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Изменение25
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският съюз се стреми да 
определя и провежда действия с цел 
подпомагане на устойчивото развитие в 
икономическо и социално отношение и 
в областта на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността.

(3) Европейският съюз се стреми да 
определя и провежда действия с цел 
подпомагане на устойчивото развитие в 
икономическо и социално отношение и 
в областта на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността и 
допринасяне за постигането на 
Целите на хилядолетието.

Or. en

Обосновка

Текстът се отнася до една от ключовите цели на политиката на ЕС по отношение на 
развиващите се страни.

Изменение 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕО) № 732/2008 на 
Съвета за прилагане на схема от общи 
тарифни преференции за периода от 1 
януари 2009 г. до 31 декември 2011 г., 
чийто срок на действие бе удължен с 
Регламент (ЕС) № …. на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета, 
схемата от общи тарифни преференции 
(„схемата“) се прилага до прилагането 

(6) С Регламент (ЕО) № 732/2008 на
Съвета за прилагане на схема от общи 
тарифни преференции за периода от 1 
януари 2009 г. до 31 декември 2011 г., 
чийто срок на действие бе удължен с 
Регламент (ЕС) № …. на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета, 
схемата от общи тарифни преференции 
(„схемата“) се прилага до прилагането 
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на настоящия регламент. След това 
схемата следва да продължи да се 
прилага, без да се определя краен срок. 
Тя обаче ще бъде подложена на преглед 
пет години след влизането Й в сила.

на настоящия регламент. След това 
схемата следва да продължи да се 
прилага за период от осем години. 
Схемата ще бъде подложена на 
преглед пет години след влизането й в 
сила.

Or. en

Изменение 27
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Чрез предоставянето на 
преференциален достъп до пазара на 
Съюза схемата следва да подпомага 
развиващите се държави в усилията им 
за намаляване на бедността и да 
насърчава доброто управление и 
устойчивото развитие, като им помага 
да формират допълнителни приходи 
чрез международна търговия, които 
впоследствие те могат да реинвестират в 
полза на собственото си развитие. 
Тарифните преференции по схемата 
следва да бъдат насочени основно към 
подпомагане на развиващите се страни с 
най-големи нужди в областта на 
развитието, търговията и финансите.

(7) Чрез предоставянето на 
преференциален достъп до пазара на 
Съюза схемата следва да подпомага 
развиващите се държави в усилията им 
за намаляване на бедността и да 
насърчава доброто управление и 
устойчивото развитие, като им помага 
да диверсифицират своите икономики 
и да формират допълнителни приходи 
чрез международна търговия, които 
впоследствие те могат да реинвестират в 
полза на собственото си развитие. 
Тарифните преференции по схемата 
следва да бъдат насочени основно към 
подпомагане на развиващите се страни с 
най-големи нужди в областта на 
развитието, търговията и финансите.

Or. en

Обосновка

Диверсифицирането на икономиката е ключов фактор за преодоляване на бедността 
в развиващите се държави.
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Изменение 28
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Чрез предоставянето на 
преференциален достъп до пазара на 
Съюза схемата следва да подпомага
развиващите се държави в усилията им 
за намаляване на бедността и да 
насърчава доброто управление и 
устойчивото развитие, като им помага 
да формират допълнителни приходи 
чрез международна търговия, които 
впоследствие те могат да реинвестират в 
полза на собственото си развитие. 
Тарифните преференции по схемата 
следва да бъдат насочени основно към 
подпомагане на развиващите се страни с 
най-големи нужди в областта на 
развитието, търговията и финансите.

(7) Чрез предоставянето на 
преференциален достъп до пазара на 
Съюза схемата следва да подпомага 
развиващите се държави в усилията им 
за намаляване на бедността и да 
насърчава доброто управление и 
устойчивото развитие, като подкрепя 
индустриалното развитие и 
диверсифицирането на техните 
икономики и като им помага да 
формират допълнителни приходи чрез 
международна търговия, които 
впоследствие те могат да реинвестират в 
полза на собственото си развитие. 
Тарифните преференции по схемата 
следва да бъдат насочени основно към 
подпомагане на развиващите се страни с 
най-големи нужди в областта на 
развитието, търговията и финансите.

Or. lt

Изменение 29
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Настоящият преразгледан 
регламент е инструмент, 
посредством който ЕС може да 
изпълнява член 37, параграф 6 от 
Споразумението за партньорство 
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между страните от АКТБ и ЕС, 
който гласи: „Общността ще 
направи оценка на положението на 
най-слабо развитите държави, които 
след консултации с Общността 
решат, че не са в състояние да 
встъпят в споразумение за 
икономическо партньорство, и ще 
разгледа всички алтернативни 
възможности, за предоставяне на 
тези държави на нова търговска 
рамка, която съответства на 
положението им и на правилата на 
СТО.”

Or. en

Обосновка

Схемата не следва да се използва като средство за принуждаване на страните от 
АКТБ да сключват споразумения за икономическо партньорство. Тези, които не 
желаят, независимо от причините, следва да продължат да имат достъп до 
преференциите по ОСП.

Изменение 30
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие.
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 

(9) Общият режим следва да се
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие.
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
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степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика.
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин.
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 
финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени. С оглед на последователността 
тарифните преференции, предоставяни 
по общия режим, следва да не се 
прилагат по отношение на развиващите 
се държави, които са получили от 
Европейския съюз преференциален 
режим за достъп до пазара, с който за по 
същество цялата търговия им се 
предоставя най-малко същото равнище 
на тарифни преференции, каквото и със 
схемата. С оглед предоставяне на дадена 
държава бенефициер и на 
икономическите оператори време за 
организирано приспособяване, общият 
режим следва да продължи да се 
предоставя в продължение на две 
години, считано от датата на прилагане 
на преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 

тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика.
Но някои държави, класифицирани от 
Световната банка като държави с 
по-висок среден доход, са все още 
уязвими поради липса на 
диверсификация и недостатъчна 
интегрираност в световната 
икономика. Държавите с висок доход 
и държавите с по-висок среден доход
нямат същите нужди в областта на 
развитието, търговията и финансите 
както останалите развиващи се държави;
те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин.
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или неуязвимите държави
с по-висок среден доход увеличава 
конкурентния натиск върху износа от 
по-бедните, по-уязвимите държави и по 
този начин ги натоварва с една 
неоправдана тежест. В общия режим се 
отчита фактът, че нуждите по 
отношение на развитието, финансите и 
търговията подлежат на промяна и се 
гарантира, че режимът остава отворен за 
участие, в случай че положението на 
някоя държава се промени. С оглед на 
последователността тарифните 
преференции, предоставяни по общия 
режим, следва да не се прилагат по 
отношение на развиващите се държави, 
които са получили от Европейския съюз 
преференциален режим за достъп до 
пазара, с който за по същество цялата 
търговия им се предоставя най-малко 
същото равнище на тарифни 
преференции, каквото и със схемата. С 
оглед предоставяне на дадена държава 
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посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

бенефициер и на икономическите 
оператори време за организирано 
приспособяване, общият режим следва 
да продължи да се предоставя в 
продължение на две години, считано от 
датата на прилагане на 
преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

Or. en

Обосновка

Категорията държави с по-висок среден доход включва повече от 30 страни, които 
отговарят на настоящите критерии на ОСП за уязвимост. Поради това те не 
трябва да бъдат третирани като държавите с висок доход. Съчетаването на 
критерия за доход с критериите за уязвимост осигурява по-подходящ инструмент за 
насочване на ползите от ОСП към най-нуждаещите се страни.

Изменение 31
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие. 
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика. 
Тези държави нямат същите нужди в 

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие. 
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход и имат много висок или висок 
индекс за човешко развитие, 
разполагат с нива на доход на глава от 
населението и имат равнище на 
икономическо развитие, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
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областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин. 
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 
финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени. С оглед на последователността 
тарифните преференции, предоставяни 
по общия режим, следва да не се 
прилагат по отношение на развиващите 
се държави, които са получили от 
Европейския съюз преференциален 
режим за достъп до пазара, с който за по 
същество цялата търговия им се 
предоставя най-малко същото равнище 
на тарифни преференции, каквото и със 
схемата. С оглед предоставяне на дадена 
държава бенефициер и на 
икономическите оператори време за 
организирано приспособяване, общият 
режим следва да продължи да се 
предоставя в продължение на две 
години, считано от датата на прилагане 
на преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика. 
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин. 
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 
финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени. С оглед на последователността 
тарифните преференции, предоставяни 
по общия режим, следва да не се 
прилагат по отношение на развиващите 
се държави, които са получили от 
Европейския съюз преференциален 
режим за достъп до пазара, с който за по 
същество цялата търговия им се 
предоставя най-малко същото равнище 
на тарифни преференции, каквото и със 
схемата. С оглед предоставяне на дадена 
държава бенефициер и на 
икономическите оператори време за 
организирано приспособяване, общият 
режим следва да продължи да се 
предоставя в продължение на две 
години, считано от датата на прилагане 
на преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.
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Or. en

Изменение 32
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие. 
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика. 
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин. 
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие. 
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход, които са достатъчно добре 
интегрирани в глобалната икономика, 
разполагат с нива на доход на глава от 
населението, които им позволяват да 
постигнат по-висока степен на 
диверсификация без тарифните 
преференции по схемата; техните 
икономики успешно са осъществили 
прехода си от централизирана към 
пазарна икономика. Тези държави нямат 
същите нужди в областта на развитието, 
търговията и финансите, както 
останалите развиващи се държави; те са 
на различен етап от икономическото си 
развитие, т.е. те не са в сходно 
положение с по-уязвимите развиващи се 
държави; ето защо, за да се предотврати 
неоснователна дискриминация, е 
необходимо те да бъдат третирани по 
различен начин. Освен това 
използването на предвидените в 
рамките на схемата тарифни 
преференции от държавите с висок 
доход или с по-висок среден доход, 
които са достатъчно добре 
интегрирани в глобалната икономика
увеличава конкурентния натиск върху 
износа от по-бедните, по-уязвимите 
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финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени. С оглед на последователността 
тарифните преференции, предоставяни 
по общия режим, следва да не се 
прилагат по отношение на развиващите 
се държави, които са получили от 
Европейския съюз преференциален 
режим за достъп до пазара, с който за по 
същество цялата търговия им се 
предоставя най-малко същото равнище 
на тарифни преференции, каквото и със 
схемата. С оглед предоставяне на дадена 
държава бенефициер и на 
икономическите оператори време за 
организирано приспособяване, общият 
режим следва да продължи да се 
предоставя в продължение на две 
години, считано от датата на прилагане 
на преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

държави и по този начин ги натоварва с 
една неоправдана тежест. В общия 
режим се отчита фактът, че нуждите по 
отношение на развитието, финансите и 
търговията подлежат на промяна и се 
гарантира, че режимът остава отворен за 
участие, в случай че положението на 
някоя държава се промени. С оглед на 
последователността тарифните 
преференции, предоставяни по общия 
режим, следва да не се прилагат по 
отношение на развиващите се държави, 
които са получили от Европейския съюз 
преференциален режим за достъп до 
пазара, с който за по същество цялата 
търговия им се предоставя най-малко 
същото равнище на тарифни 
преференции, каквото и със схемата. С 
оглед предоставяне на дадена държава 
бенефициер и на икономическите 
оператори време за организирано 
приспособяване, общият режим следва 
да продължи да се предоставя в 
продължение на две години, считано от 
датата на прилагане на 
преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

Or. es

Обосновка

Групата на държавите с по-висок среден доход е твърде разнообразна. Икономиките 
на много от тях са все още уязвими и биха могли сериозно да пострадат при 
преустановяване на преференциите по ОСП. Автоматичното изключване на тази 
група държави следва да бъде избягвано и единствените държави, изключени от 
схемата следва да бъдат държавите с по-висок среден доход, които са достатъчно 
добре интегрирани в глобалната икономика и следователно могат да се оправят без 
подкрепа от ОСП.

