява 75 % от световния БВП през 2010 г. (63 

трилиона щатски долара); като има предвид, че според СЗО продължаването на 

обичайната практика по отношение на незаразните заболявания, ще доведе до 

загуба на производителност и увеличаване на разходите за здравни грижи във 

всички страни; 

АА. като има предвид, че генералният директор на СЗО заяви по време на Осмата 

глобална конференция за промоцията на здравето през юни 2013 г., че „усилията за 

предотвратяване на незаразните болести противоречат на търговските интереси на 

влиятелните икономически оператори3; 

АБ. като има предвид, че ТПТИ, по подобие на Транстихоокеанското споразумение 

за партньорство, може да ограничи възможностите на ЕС и на държавите членки за 

защита на политиката в областта на храненето от влиянието на определени 

интереси, да намали набора от налични възможности за намеса за активно 

обезсърчаване на потреблението на по-малко здравословни храни (и за насърчаване 

на здравословните храни), включително чрез политики в областта на обществените 

поръчки, както и да ограничи капацитета на ЕС и държавите членки за 

осъществяване на тези намеси4; 

АВ. като има предвид, че федералният закон на САЩ относно хуманното отношение 

                                                 
1  http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf 
2  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 
3  http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/ 
4  http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract 
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към животните предоставя много по-слаба защита от регламента на ЕС, в т.ч. 

липсата на законодателство относно стандартите за хуманно отношение към 

селскостопанските животни преди заколването им; като има предвид, че за 

съжаление хуманното отношение към животните не се възприема от Комисията 

като търговски въпрос по същия начин като безопасността на храните или здравето 

на животните за целите на изискванията за внос; 

АГ. като има предвид, че ЕС и САЩ имат много различни регулаторен подход, 

отправна точка за средните емисии и равнище на амбициите по отношение 

намаляването на средните емисии на парникови газове от лекотоварни превозни 

средства; като има предвид, че тази област следователно не трябва да бъде предмет 

на взаимно признаване; 

АД. като има предвид, че законодателите и регулаторните органи в ЕС и САЩ са 

избрали много различен подход за справяне с емисиите на газове с парников ефект 

и борбата с изменението на климата; като има предвид, че противодействието на 

значителните заплахи, породени от изменението на климата, и запазването на 

целостта на възприетата политика по отношение на климата следва да имат 

предимство пред насърчаването на търговията; 

АЕ. като има предвид, че е от съществено значение за ТПТИ да пристъпи към 

интернализация на външните разходи на авиацията, морския транспорт и 

сухопътния превоз на товари във връзка с околната среда, климата и 

здравеопазването, за да се гарантира устойчивост на световната търговия със стоки; 

като има предвид, че в отсъствието на ефективни международни действия, за да 

интернализират тези разходи, ЕС следва да въведе и прилага регионални 

недискриминационни мерки за справяне с тези външни фактори; 

АЖ. като има предвид, че целта на разпоредбите относно устойчивото развитие в 

ТПТИ следва да бъде да се гарантира, че политиките в областта на търговията и 

околната среда се подпомагат взаимно, да се насърчи оптималното използване на 

ресурсите в съответствие с целите за устойчиво развитие, както и да се укрепи 

сътрудничеството в областта на околната среда; 

АЗ.  като има предвид, че в много области, като например политиките в областта на 

климата и контрола на емисиите, регулаторните стандарти на САЩ са по-ниски от 

тези на ЕС, което води до по-високи разходи за производство и за спазване на 

регулаторните разпоредби в ЕС в сравнение със САЩ и съответно до опасност от 

изместване на въглеродни емисии; 

АИ. като има предвид, че намалението на тарифите за чувствителни по отношение на 

енергията стоки, при които разходите за привеждане в съответствие с изискванията 

по отношение на регулирането, околната среда и климата са по-високи в ЕС в 

сравнение с тези в САЩ, може да доведе до понижаване на 

конкурентоспособността на продукцията на ЕС в сравнение с вноса от САЩ, които 

нямат такива разходи; 