Изменение 33
Emilio Menéndez del Valle
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие. 
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход или държави с по-висок среден 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика. 
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин. 
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или с по-висок среден 
доход увеличава конкурентния натиск 
върху износа от по-бедните, по-
уязвимите държави и по този начин ги 
натоварва с една неоправдана тежест. В 
общия режим се отчита фактът, че 
нуждите по отношение на развитието, 
финансите и търговията подлежат на 
промяна и се гарантира, че режимът 
остава отворен за участие, в случай че 
положението на някоя държава се 
промени. С оглед на последователността 
тарифните преференции, предоставяни 
по общия режим, следва да не се 

(9) Общият режим следва да се 
предоставя на всички развиващи се 
страни, които споделят обща нужда от 
развитие и са на сходен етап от 
икономическото си развитие. 
Държавите, класифицирани от 
Световната банка като държави с висок 
доход, разполагат с нива на доход на 
глава от населението, които им 
позволяват да постигнат по-висока 
степен на диверсификация без 
тарифните преференции по схемата; 
техните икономики успешно са 
осъществили прехода си от 
централизирана към пазарна икономика. 
Тези държави нямат същите нужди в 
областта на развитието, търговията и 
финансите, както останалите развиващи 
се държави; те са на различен етап от 
икономическото си развитие, т.е. те не 
са в сходно положение с по-уязвимите 
развиващи се държави; ето защо, за да 
се предотврати неоснователна 
дискриминация, е необходимо те да 
бъдат третирани по различен начин. 
Освен това използването на 
предвидените в рамките на схемата 
тарифни преференции от държавите с 
висок доход или от тези, които са
достатъчно добри интегрирани в 
глобалната икономика увеличава 
конкурентния натиск върху износа от 
по-бедните, по-уязвимите държави и по 
този начин ги натоварва с една 
неоправдана тежест. В общия режим се 
отчита фактът, че нуждите по 
отношение на развитието, финансите и 
търговията подлежат на промяна и се 
гарантира, че режимът остава отворен за 
участие, в случай че положението на 
някоя държава се промени. С оглед на 
последователността тарифните 
преференции, предоставяни по общия 
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прилагат по отношение на развиващите 
се държави, които са получили от 
Европейския съюз преференциален 
режим за достъп до пазара, с който за по 
същество цялата търговия им се 
предоставя най-малко същото равнище 
на тарифни преференции, каквото и със 
схемата. С оглед предоставяне на дадена 
държава бенефициер и на 
икономическите оператори време за 
организирано приспособяване, общият 
режим следва да продължи да се 
предоставя в продължение на две 
години, считано от датата на прилагане 
на преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

режим, следва да не се прилагат по 
отношение на развиващите се държави, 
които са получили от Европейския съюз 
преференциален режим за достъп до 
пазара, с който за по същество цялата 
търговия им се предоставя най-малко 
същото равнище на тарифни 
преференции, каквото и със схемата. С 
оглед предоставяне на дадена държава 
бенефициер и на икономическите 
оператори време за организирано 
приспособяване, общият режим следва 
да продължи да се предоставя в 
продължение на две години, считано от 
датата на прилагане на 
преференциалния режим за достъп до 
пазара, като тази дата следва да се 
посочи в списъка с държави 
бенефициери по общия режим.

Or. es

Изменение 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Схемата представлява 
алтернатива за държавите от АКТБ, 
които не желаят да сключат 
споразумение за икономическо 
партньорство.

Or. en

Обосновка

По различни причини, редица държави от АКТБ не възнамеряват да сключват 
споразумения за икономическо партньорство и не следва да бъдат принуждавани да 
направят това поради заплаха да бъдат изключени от настоящата схема.
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Изменение 35
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Регионалното сътрудничество е 
важен инструмент за устойчиво 
развитие и важно стъпало към 
интеграция в многостранната 
система за търговия.  Важно е 
усилията за регионална интеграция 
на най-слабо развитите държави да 
не бъдат подкопавани чрез създаване 
на различни режими на достъп до 
пазара на важни търговски 
партньори, включително такива, 
свързани с правила за произход. 
Развиващи се държави и най-слабо 
развити държави, които изграждат 
регионални икономически блокове 
имат общи нужди, свързани с 
развитието, търговията или 
финансите. Следователно развиващи 
се държави, които принадлежат към 
най-слабо развит регион, т.е. 
митнически съюз или зона за свободна 
търговия, повечето от членовете на 
които са най-слабо развити държави 
и всички членове на които са се 
ангажирали да образуват митнически 
съюз помежду си, следва също да 
подлежат на специалния режим, 
предоставян на най-слабо развитите 
държави.

Or. en

Обосновка

Това съображение обяснява причините за въвеждането на понятието най-слабо 
развит регион и предлага на държавите от тези региони същия режим, като този за 
най-слабо развитите държави.
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Изменение 36
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) По специалния режим за най-слабо 
развитите държави следва да продължи 
да се предоставя безмитен достъп до 
пазара на Европейския съюз за продукти 
с произход от най-слабо развитите 
държави, както са признати и 
класифицирани от ООН, като се 
изключва търговията с оръжия. За 
държава, която вече не е класифицирана 
от ООН като най-слабо развита 
държава, следва да бъде установен 
преходен период, за да се смекчат 
евентуални неблагоприятни последици, 
произтичащи от премахването на 
тарифните преференции, предоставяни 
по този режим. От тарифните 
преференции, предвидени по 
специалния режим за най-слабо 
развитите държави, следва да 
продължат да се ползват тези най-слабо 
развити държави, които се ползват от 
друг преференциален режим за достъп 
до пазара на Европейския съюз.

(15) По специалния режим за най-слабо 
развитите държави и най-слабо 
развитите региони следва да продължи 
да се предоставя безмитен и не 
подлежащ на квоти достъп до пазара 
на Европейския съюз за продукти с 
произход от най-слабо развитите 
държави, както са признати и 
класифицирани от ООН, или държави, 
принадлежащи към най-слабо 
развити региони, като се изключва 
търговията с оръжия. За държава, която 
вече не е класифицирана от ООН като 
най-слабо развита държава или 
държава, която преди е 
принадлежала към най-слабо развит 
регион, следва да бъде установен 
преходен период, за да се смекчат 
евентуални неблагоприятни последици, 
произтичащи от премахването на 
тарифните преференции, предоставяни 
по този режим. От тарифните 
преференции, предвидени по 
специалния режим за най-слабо 
развитите държави и най-слабо 
развитите региони, следва да 
продължат да се ползват тези най-слабо 
развити държави, които се ползват от 
друг преференциален режим за достъп 
до пазара на Европейския съюз.

Or. en
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Обосновка

Това съображение трябва да бъде съгласувано с въвеждането на понятието най-
слабо развит регион с новото съображение 14а.

Изменение 37
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) С оглед утвърждаване на 
подходящи промишлени изделия, 
подлежащи на преференциални 
тарифи, регионалните правила за 
кумулация на произход следва да се 
прилагат към най-слабо развитите 
региони, когато държавите в региона 
имат еднакви правила за произход. Не 
следва да има изключения от 
регионалната кумулация за най-слабо 
развит регион.

Or. en

Обосновка

Регионалната кумулация на правила за произход е важен инструмент за развитие, 
тъй като те дават възможност за по-висока степен на специализация между 
участващите страни и им позволяват да използват ефективно преференциите за 
достъп до пазара.

Изменение 38
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Кумулацията на произход е 
важно улеснение, което дава 
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възможност на страни с еднакви 
правила за произход да работят 
заедно за производството на изделия, 
които подлежат на преференциално 
тарифно третиране. Това включва 
двустранна кумулация, кумулация с 
Норвегия, Швейцария или Турция, 
регионална кумулация и разширена 
кумулация. Регионалната кумулация 
следва да се прилага към най-слабо 
развитите региони. Не следва да има 
изключения от регионалната 
кумулация за най-слабо развит регион. 
На държави, принадлежащи към най-
слабо развит регион следва да бъде 
позволено да извличат допълнителни 
ползи от кумулация със страни, 
които са партньори във споразумения 
за свободна търговия, сключени от 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Правилата за произход са много важни за ефективното използване на преференциите 
за достъп до пазара. За да станат предлаганите преференции ефективни 
кумулацията на произход следва да се предлага на най-слабо развитите региони.

Изменение 39
Robert Sturdy
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Това тарифно намаление следва да 
е достатъчно привлекателно, за да 
мотивира търговците да използват 
възможностите, предлагани от схемата. 
Поради това адвалорните мита следва 
като цяло да се намалят с плоска ставка 
от 3,5 процентни пункта от 
митническата ставка за „най-

(19) Това тарифно намаление следва да 
е достатъчно привлекателно, за да 
мотивира търговците да използват 
възможностите, предлагани от схемата. 
Поради това адвалорните мита следва 
като цяло да се намалят с плоска ставка 
от 5,5 процентни пункта от 
митническата ставка за „най-



PE480.597v01-00 18/120 AM\889586BG.doc

BG

облагодетелствана нация“, докато за 
текстила и текстилните стоки те следва 
да се намалят с 20 %. Специфичните 
мита следва да се намалят с 30 %. 
Когато има предвидено минимално 
мито, това минимално мито не следва да 
се прилага.

облагодетелствана нация“, докато за 
текстила и текстилните стоки те следва 
да се намалят с 25 %. Специфичните 
мита следва да се намалят с 30 %. 
Когато има предвидено минимално 
мито, това минимално мито не следва да 
се прилага.

Or. en

Обосновка

Малките намаления, предложени от Комисията, означават, че допълнителната 
бюрокрация, свързана с честото подаване на заявления за преференцията, ще 
надхвърля ползите от нея. Увеличаването на намалението до 5,5 процентни пункта
или до 25 % в случая с текстила, би увеличило стойността на преференциите за 
развиващите се страни и смисъла да си ги търсят.

Изменение 40
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Това тарифно намаление следва да 
е достатъчно привлекателно, за да 
мотивира търговците да използват 
възможностите, предлагани от схемата. 
Поради това адвалорните мита следва 
като цяло да се намалят с плоска ставка 
от 3,5 процентни пункта от 
митническата ставка за „най-
облагодетелствана нация“, докато за 
текстила и текстилните стоки те следва 
да се намалят с 20 %. Специфичните 
мита следва да се намалят с 30 %. 
Когато има предвидено минимално 
мито, това минимално мито не следва да 
се прилага.

(19) Това тарифно намаление следва да 
е достатъчно привлекателно, за да 
мотивира търговците да използват 
възможностите, предлагани от схемата. 
Поради това адвалорните мита следва 
като цяло да се намалят с плоска ставка 
от 3 процентни пункта от митническата 
ставка за „най-облагодетелствана 
нация“, докато за текстила и 
текстилните стоки те следва да се 
намалят с 20 %. Специфичните мита 
следва да се намалят с 30 %. Когато има 
предвидено минимално мито, това 
минимално мито не следва да се 
прилага.

Or. en
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Изменение 41
Daniel Caspary

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Това тарифно намаление следва да 
е достатъчно привлекателно, за да 
мотивира търговците да използват 
възможностите, предлагани от схемата.
Поради това адвалорните мита следва 
като цяло да се намалят с плоска ставка 
от 3,5 процентни пункта от 
митническата ставка за „най-
облагодетелствана нация“, докато за 
текстила и текстилните стоки те следва 
да се намалят с 20 %. Специфичните 
мита следва да се намалят с 30 %.
Когато има предвидено минимално 
мито, това минимално мито не следва да 
се прилага.

(19) Това тарифно намаление следва да 
е достатъчно привлекателно, за да 
мотивира търговците да използват 
възможностите, предлагани от схемата.
Поради това адвалорните мита следва 
като цяло да се намалят с плоска ставка 
от 3 процентни пункта от митническата 
ставка за „най-облагодетелствана 
нация“, докато за текстила и 
текстилните стоки те следва да се 
намалят с 20 %. Специфичните мита 
следва да се намалят с 30 %. Когато има 
предвидено минимално мито, това 
минимално мито не следва да се 
прилага.

Or. de

Изменение 42
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специален режим за най-слабо 
развитите държави.

в) специален режим за най-слабо 
развитите държави и най-слабо 
развитите региони.

Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави.  ОСП не 
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следва да въвежда различни режими за достъп до пазара в региони, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо развити държави. С това изменение на най-слабо 
развитите региони се предлага същия режим като на най-слабо развитите държави.

Изменение 43
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „държави бенефициери по 
инициативата ВОО“ означава държавите 
бенефициери по специалния 
насърчителен режим за най-слабо 
развитите държави, изброени в 
приложение ІV;

д) „държави бенефициери по 
инициативата ВОО“ означава държавите 
бенефициери по специалния режим за 
най-слабо развитите държави и най-
слабо развитите региони, изброени в 
приложение ІV;

Or. en

Обосновка

Определението „насърчителен“ се използва погрешно, тъй като се отнася само за 
ОСП+.  Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави.  
ОСП не следва да създава различни режими за достъп до пазара в региони, по-
голямата част от членовете на които са най-слабо развити държави. С това 
изменение определението на „държави бенефициери по инициативата ВОО“ се 
привежда в съответствие с въвеждането на понятието най-слабо развити региони.

Изменение 44
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „най-слабо развит регион“ 
означава митнически съюз или зона за 
свободна търговия, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо 
развити държави и всички членове на 
които са се ангажирали да образуват 
митнически съюз помежду си 
посредством правно обвързващ 
инструмент, включващ срокове за 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави.  ОСП не 
следва да създава различни режими за достъп до пазара в региони, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо развити държави. Следователно специалният 
режим за най-слабо развитите държави следва да се предостави и на „най-слабо 
развитите региони“. Понятието следва да се добави към определенията.

Изменение 45
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1  – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „раздел по ОСП“ означава раздел, 
изброен в приложение V и установен 
въз основа на разделите и главите от 
Общата митническа тарифа;

(i) „раздел по ОСП“ означава раздел, 
изброен в приложение V и приложение 
ІХ и е установен въз основа на 
разделите и главите от Общата 
митническа тарифа;

Or. en

Изменение 46
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
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от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

Or. en

Обосновка

Редица държави с  висок среден доход са уязвими и поради това следва да продължат 
да се ползват с тарифните преференции, предвидени в общия преференциален режим.

Изменение 47
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

Or. es

Обосновка

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
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transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Изменение 48
David Martin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 49
Daniel Caspary

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
двете последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

Or. de

Обосновка

Световната банка се нуждае от повече време за съответното класифициране на 
държавите, като се има предвид необходимото събиране на данни и обработката им.

Изменение 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl



PE480.597v01-00 24/120 AM\889586BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
двете последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 51
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход или 
има дял по-висок от 1 % в износа на 
стоки във световен мащаб през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 52
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
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държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

държава с по-висок среден доход и е 
била класифицирана като държава с 
много високо или високо равнище на 
човешко развитие съгласно индекса за 
човешко развитие през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 53
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход или 
има дял по-висок от 1 % в износа на 
стоки във световен мащаб през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 54
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход или 
има дял по-висок от 1 % в износа на 
стоки във световен мащаб през трите 
последователни години непосредствено 
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преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Обосновка

Добавяне на допълнителен критерий, свързан със степента на участие в световната 
търговия. За тези изчисления се използват официални данни на СТО за водещите 
износители в световната търговия със стоки (като се изключва търговията в 
рамките на ЕС).

Изменение 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход или 
има дял по-висок от 1 % в износа на 
стоки във световен мащаб през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход или 
има дял по-висок от 1 % в износа на 
стоки във световен мащаб през трите 
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на списъка на държавите бенефициери; последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Обосновка

Обхватът на схемата за ОСП следва да изключва големите бързо развиващи се 
икономики, които вече са интегрирани в световната търговия: Те не само че не се 
нуждаят от специални тарифни преференции в подкрепа на своето развитие, но 
могат и да се конкурират с по-бедните икономики за широк кръг от изделия и по този 
начин да привлекат всички ползи от преференциите по ОСП. Въпреки съществуването 
на механизма за отделяне, включването на големите търговски икономики в ОСП 
изглежда нелогично.

Изменение 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход или 
има дял по-висок от 1 % в износа на 
стоки във световен мащаб през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери;

Or. en

Обосновка

Обхватът на схемата за ОСП следва от самото начало да изключва големите бързо 
развиващи се икономики, които вече са интегрирани в световната търговия. Те не 
само че не се нуждаят от специални тарифни преференции в подкрепа на своя 
растеж и развитие, но могат и да се конкурират с по-бедните икономики за широк 
кръг от изделия и по този начин да привлекат всички ползи от преференциите по 
ОСП. Ние сме твърдо убедени, че от това зависи доверието в ОСП. Въпреки 
съществуването на механизма за отделяне, включването на големите търговски 
икономики в ОСП, докато по-малки търговски икономики остават извън нея, 
изглежда нелогично. За тази цел „големи търговски икономики“  се определя като 
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страни, чийто износ възлиза на повече от 1 % от световния износ. Те  не следва да се 
възползват от ОСП.

Изменение 58
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с по-висок среден 
доход и има по-висок от 1 % дял в 
световния износ през трите 
последователни години непосредствено 
преди актуализирането на списъка на
държавите бенефициери;

Or. es

Изменение 59
Emilio Menéndez del Valle

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход или 
държава с по-висок среден доход през 
трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

а) е била класифицирана от Световната 
банка като държава с висок доход и има 
по-висок от 1 % дял в световния износ 
през трите последователни години 
непосредствено преди актуализирането 
на списъка на държавите бенефициери;

Or. es

Изменение 60
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
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от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) или
е била класифицирана от Световната 
банка като държава с по-висок среден 
доход през трите последователни 
години непосредствено преди 
актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери, и не се 
счита за уязвима, съгласно 
определението в приложение VІІ; 
уязвимостта е свързана с липса на 
диверсификация и недостатъчна 
интеграция в системата за 
международна търговия;

Or. en

Обосновка

Съчетаването на критерия за доход с критериите за уязвимост осигурява по-
подходящ инструмент за насочване на ползите от ОСП към най-нуждаещите се 
страни.

Изменение 61
David Martin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) е била класифицирана от 
Световната банка като държава с по-
висок среден доход през трите 
последователни години 
непосредствено преди 
актуализирането на списъка на 
държавите бенефициери и 
стойността на вноса й в Европейския 
съюз на продукти от седемте най-
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големи раздела по ОСП, изброени в 
приложение V представлява по-малко 
от прага от 95 % от стойността на 
общия й внос на продукти в 
Европейския съюз, изброени в 
приложение V средно през последните 
три последователни години.

Or. en

Изменение 62
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1, буква б) не се прилага по 
отношение на най-слабо развитите 
държави.

2. Параграф 1, буква б) не се прилага по 
отношение на най-слабо развитите 
държави или най-слабо развитите 
региони..

Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави.  ОСП не 
следва да въвежда различни режими за достъп до пазара в региони, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо развити държави. Следователно специалният 
режим за най-слабо развитите държави следва да се предостави и на „най-слабо 
развитите региони“ и понятието „най-слабо развит регион“ следва да се добави в 
членовете, отнасящи се до най-слабо развитите държави.

Изменение 63
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решението за отстраняване на 
държава бенефициер от списъка на 
държавите бенефициери по ОСП в 
съответствие с параграф 3 и въз основа 
на член 4, параграф 1, буква а) започва 
да се прилага една година след датата 
на влизане в сила на решението;

а) решението за отстраняване на 
държава бенефициер от списъка на 
държавите бенефициери по ОСП в 
съответствие с параграф 3 и въз основа 
на член 4, параграф 1, буква а)  и аа) се 
прилага постепенно в продължение на 
период от шест години;

Or. en

Обосновка

Потенциално негативните ефекти от отделянето следва да бъдат намалени чрез 
осигуряване на подходящи преходни периоди, които да дадат достатъчно време на 
потенциално засегнатите производители да се адаптират към новите 
обстоятелства. 

Изменение 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решението за отстраняване на 
държава бенефициер от списъка на 
държавите бенефициери по ОСП в 
съответствие с параграф 3 и въз основа 
на член 4, параграф 1, буква а) започва 
да се прилага една година след датата 
на влизане в сила на решението;

а) решението за отстраняване на 
държава бенефициер от списъка на 
държавите бенефициери по ОСП в 
съответствие с параграф 3 и въз основа 
на член 4, параграф 1, буква а) започва 
да се прилага шест месеца след датата 
на влизане в сила на решението;

Or. en

Изменение 65
Daniel Caspary
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) решението за отстраняване на 
държава бенефициер от списъка на 
държавите бенефициери по ОСП в 
съответствие с параграф 3 и въз основа 
на член 4, параграф 1, буква а) започва 
да се прилага една година след датата 
на влизане в сила на решението;

а) решението за отстраняване на 
държава бенефициер от списъка на 
държавите бенефициери по ОСП в 
съответствие с параграф 3 и въз основа 
на член 4, параграф 1, буква а) започва 
да се прилага девет месеца след датата 
на влизане в сила на решението;

Or. de

Изменение 66
Robert Sturdy
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
5,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 25 %.

Or. en

Обосновка

Малките намаления, предложени от Комисията, означават, че допълнителната 
бюрокрация, свързана с честото подаване на заявления за преференцията, ще 
надхвърля ползите от нея. Увеличаването на намалението до 5,5 процентни пункта 
или до 25 % в случая с текстила, би увеличило стойността на преференциите за 
развиващите се страни и смисъла да си ги търсят.

Изменение 67
Helmut Scholz
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Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 15 %.

Or. en

Обосновка

Важно е специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление 
да се направи по-привлекателен и следователно намалението за копринени, вълнени, 
памучни и текстилни влакна и текстил и килими от държави, които не ратифицират 
и не прилагат съответните конвенции на ООН трябва да се намали от 20 % на 15 % 
Най-слабо развитите страни също ще спечелят от това.

Изменение 68
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. en

Изменение 69
Daniel Caspary
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Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. de

Изменение 70
Vital Moreira

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. en

Изменение 71
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
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изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. en

Изменение 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
чувствителни продукти, се намаляват с 
3 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието установи неизползван потенциал на Регламента за ОСП 
за увеличаване на възможностите за износ на най-слабо развитите държави и 
малките и уязвими държави. С изменението се прилага разширяване на 
преференциите в полза на бенефициерите по ВОО и ОСП+.

Изменение 73
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 

2. Адвалорните мита по Общата 
митническа тарифа за продуктите, 
изброени в приложение V като 
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чувствителни продукти, се намаляват с 
3,5 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

чувствителни продукти, се намаляват с 
3 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. en

Обосновка

С оглед на огромните ползи, които търговията носи, основна цел на новия Регламент 
относно ОСП следва да бъде пълното интегриране на малките и на уязвимите 
икономики (и особено на най-слабо развитите държави) в световната търговия. С 
изменението се предлага разширяване на преференциите в полза на бенефициентите 
по ВОО и ОСП+ и същевременно запазване на същото щедро отношение към по-
напредналите развиващи се държави.