АЙ. като има предвид, че универсалните системи за здравеопазване са част от 

европейския социален модел, а държавите членки разполагат с компетентност за 
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управлението и организацията на здравните услуги и медицинските грижи; 

АК. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна 

употреба изисква обобщение на резултатите от всички клинични изпитвания да се 

публикува в публично достъпна база данни една година след приключването на 

изпитването, както и публикуване на пълен доклад от клиничното изследване след 

приключване на процеса на издаване на разрешение или след като заявителят е 

оттеглил искането за разрешение за пускане на пазара; като има предвид, че законът 

в САЩ не изисква същото равнище на прозрачност; 

АЛ. като има предвид, че фармацевтичните разходи съставляват 1,5 % от 

европейския БВП и следователно всяко засилване на защитата на интелектуалната 

собственост, произтичащо от ТПТИ, би могло да окаже отрицателно въздействие 

върху разходите за здравеопазване; 

АМ. като има предвид, че съгласно Конференцията на ООН за търговия и развитие, 

екологични и здравни мерки са сред правителствените мерки, които са били 

оспорвани най-често при случаи на уреждане на спорове между инвеститорите и 

държавата;  

АН. като има предвид, че на 25 ноември 2014 г. Комисията реши да увеличи 

прозрачността на преговорите за ТПТИ1; като има предвид, че това решение е добре 

дошло; като има предвид, че на 7 януари 2015 г. Европейският омбудсман също така 

приветства постигнатия от Комисията напредък за превръщането на преговорите за 

ТПТИ в по-прозрачни, като същевременно, отправи също така известен брой 

препоръки за по-нататъшно подобрение2; като има предвид, че достъпът до 

предложенията за текстове от страна на САЩ, би също увеличил прозрачността; 

1. призовава Комисията да следва общите принципи и цели на директивите на Съвета 

за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции; 

2. призовава Комисията да гарантира, че политиките и принципите на ЕС за защита и 

подобряване на качеството на общественото здраве, на здравето на животните и на 

околната среда ще бъдат поддържани в хода на преговорите и ще бъдат де юре и де 

факто отразени изцяло в окончателното споразумение за ТПТИ; 

3. призовава Комисията да гарантира, че ТПТИ няма да накърнява правото, 

способността и законодателните процедури на ЕС и на  държавите членки да 

приемат и прилагат, в съответствие със съответните им правомощия, 

съществуващите и бъдещите мерки, необходими за преследване по 

недискриминационен начин на легитимни цели в областта на публичната политика, 

като такива в сферата на общественото здраве, здравето на животните и опазването 

на околната среда; 

                                                 
1   C (2014) 9052 окончателен.  
2  http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark 
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4. призовава Комисията да гарантира, че всяко споразумение, било то чрез 

хоризонтална глава относно регулаторното сътрудничество или секторни 

разпоредби, няма да доведе до понижаване на съществуващите екологични и 

здравни стандарти и стандартите за безопасност на храните, и да се гарантира също 

така, че то няма да засегне стандартите, които все още предстои да бъдат 

определени в области, в които законодателството и стандартите са много различни в 

САЩ в сравнение с ЕС, като например прилагане на съществуващо (рамково) 

законодателство (например REACH), или приемането на нови закони (напр. 

клониране), или бъдещи определения , отнасящи се за равнището на защита (напр. 

химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система); 

5. призовава Комисията да ограничи регулаторното сътрудничество до ясно 

определени секторни области, за които САЩ и ЕС имат сходни равнища на защита, 

или за които има разумни основания да се смята, въпреки различаващите се нива на 

защита, че повишаването на хармонизация би могло да се постигне, или е най-

малкото си заслужава да направи опит за това; призовава Комисията да гарантира, 

че никоя от разпоредбите относно сътрудничеството в областта на регулирането в 

рамките на ТПТИ няма да определя процесуални изисквания за приемането на 

актове на Съюза, засегнати от това, нито  пък ще води до  приложими права в това 

отношение; 

6. призовава Комисията да гарантира, че всички законодателни органи, както и за 

всички заинтересовани страни, засегнати от регулаторното сътрудничество участват 

във всеки орган, който може да бъде създаден за проучване във връзка с бъдещо 

регулаторно сътрудничество; 

7. призовава Комисията да гарантира, че не се правят компромиси между 

икономическите цели и общественото здраве, безопасността на храните, хуманното 

отношение към животните и околната среда1; призовава Комисията да признае, че 

ако ЕС и САЩ имат много различни правила, няма да има споразумение, като 

например за общественото здравеопазване, ГМО, използването на хормони в 

сектора на едрия рогат добитък, REACH и неговото прилагане, както и клонирането 

на животни за селскостопански цели, и следователно няма да се водят преговори по 

тези въпроси; 

8. призовава Комисията да разгледа следните регулаторни мерки или стандарти, като 

основни и като такива, с които не трябва да се правят компромиси:  

 — неодобрение  на активни вещества и максимално допустими граници на 

остатъчни вещества от пестициди в ЕС,  

 — регулаторни мерки по отношение на веществата, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, 

 —  организационната автономия в областта на водоснабдяването и канализацията, 

                                                 
1  вж. речта на члена на Комисията по въпросите на търговията в ЕС, Сесилия Малмстрьом, от 11 

декември 2014 г. 
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 — интегрирания подход на ЕС към безопасността на храните, включително 

разпоредбите за хуманното отношение към животните,  

 — прилагане на законодателството на ЕС за предоставянето на информация за 

храните на потребителите, 

 —  прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна 

употреба и по-специално върху изискването за изчерпателни доклади за клинични 

проучвания относно всички клинични изпитвания, които да се публикуват в 

публично достъпна база данни, щом завърши процедурата по даване на разрешение,  

 — компетентността на държавите членки по отношение на организацията на 

системите на здравеопазването, включително процедурите за ценообразуване и 

възстановяване на разходите за лекарствени продукти, както и достъпа до 

лекарствени продукти,  

 — ограниченията на съставки в козметични продукти, както и забрана на 

изпитванията върху животни за козметични съставки и крайни продукти,  

 — политиките на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници, зелените 

технологии и постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката,  

 — мерки за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива, както и процеси в 

рамките на ЕС и/или международни процеси, водещи до декарбонизацията на 

транспорта,  

 — изискванията за екодизайн към енергоемките продукти;  

9. призовава Комисията да изключи обществените и социални услуги от всички 

разпоредби на споразумението; настоява освен това, че не трябва да съществуват 

негативни списъци, хибридни подходи или „задържащи клаузи“; 

10. призовава Комисията да гарантира, че ще бъде постигнат един общ подход, 

регулаторно сътрудничество и взаимно признаване в следните области, където това 

е уместно, при положение че равнището на стандартите на ЕС не е застрашено: 

 — признаване и защита на всички европейски защитени наименования за произход  

и  на защитения географски произход от страна на САЩ и прекратяване на 

заблуждаваща употреба на географските означения в САЩ,  

 — интегрирано управление на вредителите, с цел да се избегнат вредители по 

животните и растенията,  

 — намаляване на използването на антибиотици в животновъдството, гарантиране на 

ефективността на антибиотиците както за хората, така и за животните  

 — системи за идентификация на животните и съвместими разпоредби за 

проследимост, за да се гарантира, че преработените и непреработените храни, 

съдържащи продукти от животински произход, могат да бъдат ефективно 
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проследяване в цялата хранителна верига,  

 — алтернативни методи на изпитванията върху животни,  

 — инспекции, свързани с производството на фармацевтични продукти и 

медицински изделия,  

 — мерки за борба със затлъстяването, по-специално при децата, 

 — „зелени“ обществени поръчки,  

 — хармонизираното прилагане на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1958 г. относно 

приемането на единни технически предписания и Спогодбата от 1998 г. относно 

глобални технически правила (ГТП) на ООН;  

 — единно въвеждане на подобрен цикъл на изпитване както в ЕС, така и в САЩ, 

въз основа на хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки 

превозни средства; надзор на пазара и сертифициране на съответствието на 

производството изпитвания за съответствие при употреба, както и прозрачност на 

резултатите,  

 — въвеждане на глобална система за класифициране на превозните средства за леки 

и тежки превозни средства, 

 — замяна на цианид в минната промишленост;  