Изменение 74
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3,5
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

Or. en

Изменение 75
Daniel Caspary

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3,5
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

Or. de

Изменение 76
Vital Moreira

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3,5
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

Or. en

Изменение 77
Paweł Zalewski
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Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3,5 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

Or. en

Изменение 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3,5 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

3. Когато преференциалните 
митнически ставки, изчислени в 
съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 732/2008 въз основа на адвалорните 
мита по Общата митническа тарифа, 
приложими на датата на влизане в сила 
на настоящия регламент, предвиждат 
тарифно намаление от повече от 3 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкрива, че съществува неизползван потенциал в 
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Регламента относно ОСП за увеличаване на възможността за износ от най-слабо 
развитите страни и малките и уязвими страни. Изменението предлага да се 
разширят преференциите в полза на бенефициерите по ВОО и ОСП+.

Изменение 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните преференции, посочени в
член 7, се суспендират по отношение на 
продуктите от раздел по ОСП, които са 
с произход от държава бенефициер по 
ОСП, когато в продължение на три 
последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава
бенефициер по ОСП надвишава 
праговете, посочени в приложение VІ.
Праговете се изчисляват като процент 
от общата стойност на вноса в 
Европейския съюз на същите продукти 
от всички държави бенефициери по 
ОСП.

1. Тарифните преференции, посочени в
членове 7 и 12, се суспендират по 
отношение на продуктите от даден 
раздел, които са с произход от държава 
бенефициер, когато в продължение на 
три последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
надвишава праговете, посочени в 
приложение VІ. Праговете се 
изчисляват като процент от общата 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на същите продукти от всички държави 
бенефициери по ОСП.

Or. en

Изменение 80
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните преференции, посочени в 
член 7, се суспендират по отношение на 
продуктите от раздел по ОСП, които са 
с произход от държава бенефициер по 
ОСП, когато в продължение на три 
последователни години средната 

1. Тарифните преференции, посочени в 
членове 7 и 9, се суспендират по 
отношение на продуктите от даден 
раздел, които са с произход от държава 
бенефициер, когато в продължение на 
три последователни години средната 
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стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
бенефициер по ОСП надвишава 
праговете, посочени в приложение VІ. 
Праговете се изчисляват като процент 
от общата стойност на вноса в 
Европейския съюз на същите продукти 
от всички държави бенефициери по 
ОСП.

стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
надвишава праговете, посочени в 
приложение VІ. Праговете се 
изчисляват като процент от общата 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на същите продукти от всички държави 
бенефициери по ОСП.

Or. en

Изменение 81
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните преференции, посочени в 
член 7, се суспендират по отношение на 
продуктите от раздел по ОСП, които са 
с произход от държава бенефициер по 
ОСП, когато в продължение на три 
последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
бенефициер по ОСП надвишава 
праговете, посочени в приложение VІ. 
Праговете се изчисляват като процент 
от общата стойност на вноса в 
Европейския съюз на същите продукти 
от всички държави бенефициери по 
ОСП.

1. Тарифните преференции, посочени в 
членове 7 и 9, се суспендират по 
отношение на продуктите от даден
раздел, които са с произход от държава 
бенефициер, когато в продължение на 
три последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
надвишава праговете, посочени в 
приложение VІ. Праговете се 
изчисляват като процент от общата 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на същите продукти от всички държави 
бенефициери по ОСП.

Or. en

Изменение 82
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните преференции, посочени в
член 7, се суспендират по отношение на 
продуктите от раздел по ОСП, които са 
с произход от държава бенефициер по 
ОСП, когато в продължение на три 
последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
бенефициер по ОСП надвишава 
праговете, посочени в приложение VІ.
Праговете се изчисляват като процент 
от общата стойност на вноса в 
Европейския съюз на същите продукти 
от всички държави бенефициери по 
ОСП.

1. Тарифните преференции, посочени в
членове 7 и 9, се суспендират по 
отношение на продуктите от даден 
раздел, които са с произход от държава 
бенефициер, когато в продължение на 
три последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
бенефициер надвишава праговете, 
посочени в приложение VІ. Праговете 
се изчисляват като процент от общата 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на същите продукти от всички държави 
бенефициери по ОСП.

Or. en

Обосновка

Отделянето следва да продължи да се прилага и за държави бенефициери по ОСП +.

Изменение 83
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните преференции, посочени в
член 7, се суспендират по отношение на 
продуктите от раздел по ОСП, които са 
с произход от държава бенефициер по 
ОСП, когато в продължение на три 
последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава
бенефициер по ОСП надвишава 
праговете, посочени в приложение VІ.
Праговете се изчисляват като процент 
от общата стойност на вноса в 
Европейския съюз на същите продукти 

1. Тарифните преференции, посочени в
членове 7 и 12, се суспендират по 
отношение на продуктите от даден 
раздел, които са с произход от държава 
бенефициер, когато в продължение на 
три последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
надвишава праговете, посочени в 
приложение VІ. Праговете се 
изчисляват като процент от общата 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на същите продукти от всички държави 
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от всички държави бенефициери по 
ОСП.

бенефициери по ОСП.

Or. en

Обосновка

Отделянето е ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността в по-
малко диверсифицираните и по-малко конкурентоспособни държави. За да стимулира 
това, Комисията е въвела и по-специфични продуктови раздели, като така подпомага 
установяването на един по-добре насочен механизъм за отделяне.  Ако продуктите с 
произход от държава бенефициер станат конкурентоспособни в глобален аспект, но 
продължават да се ползват от търговски преференции, те пречат на 
възможностите по-малко конкурентоспособни бенефициери да се изкачат на по-
висока позиция.

Изменение 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните преференции, посочени в
член 7, се суспендират по отношение на 
продуктите от раздел по ОСП, които са 
с произход от държава бенефициер по 
ОСП, когато в продължение на три 
последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава
бенефициер по ОСП надвишава 
праговете, посочени в приложение VІ.
Праговете се изчисляват като процент 
от общата стойност на вноса в 
Европейския съюз на същите продукти 
от всички държави бенефициери по 
ОСП.

1. Тарифните преференции, посочени в
членове 7 и 9, се суспендират по 
отношение на продуктите от даден 
раздел, които са с произход от държава 
бенефициер, когато в продължение на 
три последователни години средната 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на тези продукти от посочената държава 
надвишава праговете, посочени в 
приложение VІ. Праговете се 
изчисляват като процент от общата 
стойност на вноса в Европейския съюз 
на същите продукти от всички държави 
бенефициери по ОСП.

Or. en

Обосновка

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs.
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To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Изменение 85
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Винаги, когато приложение ІІ се 
изменя в съответствие с установените в 
член 4 критерии, Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение VІ с цел 
коригиране на реда и условията, 
посочени в споменатото приложение, 
така че в пропорционално изражение да 
се запази същата тежест на отделените 
продуктови раздели, както е определено 
в точка 1 от приложението.

6. Винаги, когато приложение ІІ се 
изменя в съответствие с установените в 
член 4 критерии, Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение VІ с цел 
коригиране на реда и условията, 
посочени в споменатото приложение, 
така че в пропорционално изражение да 
се запази същата тежест на отделените 
продуктови раздели, както е определено 
в параграф 1 от настоящия член. При 
подобно коригиране Комисията взема 
предвид също така намаляването на 
общата стойност на вноса в 
Европейския съюз от всички държави 
бенефициери по ОСП, което е 
настъпило след последната корекция 
поради кумулативния ефект от 
прилагането на параграф 1 от 
настоящия член и загубата на 
преференциите по ОСП в резултат 
от двустранни и многостранни 
търговски споразумения, включващи 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Условията за отделяне на продукти трябва да се коригират, когато възникне 
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намаляване на общата стойност на вноса на Европейския съюз от държавите 
бенефициери по ОСП. Отделянето на продукти и нарасналият конкурентен натиск 
от допълнителното отваряне на пазара, предлагано в двустранните и 
многостранните споразумения на ЕС с трети държави или региони, трябва също да 
се вземат предвид.

Изменение 86
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, 
изготвени от компетентните 
наблюдаващи органи, не е 
констатиран сериозно нарушение във 
връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

б) е ратифицирала и ефективно 
приложила всички конвенции, 
изброени в приложение VIII;

Or. en

Обосновка

Ако първо трябва да се констатира сериозно нарушение, критерият за влизане в 
схемата е прекалено нисък.

Изменение 87
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, изготвени 
от компетентните наблюдаващи органи, 
не е констатиран сериозно нарушение 
във връзка с ефективното прилагане на 

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, без 
никакви резерви, които да са в 
несъответствие с техните 
конкретни и общи цели, и в най-новите 
налични заключения, изготвени от 
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някоя от тези конвенции; компетентните наблюдаващи органи, 
или в наличните данни не е 
констатирано сериозно нарушение във 
връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

Or. en

Изменение 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, изготвени 
от компетентните наблюдаващи органи, 
не е констатиран сериозно нарушение 
във връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, без 
никакви резерви, които да са в 
несъответствие с техните 
конкретни и общи цели, и в най-новите 
налични заключения, изготвени от 
компетентните наблюдаващи органи, 
или в наличните данни не е 
констатирано сериозно нарушение във 
връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

Or. en

Изменение 89
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, изготвени 
от компетентните наблюдаващи органи, 
не е констатиран сериозно нарушение 
във връзка с ефективното прилагане на 

б) е ратифицирала без съществени 
резерви всички конвенции, изброени в 
приложение VІII, и в най-новите 
налични заключения, изготвени от 
компетентните наблюдаващи органи, не 
е констатирано сериозно нарушение 
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някоя от тези конвенции; във връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

Or. en

Обосновка

Условията за допускане до ползите по ОСП+ остават неясни, що се отнася до 
„ефективното прилагане“ на конвенциите. Член 9, буква б) посочва само „сериозно 
нарушение“, констатирано в най-новите налични заключения, изготвени от 
компетентните наблюдаващи органи за тези конвенции. Духът на ОСП+ не следва да 
се пренебрегва, но същевременно може да се стигне до погрешно тълкуване относно 
ратифицирането с резерви, когато подобно изключение съдържа съществени 
елементи от конвенцията.

Изменение 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, изготвени 
от компетентните наблюдаващи органи, 
не е констатиран сериозно нарушение 
във връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, без 
никакви резерви, които да са в 
несъответствие с техните 
конкретни и общи цели, и в най-новите 
налични заключения, изготвени от 
компетентните наблюдаващи органи, 
или в наличните данни не е 
констатирано сериозно нарушение във 
връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

Or. en

Обосновка

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
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Conventions are concerned.

Изменение 91
David Martin

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VІII, и в най-
новите налични заключения, 
изготвени от компетентните 
наблюдаващи органи, не е 
констатиран сериозно нарушение във 
връзка с ефективното прилагане на 
някоя от тези конвенции;

б) е ратифицирала всички конвенции, 
изброени в приложение VIII;

Or. en

Изменение 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) е премахнала смъртното 
наказание.

Or. en

Изменение 93
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 9 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Винаги, когато приложение ІІ се 
изменя, Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение VІІ с цел 
преразглеждане на посочения в 
приложение VІІ, точка 1, буква б) праг 
на уязвимост, така че в пропорционално 
изражение да се запази същата тежест 
на прага на уязвимост, каквато е 
изчислена в съответствие с приложение 
VІІ.