11. призовава Комисията да продължи интегрирането на съществуващите системи на 

ЕС и САЩ за ранно предупреждение в хранителновкусовия сектор и  

подобряването на проследимостта на продуктите в трансатлантическата верига на 

търговия, за да могат да се предприемат по-бързи действия за защита на здравето в 

случай на заплаха, свързана с храните; 

12. призовава Комисията да гарантира, че  главата на ТПТИ относно техническите 

бариери пред търговията не ограничава възможностите на ЕС и неговите държави 

членки да приемат мерки с цел намаляване на потреблението на определени стоки 

като тютюн, храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар, както и вредната 

употреба на алкохол; 

13. призовава Комисията да насърчава САЩ да отмени забраната върху вноса на 

говеждо месо от ЕС; 

14. призовава Комисията да започне официален диалог с американските регулаторни 

органи по темата за хуманното отношение към животните; призовава Комисията да 

защитава разпоредбите относно хуманното отношение към животните, за да се 

постигне хармонизиране на най-високо равнище, подкрепено от необходимите 

механизми за прилагане; 

15. призовава Комисията, във връзка с главата относно търговията и устойчивото 

развитие, да изиска от САЩ пълно спазване на многостранните споразумения в 

областта на околната среда като, наред с другото, Протокола от Монреал (озон), 
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Конвенцията от Базел (трансграничен превоз на опасни отпадъци), Конвенцията от 

Стокхолм (устойчиви органични замърсители), Конвенцията от Ротердам (опасни 

химикали и пестициди), Конвенцията за международната търговия със застрашени 

видове от дивата флора и фауна и Протокола от Киото, преди да даде съгласието си 

за регулаторно сътрудничество по тези въпроси;  

16. призовава Комисията да избягва двусмислени текстове, за да предотврати 

разширително тълкуване от страна на арбитражните съдилища, като се увери, че 

основните термини в споразумението са ясно дефинирани; 

17. призовава Комисията да се противопостави на включването на механизма за 

уреждане на спорове между инвеститорите и държавата в рамките на 

партньорството в областта на търговията и инвестициите, тъй като, от една страна, 

има опасност този механизъм да доведе до съществено засягане на суверенни права 

на ЕС, неговите държави членки, регионалните и местни органи при приемането на 

разпоредби относно общественото здраве, безопасността на храните и околната 

среда, а от друга страна, съдилищата на ЕС и/или на държавите членки са тези, 

които следва да осигуряват ефективна правна защита въз основа на демократична 

легитимност и които следва компетентно, ефикасно и икономично да решават 

всички евентуални спорове; 

18. призовава Комисията, в рамките на преговорите по ТПТИ, да сложи край на 

освобождаването на търговското въздухоплаване от данък върху горивото в 

съответствие с ангажиментите на Г20 за поетапно прекратяване на субсидиите за 

изкопаеми горива; 

19. призовава Комисията да гарантира, че Европейският парламент е напълно 

информиран за протичането на процеса на водене на преговори; 

20. призовава Комисията да продължава да увеличава прозрачността във връзка с 

воденето на преговорите, в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман 

от 7 януари 2015 г.; 

21. призовава Комисията настоятелно да призове САЩ да последват примера на 

действията на ЕС, за да се увеличи прозрачността; 

22. призовава Комисията да гарантира, че оценката на въздействието върху 

устойчивостта на търговията (SIA) относно споразумението за ТПТИ е 

изчерпателна и актуализирана веднага след консолидирането на текста и преди 

окончателното му оформяне, с ясно участие на заинтересованите страни и 

гражданското общество; счита, че оценката на въздействието върху устойчивостта 

следва също така да извърши подробен преглед и оценка на предложените 

разпоредби  с оглед на тяхното потенциално въздействие върху регулаторните 

достижения на правото на ЕС и свободата на ЕС да преследва законни обществени 

политически цели в бъдеще, и да установи дали преследваната цел би могла да се 

постигне също толкова успешно с други средства; 
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