2. Винаги, когато приложение ІІ се 
изменя, Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение VІІ с цел 
преразглеждане на посочения в 
приложение VІІ, точка 1, буква б) праг 
на уязвимост, така че в пропорционално 
изражение да се запази същата тежест 
на прага на уязвимост, каквато е 
изчислена в съответствие с приложение 
VІІ. При преразглеждане на праговете 
на уязвимост Комисията взема 
предвид също така намаляването на 
общата стойност на вноса в 
Европейския съюз от всички държави 
бенефициери по ОСП, което е 
настъпило след последното подобно 
преразглеждане поради кумулативния 
ефект от прилагането на член 8, 
параграф 1 и загубата на 
преференциите по ОСП в резултат 
от двустранни и многостранни 
търговски споразумения, включващи 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Праговете на уязвимост трябва да се коригират, когато възникне намаляване на 
общата стойност на вноса в Европейския съюз от държавите бенефициери по ОСП.
Отделянето на продукти и нарасналият конкурентен натиск от допълнителното 
отваряне на пазара в двустранните и многостранните споразумения на ЕС с трети 
държави или региони трябва също да се вземат предвид.

Изменение 94
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата заявител подава искането 
си до Комисията в писмена форма. В 
искането се предоставя изчерпателна 
информация относно ратификацията на 
конвенциите, изброени в приложение 
VІІІ, и се включват обвързващите 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д).

2. Държавата заявител подава искането 
си до Комисията в писмена форма. В 
искането се предоставя изчерпателна 
информация относно ратификацията и 
ефективното прилагане на 
конвенциите, изброени в приложение 
VІІІ, и се включват обвързващите 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д).

Or. en

Обосновка

Ефективното изпълнение на конвенциите може да се гарантира само ако те се 
прилагат след ратифицирането им. Процедурите за нарушение обикновено засягат 
прилагането, а не само ратифицирането.

Изменение 95
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След разглеждане на искането 
Комисията решава дали да предостави 
на държавата заявител специален 
насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление.

4. След разглеждане на искането 
Комисията решава дали да предостави 
на държавата заявител специален 
насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление.
Решението на Комисията относно 
първоначалната допустимост се 
основава на заключенията и 
препоръките на съответните 
наблюдаващи органи и 
информацията, постъпила от трети 
страни, включително от 
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гражданското общество, 
професионалните съюзи или 
Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

В името на прозрачността и изчерпателността, следва да се приема и разглежда 
информация от широк кръг заинтересовани страни, преди да се вземе решение.

Изменение 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След разглеждане на искането 
Комисията решава дали да предостави 
на държавата заявител специален 
насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление.

4. След разглеждане на искането 
Комисията има правомощието да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 36 за 
установяване или изменение на 
приложение ІІІ, с цел да предостави на 
държавата заявител специален 
насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление и да 
добави тази държава в списъка на 
държавите бенефициери по ОСП+.

Or. en

Изменение 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато държава бенефициер по ОСП+ 
вече не отговаря на условията, посочени 
в член 9, параграф 1, буква а), или ако 

5. Когато държава бенефициер по ОСП+ 
вече не отговаря на условията, посочени 
в член 9, параграф 1, буква а), или ако 
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оттегли някой от обвързващите 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д), тя се 
отстранява от списъка на държавите 
бенефициери по ОСП.

оттегли някой от обвързващите 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д),
Комисията има правомощието да 
приеме делегиран акт в съответствие 
с член 36 за изменение на приложение 
ІІІ, с цел да отстрани тази държава
от списъка на държавите бенефициери 
по ОСП+.

Or. en

Изменение 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на параграфи 4 и 5 
Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
установяване и изменение на 
приложение ІІІ с оглед добавяне или 
отстраняване на дадена държава от 
списъка на държавите бенефициери 
по ОСП+.

заличава се

Or. en

Изменение 99
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията нотифицира държавата 
заявител за решението, взето в 
съответствие с параграфи 4 и 5. Когато 

7. Комисията нотифицира държавата 
заявител за решението, взето в 
съответствие с параграфи 4 и 5, и 
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на държавата заявител се предоставя 
специален насърчителен режим, тя се 
уведомява за датата, на която решението 
влиза в сила.

публикува съобщение в Официален 
вестник на Европейския съюз, в което 
обявява и обосновава своето решение. 
Когато на държавата заявител се 
предоставя специален насърчителен 
режим, тя се уведомява за датата, на 
която решението влиза в сила.

Or. en

Обосновка

Една от целите на реформата на режима по ОСП следва да бъде повече прозрачност.

Изменение 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията нотифицира държавата 
заявител за решението, взето в 
съответствие с параграфи 4 и 5. Когато 
на държавата заявител се предоставя 
специален насърчителен режим, тя се 
уведомява за датата, на която 
решението влиза в сила.

7. Комисията нотифицира държавата 
заявител за решението, взето в 
съответствие с параграфи 4 и 5, след 
като приложението бъде изменено.. 
Когато на държавата заявител се 
предоставя специален насърчителен 
режим, тя се уведомява за датата, на 
която съответният делегиран акт 
влиза в сила.

Or. en

Изменение 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) състоянието на ефективното 
прилагане на всяка от изброените в 
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приложение VІІІ конвенции за всяка 
отделна държава бенефициер по 
ОСП+.

Or. en

Изменение 102
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изготвяне на заключенията 
относно ефективното прилагане на 
конвенциите, посочени в приложение 
VІІІ, Комисията оценява заключенията и 
препоръките на компетентните 
наблюдаващи органи.

4. При изготвяне на заключенията 
относно ефективното прилагане на 
конвенциите, посочени в приложение 
VІІІ, Комисията оценява заключенията и 
препоръките на компетентните 
наблюдаващи органи, както и всяка 
информация, подадена от трети 
страни, включително гражданското 
общество, професионалните съюзи 
или Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Наблюдението на прилагането на социалните, екологичните и управленските 
стандарти следва да бъде по-прозрачно. Гражданското общество, професионалните 
съюзи и Европейският парламент следва да могат да допринасят за процеса на 
наблюдение и оценяване.

Изменение 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Специалният насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление 
се оттегля временно по отношение на 
всички или на някои продукти с 
произход от държава бенефициер по 
ОСП+, когато на практика държава 
бенефициер не спазва обвързващите си 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д).

1. Специалният насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление 
се оттегля временно по отношение на 
всички или на някои продукти с 
произход от държава бенефициер по 
ОСП+, когато на практика държава 
бенефициер не спазва обвързващите си 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д), или не 
изпълнява задължението си да 
сътрудничи на Комисията и да 
предоставя цялата необходима 
информация, посочена в член 13, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на заключенията от 
посочения в член 14 доклад или на 
наличните данни Комисията има 
основателно съмнение, че конкретна 
държава бенефициер по ОСП+ не спазва 
своите обвързващи ангажименти, 
посочени в член 9, параграф 1, букви в), 
г) и д), Комисията — в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 38, параграф 2 — приема 
решение за започване на процедура по 
временно оттегляне на тарифните 
преференции, предвидени по 
специалния насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление. 
Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за това.

3. Когато въз основа на заключенията от 
посочения в член 14 доклад или на 
наличните данни Комисията има 
основателно съмнение, че конкретна 
държава бенефициер по ОСП+ не спазва 
своите обвързващи ангажименти, 
посочени в член 9, параграф 1, букви в), 
г) и д), или не изпълнява 
задължението си да сътрудничи на 
Комисията и да предоставя цялата 
необходима информация, посочена в 
член 13, параграф 2, Комисията — в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 38, 
параграф 2 — приема решение за 
започване на процедура по временно 
оттегляне на тарифните преференции, 
предвидени по специалния 
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насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление. 
Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за това.

Or. en

Изменение 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се посочват причините за 
основателното съмнение относно 
изпълнението на поетите от държавата 
бенефициер по ОСП+ обвързващи 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д), които 
могат да поставят под въпрос правото 
на държавата да продължи да се ползва 
от тарифните преференции, предвидени 
по специалния насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление; 
и

a) се посочват причините за 
основателното съмнение относно 
изпълнението на поетите от държавата 
бенефициер по ОСП+ обвързващи 
ангажименти, посочени в член 9, 
параграф 1, букви в), г) и д), или 
относно изпълнението на 
задължението ѝ да сътрудничи на 
Комисията и да предоставя цялата 
необходима информация, посочена в 
член 13, параграф 2, които могат да 
поставят под въпрос правото на 
държавата да продължи да се ползва от 
тарифните преференции, предвидени по 
специалния насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление; 
и

Or. en

Изменение 106
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията търси цялата информация, 
която счете за необходима, inter alia, 
заключенията и препоръките на 
компетентните наблюдаващи органи. 
При изготвянето на своите заключения 
Комисията подлага на оценка цялата 
имаща отношение информация.

6. Комисията търси цялата информация, 
която счете за необходима, inter alia, 
заключенията и препоръките на 
компетентните наблюдаващи органи и 
всяка информация, подадена от 
трети страни, включително 
гражданското общество, 
професионалните съюзи или 
Европейския парламент. При 
изготвянето на своите заключения 
Комисията подлага на оценка цялата
имаща отношение информация.

Or. en

Обосновка

Наблюдението на прилагането на социалните, екологичните и управленските 
стандарти следва да бъде по-прозрачно. Гражданското общество, професионалните 
съюзи и Европейският парламент следва да могат да допринасят за процеса на 
наблюдение и оценяване.

Изменение 107
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ не обосновават 
временно оттегляне, тя приема решение 
за прекратяване на процедурата по 
временно оттегляне в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 38, параграф 2.

8. Когато Комисията прецени, че 
констатациите ѝ не обосновават 
временно оттегляне, тя приема решение 
за прекратяване на процедурата по 
временно оттегляне в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 38, параграф 2. Решението се 
взема въз основа на получените данни 
и се публикува незабавно.
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Or. en

Обосновка

Една от целите на реформата на режима по ОСП следва да бъде по-голяма 
прозрачност.

Изменение 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Когато Комисията вземе решение за 
временно оттегляне, решението влиза в 
сила шест месеца след приемането му.

10. Когато Комисията вземе решение за 
временно оттегляне, решението влиза в 
сила шест месеца след влизането в 
сила на съответния делегиран акт.

Or. en

Изменение 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията установи, че 
посочените в член 15, параграф 1 
причини, обосноваващи временно 
оттегляне на тарифните преференции, са 
отпаднали, тя възстановява тарифните 
преференции в рамките на специалния 
насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление. За тази 
цел Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение ІІІ.

Когато Комисията установи, че 
посочените в член 15, параграф 1 
причини, обосноваващи временно 
оттегляне на тарифните преференции, са 
отпаднали, тя има правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 36 за изменение 
на приложение ІІІ, с цел да 
възстановява тарифните преференции в 
рамките на специалния насърчителен 
режим за устойчиво развитие и добро 
управление.

Or. en
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Изменение 110
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава с право на участие, 
фигурираща в списъка в приложение І, 
се ползва от тарифните преференции, 
предвидени по специалния режим за 
най-слабо развитите държави, посочен в 
член 1, параграф 2, буква в), ако 
държавата е определена от ООН за
най-слабо развита държава.

1. Държава с право на участие, 
фигурираща в списъка в приложение І, 
се ползва от тарифните преференции, 
предвидени по специалния режим за 
най-слабо развитите държави и най-
слабо развитите региони, ако тази 
държава е определена от ООН за най-
слабо развита държава или ако е в 
най-слабо развит регион — режим,
посочен в член 1, параграф 2, буква в).

Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави. ОСП не 
следва да въвежда различни режими за достъп до пазара в региони, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо развити държави. Следователно специалният 
режим за най-слабо развитите държави следва да се предостави и на „най-слабо 
развитите региони“ и понятието „най-слабо развити региони“ следва да се добави в 
членовете, отнасящи се до най-слабо развитите държави.

Изменение 111
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава с право на участие, 
фигурираща в списъка в приложение І, 

1. Държава с право на участие, 
фигурираща в списъка в приложение І, 
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се ползва от тарифните преференции, 
предвидени по специалния режим за 
най-слабо развитите държави, посочен в 
член 1, параграф 2, буква в), ако 
държавата е определена от ООН за най-
слабо развита държава.

се ползва от тарифните преференции, 
предвидени по специалния режим за 
най-слабо развитите държави и най-
слабо развитите региони, посочен в 
член 1, параграф 2, буква в), ако 
държавата е определена от ООН за най-
слабо развита държава или ако тази 
държава е част от най-слабо развит 
регион.

Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави. ОСП не 
следва да въвежда различни режими за достъп до пазара в региони, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо развити държави. Следователно специалният 
режим за най-слабо развитите държави следва да се предостави и на „най-слабо 
развитите региони“ и понятието „най-слабо развити региони“ следва да се добави в 
членовете, отнасящи се до най-слабо развитите държави.

Изменение 112
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държава с право на участие не се 
ползва от тарифните преференции, 
предоставяни по специалния режим 
за най-слабо развитите държави и 
най-слабо развитите региони, когато 
общият износ на промишлени стоки 
на глава от населението на тази 
държава надхвърля 700 USD за три 
последователни години на основата 
на стойностите, предоставяни от 
Доклада за индустриално развитие на 
Организацията на ООН за 
индустриално развитие (ЮНИДО).
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Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави. ОСП не 
следва да въвежда различни режими за достъп до пазара в региони, по-голямата част 
от членовете на които са най-слабо развити държави. Следователно специалният 
режим за най-слабо развитите държави следва да се предостави и на „най-слабо 
развитите региони“ и понятието „най-слабо развити региони“ следва да се добави в 
членовете, отнасящи се до най-слабо развитите държави.

Изменение 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията постоянно прави преглед на 
този списък въз основа на най-новите 
налични данни. Когато държава 
бенефициер по инициативата ВОО вече 
не отговаря на условията, посочени в 
параграф 1, тя се отстранява от 
списъка на държавите бенефициери по 
инициативата ВОО с решение на 
Комисията след тригодишен преходен 
период, считано от датата на
приемането на решението на 
Комисията.

Комисията постоянно прави преглед на 
този списък въз основа на най-новите 
налични данни. Когато държава 
бенефициер по инициативата ВОО вече 
не отговаря на условията, посочени в 
параграф 1, Комисията има 
правомощието да приеме делегиран 
акт в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение ІV, с цел да 
отстрани тази държава от списъка на 
държавите бенефициери по 
инициативата ВОО след тригодишен 
преходен период, считано от датата на
влизане в сила на делегирания акт.

Or. en

Изменение 114
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията постоянно прави преглед на Комисията постоянно прави преглед на 
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този списък въз основа на най-новите 
налични данни. Когато държава 
бенефициер по инициативата ВОО вече 
не отговаря на условията, посочени в 
параграф 1, тя се отстранява от списъка 
на държавите бенефициери по 
инициативата ВОО с решение на 
Комисията след тригодишен преходен 
период, считано от датата на 
приемането на решението на Комисията.

този списък въз основа на най-новите 
налични данни. Когато държава 
бенефициер по инициативата ВОО вече 
не отговаря на условията, посочени в 
параграф 1, тя се отстранява от списъка 
на държавите бенефициери по 
инициативата ВОО с решение на 
Комисията след поне тригодишен 
преходен период, считано от датата на 
приемането на решението на Комисията.

Or. en

Изменение 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 2, втора 
алинея Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложение ІV.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сериозни и системни нарушения на 
принципите, установени в конвенциите, 
посочени в приложение VIII, част А;

a) сериозни нарушения на принципите, 
установени в конвенциите, посочени в 
приложение VIII, част А;

Or. en
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Обосновка

Много трудно е да се установи общоприемливо определение на „системни“. Поради 
това за яснота следва понятието да не се използва.

Изменение 117
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сериозни и системни нелоялни 
търговски практики, в това число 
засягащите доставките на суровини, 
които влияят отрицателно на 
промишлеността на Съюза и по 
отношение на които държавата 
бенефициер не е предприела мерки. За 
тези нелоялни търговски практики, 
които са забранени или подлежат на 
санкциониране по силата на 
споразуменията на СТО, прилагането 
на настоящия член се основава на 
предшестващо определение в този 
смисъл от страна на компетентния 
орган на СТО;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обвързаността с условия на икономическата политика не трябва да бъде част от 
ОСП. Правото на развиващите се страни да регулират суровините си съгласно своя 
публичен интерес трябва да бъде напълно зачитано.

Изменение 118
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сериозни и системни нелоялни 
търговски практики, в това число 
засягащите доставките на суровини, 
които влияят отрицателно на 
промишлеността на Съюза и по 
отношение на които държавата 
бенефициер не е предприела мерки. За 
тези нелоялни търговски практики, 
които са забранени или подлежат на 
санкциониране по силата на 
споразуменията на СТО, прилагането на 
настоящия член се основава на 
предшестващо определение в този 
смисъл от страна на компетентния орган 
на СТО;

г) сериозни нелоялни търговски 
практики, които влияят отрицателно на 
промишлеността на Съюза и по 
отношение на които държавата 
бенефициер не е предприела мерки. За 
тези нелоялни търговски практики, 
които са забранени или подлежат на 
санкциониране по силата на 
споразуменията на СТО, прилагането на 
настоящия член се основава на 
предшестващо определение в този 
смисъл от страна на компетентния орган 
на СТО;

Or. en

Обосновка

Развиващите се страни, които се ползват с търговски преференции от ЕС, следва да 
имат свободата да използват суровините си за собственото си развитие.

Изменение 119
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сериозни и системни нелоялни 
търговски практики, в това число 
засягащите доставките на суровини, 
които влияят отрицателно на 
промишлеността на Съюза и по 
отношение на които държавата 
бенефициер не е предприела мерки. За 
тези нелоялни търговски практики, 
които са забранени или подлежат на 
санкциониране по силата на 
споразуменията на СТО, прилагането на 
настоящия член се основава на 

г) сериозни и системни нелоялни 
търговски практики, в това число 
засягащите доставките на суровини, 
които влияят отрицателно на 
производителите от Съюза и по 
отношение на които държавата 
бенефициер не е предприела мерки. За 
тези нелоялни търговски практики, 
които са забранени или подлежат на 
санкциониране по силата на 
споразуменията на СТО, прилагането на 
настоящия член се основава на 
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предшестващо определение в този 
смисъл от страна на компетентния орган 
на СТО;

предшестващо определение в този 
смисъл от страна на компетентния орган 
на СТО;

Or. en

Обосновка

Изрично посочване на производителите от ЕС (както в предпазната клауза), вместо 
на промишлеността на ЕС.

Изменение 120
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) сериозно и системно нарушаване на 
целите, приети от регионалните 
организации за рибарство, или по някоя 
международна договореност, по която 
Европейският съюз е страна, относно 
опазването и управлението на рибните 
ресурси.

д) сериозни нарушения на целите, 
приети от регионалните организации за 
рибарство, или по някоя международна 
договореност, по която Европейският 
съюз е страна, относно опазването и 
управлението на рибните ресурси.

Or. en

Обосновка

Миналият опит сочи, че може да се окаже трудно да бъде доказано, че сериозните 
нарушения са извършени също и по системен начин — като така са оставали 
ненаказани.  Изменението цели да гарантира, че оттук нататък сериозните 
нарушения могат да доведат до последствия.

Изменение 121
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1 – буква д)



AM\889586BG.doc 65/120 PE480.597v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) сериозно и системно нарушаване на 
целите, приети от регионалните 
организации за рибарство, или по някоя 
международна договореност, по която 
Европейският съюз е страна, относно 
опазването и управлението на рибните 
ресурси.

д) сериозно нарушаване на целите, 
приети от регионалните организации за 
рибарство, или по някоя международна 
договореност, по която Европейският 
съюз е страна, относно опазването и 
управлението на рибните ресурси.

Or. en

Обосновка

Много трудно е да се установи общоприемливо определение на „системно“. Поради 
това за яснота следва понятието да не се използва.

Изменение 122
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) по отношение на защитата на 
животните, сериозно нарушаване на 
Регламент (ЕО) № 1099/2009 на 
Съвета от 24 септември 2009 година 
относно защитата на животните по 
време на умъртвяване и/или 
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 година относно 
защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции.

Or. en

Обосновка

Защитата на животните е залегнала в политиките на ЕС.
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Изменение 123
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) по отношение на защитата на 
животните, сериозно нарушаване на 
Регламент (ЕО) № 1099/2009 на 
Съвета от 24 септември 2009 година 
относно защитата на животните по 
време на умъртвяване и/или 
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 година относно 
защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции.

Or. en

Обосновка

Защитата на животните е залегнала в политиките на ЕС.

Изменение 124
Catherine Bearder

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) по отношение на защитата на 
животните, сериозно нарушаване на 
Регламент (ЕО) № 1099/2009 на 
Съвета от 24 септември 2009 година 
относно защитата на животните по 
време на умъртвяване и/или 
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 година относно 
защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции.
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Or. en

Изменение 125
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията разглежда сигнали във 
връзка с предполагаемо нарушаване на 
член 19, параграф 1, подадени от 
Европейския парламент или други 
трети страни, включително 
професионални съюзи или 
гражданското общество.

Or. en

Обосновка

Информацията от ред заинтересовани страни следва да бъде допустима, за да се 
увеличи прозрачността.

Изменение 126
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. За всеки от случаите, посочени в 
параграфи 9 и 10, решението се 
основава на получените данни и се 
публикува незабавно.
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Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира прозрачността на процеса на всички етапи.

Изменение 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато Комисията вземе решение за 
временно оттегляне, решението влиза в 
сила шест месеца след вземането му.

11. Когато Комисията вземе решение за 
временно оттегляне, решението влиза в 
сила шест месеца след влизането в 
сила на съответния делегиран акт.

Or. en

Изменение 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 20 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията установи, че посочените 
в член 19, параграф 1 причини, 
обосноваващи временно оттегляне на 
тарифните преференции, са отпаднали, 
тя възобновява тарифните 
преференции по посочените в член 1, 
параграф 2 преференциални режими. 
За тази цел Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
изменение на приложения ІІ, ІІІ или ІV, 
според случая.

Ако Комисията установи, че посочените 
в член 19, параграф 1 причини, 
обосноваващи временно оттегляне на 
тарифните преференции, са отпаднали, 
тя разполага с правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 36 за изменение на приложения ІІ, 
ІІІ или ІV, според случая, с цел да 
възобновява тарифните преференции 
по посочените в член 1, параграф 2 
преференциални режими.

Or. en
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Изменение 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Периодът на временно оттегляне не 
надвишава шест месеца. При изтичане 
на този период Комисията взема 
решение в съответствие с процедурата 
по спешност, посочена в член 38, 
параграф 4, или да прекрати временното 
оттегляне, или да удължи периода на 
временно оттегляне.

6. Периодът на временно оттегляне не 
надвишава шест месеца. Най-късно при 
изтичане на този период Комисията 
взема решение в съответствие с
процедурата по спешност, посочена в 
член 38, параграф 4, или да прекрати 
временното оттегляне, или да удължи 
периода на временно оттегляне.

Or. en

Изменение 130
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията разполага с 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 36 за 
установяване на правила, свързани с 
процедурата по приемане на общи 
предпазни мерки, по-специално по 
отношение на сроковете, правата на 
страните, поверителността, 
разгласяването, проверките на място и
прегледа.

4. Правила, свързани с процедурата по 
приемане на общи предпазни мерки, по-
специално по отношение на сроковете, 
правата на страните, поверителността, 
разгласяването, проверките на място и
прегледите, се установяват съгласно 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en
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Обосновка

Правилата за предпазната процедура следва да се установяват от съзаконодателите. 
Няма нужда да се делегира това правомощие на Комисията.

Изменение 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дадено разследване, в това число 
посочените в параграфи 25, 26 и 27 
процедурни стъпки, приключва в срок 
от 12 месеца от започването му.

4. Дадено разследване, в това число 
посочените в параграфи 25, 26 и 27 
процедурни стъпки, приключва в срок 
от осем месеца от започването му.

Or. en

Изменение 132
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дадено разследване, в това число 
посочените в параграфи 25, 26 и 27 
процедурни стъпки, приключва в срок 
от 12 месеца от започването му.

4. Дадено разследване, в това число 
посочените в параграфи 25, 26 и 27 
процедурни стъпки, приключва в срок 
от шест месеца от започването му. При 
извънредни обстоятелства, като 
например необичайно висок брой 
заинтересовани страни или сложни 
пазарни ситуации, този срок може да 
бъде удължен с допълнителен период 
от три месеца. Комисията уведомява 
всички заинтересовани страни за 
всяко подобно удължаване на срока и 
обяснява причините, довели до него.

Or. es
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Обосновка

Дванадесет месеца е прекалено дълъг срок. По-разумно е да се определи срок от шест 
месеца, както и възможност този срок да се удължи с три месеца при изключителни 
ситуации.

Изменение 133
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

При надлежно обосновани основания за 
спешност, свързани с влошаване на 
икономическото и/или финансовото 
положение на производителите от 
Европейския съюз, което трудно би 
било преодоляно, Комисията разполага 
с правомощието да приема актове за 
изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата по 
спешност, посочена в член 38, параграф 
4, за повторно въвеждане на нормалните 
мита по Общата митническа тарифа за 
срок до 12 месеца.

При надлежно обосновани основания за 
спешност, свързани с влошаване на 
икономическото и/или финансовото 
положение на производителите от 
Европейския съюз, и когато 
забавянето в прилагането на 
временните предпазни мерки може да 
причини вреди, които трудно биха 
били преодолени, Комисията разполага 
с правомощието да приема актове за 
изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата по 
спешност, посочена в член 38, параграф 
4, за повторно въвеждане на нормалните 
мита по Общата митническа тарифа за 
срок до 12 месеца.

Or. es

Изменение 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато окончателно установените факти 
сочат, че не са изпълнени условията, 
определени в член 22, параграф 1, 

Когато окончателно установените факти 
сочат, че не са изпълнени условията, 
определени в член 22, параграф 1, 



PE480.597v01-00 72/120 AM\889586BG.doc

BG

Комисията приема решение за 
прекратяване на разследването и 
процедурата в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена 
в член 38, параграф 3. Това решение се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз. Ако в срока, посочен 
в член 24, параграф 4, не бъде 
публикувано решение, разследването се 
счита за прекратено и всякакви спешни 
превантивни мерки автоматично 
отпадат.

Комисията приема решение за 
прекратяване на разследването и 
процедурата в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 38, параграф 2. Това 
решение се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз. Ако в 
срока, посочен в член 24, параграф 4, не 
бъде публикувано решение, 
разследването се счита за прекратено и 
всякакви спешни превантивни мерки 
автоматично отпадат.

Or. en

Изменение 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
раздел І от настоящата глава, всяка 
година на 1 януари Комисията, по 
собствена инициатива и в съответствие 
с процедурата по консултиране, 
посочена в член 38, параграф 2, 
премахва посочените в членове 7 и 13
тарифни преференции във връзка с 
продуктите от раздел 11б по ОСП или с 
продуктите, попадащи в кодове по 
Комбинираната номенклатура 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 и 38249097, когато вносът на 
такива продукти, изброени съответно в 
приложение V или ІХ, според случая, е 
с произход от държава бенефициер и 
като цяло:

1. Без да се засягат разпоредбите на 
раздел І от настоящата глава, всяка 
година на 1 януари Комисията, по 
собствена инициатива и в съответствие 
с процедурата по консултиране, 
посочена в член 38, параграф 2, 
премахва посочените в членове 7 и 12
тарифни преференции във връзка с 
продуктите от раздели 11а и 11б по 
ОСП или с продуктите, попадащи в 
кодове по Комбинираната номенклатура 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 и 38249097, когато 
вносът на такива продукти, изброени 
съответно в приложение V или ІХ, 
според случая, е с произход от държава 
бенефициер и като цяло:

Or. it
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Изменение 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 10 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. it

Изменение 137
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. en

Изменение 138
Vital Moreira

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. en
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Изменение 139
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. en

Изменение 140
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. en

Обосновка

Годишно увеличение на обема на вноса от 15 % би причинило вреди на европейската 
индустрия, които едва ли биха получили отново отговор чрез предпазните мерки.

Изменение 141
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. en

Изменение 142
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

Or. en

Обосновка

15-процентно увеличение на обема на вноса в рамките на една година е много висока 
стойност. При такова равнище вредите за промишлеността на ЕС едва ли ще бъдат 
компенсирани от предпазните мерки.

Изменение 143
Mário David

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се увеличи най-малко с 15 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или

a) се увеличи най-малко с 12,5 % в 
количествено изражение (по обем) в 
сравнение с предходната календарна 
година; или
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Or. en

Обосновка

Считаме увеличение от 15 % за една година в обема на вноса за прекалено високо. На 
това равнище на отрицателното въздействие върху индустрията на ЕС едва ли ще 
бъде даден отговор чрез предпазните мерки.

Изменение 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за продукти от раздел 11б по ОСП 
превиши дела, посочен в приложение 
VІ, параграф 2, от стойността на вноса в 
Европейския съюз на продукти от 
раздел 11б по ОСП от всички държави и 
територии, изброени в приложение I, 
през който и да е период от дванадесет 
месеца.

б) за продукти от раздели 11а и 11б по 
ОСП превиши дела, посочен в 
приложение VІ, параграф 2, от 
стойността на вноса в Европейския съюз 
на продукти от раздели 11а и 11б по 
ОСП от всички държави и територии, 
изброени в приложение IІ, през който и 
да е период от дванадесет месеца.

Or. it

Изменение 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 6 %.

Or. it
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Изменение 146
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто среден дял във вноса 
в Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8% от общата 
стойност на вноса на Европейския 
съюз на съответните продукти от 
всички държави бенефициери по ОСП 
за три поредни години.

Or. es

Обосновка

От предложението на Комисията не става ясно дали основата за изчисляване на 
процента е общия внос на ЕС или само количеството внос по преференциалната 
схема, както в действащия понастоящем регламент.

Изменение 147
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 6 %.
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Or. en

Изменение 148
Vital Moreira

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 6 %.

Or. en

Изменение 149
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 6 %.

Or. en

Изменение 150
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 4 %.

Or. en

Обосновка

Критерият за 8% представлява по същество висок дял от вноса на ЕС, обхванат от 
схемата, като той се прилага само за някои ключови вносни продукти. Предпазната 
клауза следва да бъде подсилена, като се намали прага от 8 на 4%.

Изменение 151
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 4 %.

Or. en

Изменение 152
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял по отношение 
на съответните продукти, посочени в 
член 29, параграф 1 във общия внос в 
Европейския съюз на същите 
продукти, изброени според случая в 
приложение V или ІХ, не надвишава 
6 %.

Or. en

Обосновка

Критерият за 8% представлява по същество висок дял от вноса на ЕС, обхванат от 
схемата, като той се прилага само за някои ключови вносни продукти. Предпазната 
клауза следва да бъде подсилена, като се намали прага от 8 на 6%. Изменението 
изяснява също така, че условията за прилагане на защитни клаузи спрямо специфични 
продукти следва да са свързани с обективно смущение, причинено от тези специфични 
продукти, а не с глобални търговски тенденции, включващи стоки, които нямат 
отношение към въпросното смущение.

Изменение 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 8 %.

2. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на държави бенефициери по 
инициативата ВОО, нито по отношение 
на държави, чийто дял във вноса в 
Европейския съюз на продуктите, 
изброени според случая в приложение V 
или ІХ, не надвишава 6 %.

Or. en
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Обосновка

Защитната клауза не се прилага спрямо държави, чийто дял не надвишава 8% от 
вноса на ЕС на продуктите, изброени в приложение V или IX. Следователно, 
специалната защитна клауза се прилага само за някои ключови вносни продукти. 
Смятаме, че е необходимо защитната клауза да бъде засилена, като се разшири 
обхвата на държави/продукти чрез намаляване на прага, посочен в член 29, параграф 2 
от 8 на 6%.

Изменение 154
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка развиваща се страна, 
разположена в най-слабо развит 
регион, се класифицира като„държава 
бенефициер“  по смисъла на член 67, 
буква а) на Регламент ЕИО № 2454/93.

Or. en

Обосновка

Регионалната интеграция е много важна за най-слабо развитите държави.

Изменение 155
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Най-слабо развит регион 
представлява регионална група по 
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смисъла на член 67, буква к) от 
Регламент ЕИО № 2454/93.

Or. en

Обосновка

ОСП не следва да въвежда различни режими за достъп на пазара и правила за 
кумулиране на произхода в региони, по-голямата част от членовете на които са най-
слабо развити държави. Следователно специалният режим за най-слабо развитите 
държави следва да се предостави и на „най-слабо развитите региони“ и понятието 
„най-слабо развит регион“ следва да се добави в членовете, отнасящи се до най-слабо 
развитите държави и кумулирането на произход следва да бъде разрешено в рамките 
на тези региони.

Изменение 156
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предоставят всеки 
месец на Комисията подробна 
информация относно количествата и 
стойността на продуктите, допуснати за 
свободно обращение по тарифните 
преференции, не по-късно от три месеца 
след това допускане.

5. Държавите членки предоставят всеки 
месец на Комисията подробна 
информация относно количествата и 
стойността на продуктите, допуснати за 
свободно обращение по тарифните 
преференции, не по-късно от три месеца 
след това допускане. Комисията 
представя доклад, съдържащ тази 
информация, на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. es

Изменение 157
Emilio Menéndez del Valle

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предоставят всеки 
месец на Комисията подробна 
информация относно количествата и 
стойността на продуктите, допуснати за 
свободно обращение по тарифните 
преференции, не по-късно от три месеца 
след това допускане.

5. Държавите членки предоставят всеки 
месец на Комисията подробна 
информация относно количествата и 
стойността на продуктите, допуснати за 
свободно обращение по тарифните 
преференции, не по-късно от три месеца 
след това допускане. Като използва 
тази информация Комисията 
представя доклад за тримесечието на 
Европейския парламент и на 
държавите членки.

Or. es

Изменение 158
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 36 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 и 22, се предоставя за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19 и 20, се предоставя за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

За приспособяване на текста на настоящото изменение към член 22, параграф 4.

Изменение 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Предложение за регламент
Член 36 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Делегиран акт, приет съгласно 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
Европейският парламент или Съветът не 
представят възражения в срок от два 
месеца от нотифицирането на тези две 
институции за акта 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.

4. Делегиран акт, приет съгласно 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
Европейският парламент или Съветът не 
представят възражения в срок от шест 
месеца от нотифицирането на тези две 
институции за акта 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.

Or. en

Изменение 160
Daniel Caspary

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Делегиран акт, приет съгласно 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
Европейският парламент или Съветът не 
представят възражения в срок от два 
месеца от нотифицирането на тези две 
институции за акта 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.

4. Делегиран акт, приет съгласно 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
Европейският парламент или Съветът не 
представят възражения в срок от два 
месеца от нотифицирането на тези две 
институции за акта или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този период се удължава с 
четири месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de
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Изменение 161
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 37 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Делегираните актове, приети по 
силата на настоящия член, влизат в сила 
незабавно и се прилагат, докато не бъде 
представено възражение в съответствие 
с параграф 2. При нотифицирането на 
Европейския парламент и на Съвета за 
делегиран акт, приет по силата на 
настоящия член, се посочват причините, 
поради които е използвана процедурата 
по спешност.

1. Делегираните актове, приети по 
силата на настоящия член, влизат в сила 
два месеца след нотифицирането на 
съответните актове на Европейския 
парламент и на Съвета и се прилагат, 
докато не се представи възражение в 
съответствие с параграф 2. При 
нотифицирането на Европейския 
парламент и на Съвета за делегиран акт, 
приет по силата на настоящия член, се 
посочват причините, поради които е 
използвана процедурата по спешност.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат объркването и усложненията, както за държави партньорки, така 
и за вносителите от ЕС, делегираните актове следва да влизат в сила само след като 
бъде ясно, че срещу тях не са повдигнати възражения от съзаконодателите.

Изменение 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 8 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с 
член 5 от него.

4. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 8 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с 
член 4 от него.

Or. en
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Изменение 163
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки две години Комисията 
представя на Съвета и на Европейския 
парламент доклад относно 
въздействието на схемата, който 
обхваща най-скорошния двегодишен 
период и всички преференциални 
режими, посочени в член 1, параграф 2.

1. Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета годишен доклад 
относно изпълнението и 
правоприлагането на настоящия
регламент. Докладът обхваща всички 
преференциални режими, посочени в 
член 1, параграф 2, включително 
задълженията, свързани с пречките 
за търговията, и представя 
обобщение на статистическите 
данни и развитието на търговията с 
държавите и териториите, които са 
бенефициери.
2. Комитетът по общите 
преференции и Европейският 
парламент разглеждат 
въздействието от схемата на 
основата на доклада. Европейският 
парламент може да покани 
Комисията на заседание на своята 
компетентна комисия, за да 
представи и разясни всякакви въпроси, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент.
3. Най-късно шест месеца след 
представянето на доклада пред 
Комитета по общите преференции и 
Европейския парламент Комисията 
го оповестява публично.

Or. es

Обосновка

Важно е задълженията за докладване на Европейския парламент и на Съвета да 
бъдат ясно определени в регламента.
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Изменение 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Схемата се прилага за период от 
осем години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 165
Keith Taylor

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание Чувствителни
/нечувствител
ни

Р-1а 02 0208 90 70 Жабешки 
бутчета

НЧ

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание Чувствителни
/нечувствител
ни

Р-1а 02 заличава се заличава се заличава се

Or. en

Обосновка

Производството на жабешки бутчета е пословично със своята жестокост и следва 
да не се ползва повече от статута на нечувствителен продукт и следователно със 
статут на освободен от тарифи.
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Изменение 166
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание Чувствителни/
нечувствителн
и

Р-1а 02 0208 90 70 Жабешки 
бутчета

НЧ

Изменение, внесено от Парламента
Раздел Глава Код по КН Описание Чувствителни/

нечувствителн
и

Р-1а 02 0208 90 70 Жабешки 
бутчета

Ч

Or. en

Обосновка

Производството на жабешки бутчета е пословично със своята жестокост и следва 
да не се ползва повече от статута на нечувствителен продукт и следователно със 
статут на освободен от тарифи.

Изменение 167
Vital Moreira

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

Р-1б 03 ex глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, с 
изключение на продукти по 
подпозиция 0301 10 90

Ч
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Р-2а 06 ех глава 6

Живи растения и цветарски 
продукти; луковици, корени и 
други подобни; живи растения и 
цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиция 0604 91 40

Ч

Р-6а 29 ех глава 2905

Ациклени алкохоли и техните 
халогено-, сулфо-, нитро- или 
нитрозопроизводни, с изключение 
на продукта от подпозиция 
2905 45 00, и с изключение на 
продуктите от подпозиции 
2905 43 00 и 2905 44

Ч

Р-11б 62 Глава 62
Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените

Ч

Р-12а 64 Глава 64 Обувки, гети и подобни артикули; 
части за тях Ч

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни/
нечувствителн
и

Р-1б 03 ex глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, с 
изключение на продукти по 
подпозиции 0301 10 90, 
0304 29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 
и 0307 59 10

Ч

Р-2а 06 ех глава 6

Живи дървета и други растения; 
луковици, корени и други 
подобни; Живи растения и 
цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиции 0604 91 40, 0602 10 
90 и 0603 11 00;

Ч

Р-6а 29 ex 2905

Ациклени алкохоли и техните 
халогено-, сулфо-, нитро- или 
нитрозопроизводни, с изключение 
на продукта от подпозиция 
2905 45 00, и с изключение на 
продуктите от подпозиции 
2905 11 00, 2905 43 00 и 2905 44

Ч

Р-11б 62 Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените, с изключение на 
продуктите от подпозиция 
6212 10 90

Ч

Р-12а 64 Глава 64 Обувки, гети и подобни артикули; 
части за тях, с изключение на 

Ч
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продуктите по подпозиции 
6403 99 96 и 6403 99 98

Or. en

Изменение 168
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

ex глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, с 
изключение на продукти по 
подпозиция 0301 10 90

Ч
Р-1б 03

0301 10 90 Живи, декоративни морски риби НЧ

ех глава 6

Живи растения и цветарски 
продукти; луковици, корени и 
други подобни; живи растения и 
цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиция 0604 91 40

Ч
Р-2а 06

0604 91 40 Клони от иглолистни дървета, 
свежи НЧ

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните 
халогено-, сулфо-, нитро- или 
нитрозопроизводни, с изключение 
на продукта от подпозиция 
2905 45 00, и с изключение на 
продуктите от подпозиции 
2905 43 00 и 2905 44

Ч
Р-6а 29

29054500 Глицерол НЧ

Р-11б 62 Глава 62
Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените

Ч

Р-12а 64 Глава 64 Обувки, гети и подобни артикули; 
части за тях

Изменение, внесено от Парламента
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Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни/
нечувствителн
и

Р-1б 03 ex глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, с 
изключение на продукти по 
подпозиции 0301 10 90, и 
изключващи продуктите по 
подпозиции 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 и 
0307 59 10

Ч

0301 10 90 Живи, декоративни морски риби НЧ

Р-2а 06 ех глава 6

Живи дървета и други растения; 
луковици, корени и други 
подобни; живи растения и 
цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиция 0604 91 40, и 
изключващи продуктите по 
подпозици 0602 10 90 и 0603 11 
00

Ч

0604 91 40 Клони от иглолистни дървета, 
свежи НЧ

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните 
халогено-, сулфо-, нитро- или 
нитрозопроизводни, с изключение 
на  

Ч

продукта от подпозиция 
2905 45 00, и с изключение на 
продуктите по подпозиции 
2505 11 00, 2905 43 00 и 2905 44

Р-6а 29

29054500 Глицерол НЧ

Р-11б 62 Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените, с изключение на 
продуктите от подпозиция 
6212 10 90

Ч

Р-12а 64 Глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; 
части за тях, с изключение на 
продуктите по подпозиции 
6403 99 96 и 6403 99 98

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите бенефициери по ОСП и 
съответно по ВОО по отношение на някои ключови продукти, които най-слабо 
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развитите страни изнасят за ЕС. Изменението предлага от приложение V да бъдат 
изключени първите 10 тарифни реда от износа на държавите бенефициери по ВОО, за 
които преференциалният марж (ОСП – ВОО) е по-малко от 6% (може да се приеме, 
че при по-високи стойности, преференциалният марж гарантира на бенефициерите 
по ВОО достатъчно конкурентни предимства). Настоящата оценка има за цел да 
идентифицира онези сектори от износа на държавите по ВОО, в които те са 
изправени пред силна конкуренция от държавите по ОСП.

Изменение 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

ex глава 3
Риби и ракообразни, мекотели и други 
водни безгръбначни, с изключение на 
продукти по подпозиция 0301 10 90

Ч
Р-1б 03

0301 10 90 Живи, декоративни морски риби НЧ

ех глава 6

Живи растения и цветарски продукти; 
луковици, корени и други подобни; 
живи растения и цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиция 0604 91 40

Ч
Р-2а 06

0604 91 40 Клони от иглолистни дървета, свежи НЧ

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни/
нечувствителн
и

ex глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други 
водни безгръбначни, с изключение на 
продукти по подпозиции 0301 10 90, и 
с изключение на  продуктите по 
подпозиции 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 и 0307 59 10

Ч
Р-1б 03

0301 10 90 Живи, декоративни морски риби НЧ

Р-2а 06 ех глава 6

Живи дървета и други растения; 
луковици, корени и други подобни; 
живи растения и цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиция 0604 91 40, и с 

Ч
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изключение на продуктите по 
подпозици 0602 10 90 и 0603 11 00

0604 91 40 Клони от иглолистни дървета, свежи НЧ

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите бенефициери по ОСП и 
съответно по ВОО по отношение на някои ключови продукти, които най-слабо 
развитите страни изнасят за ЕС. Изменението предлага от приложение V да бъдат 
изключени първите 10 тарифни реда от износа на държавите бенефициери по ВОО, за 
които преференциалният марж (ОСП – ВОО) е по-малко от 6% (може да се приеме, 
че при по-високи стойности, преференциалният марж гарантира на бенефициерите 
по ВОО достатъчно конкурентни предимства). Настоящата оценка има за цел да 
идентифицира онези сектори от износа на държавите по ВОО, в които те са 
изправени пред силна конкуренция от държавите по ОСП.

Изменение 170
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

Р-2а 06 ех глава 6

Живи растения и цветарски 
продукти; луковици, корени и 
други подобни; живи растения и 
цветарски продукти, с изключение 
на продуктите от подпозиция
0604 91 40

Ч

Р-4б 18 Глава 18 Какао и продукти от какао Ч

Р-4в 24 Глава 24 Тютюн и обработени заместители 
на тютюна Ч

Р-6а 38 ех глава 
39

Пластмаси и пластмасови 
изделия, с изключение на 
продуктите от позиции 3901, 
3902, 3903 и 3904, подпозиции 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 и 
3907 99, позиции 3908 и 3920, и 
подпозиции 3921 90 10 и 3923 21 

НЧ
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00

Р-11а 52 Глава 52 Памук Ч

Р-11б 61
Глава 61 Облекла и допълнения за облекла, 

трикотажни или плетени Ч

Р-16 85 ех глава 
85

Електрически машини и апарати, 
електроматериали и техните 
части; апарати за записване или 
възпроизвеждане на звук, апарати 
за записване или възпроизвеждане
на телевизионен образ и звук и 
части и принадлежности за тези 
апарати, с изключение на 
продуктите от подпозиции 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, от 
8519 81 11 до 8519 81 45, 
8519 81 85, от 8519 89 11 до 
8519 89 19, позиции 8521, 8525 и 
8527, подпозиции 8528 49, 8528 59 
и от 8528 69 до 8528 72, позиция 
8529 и подпозиции 8540 11 и 8540 
12

НЧ

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание Чувствителни/
нечувствителн
и

ех глава 6 Живи дървета и други растения; 
луковици, корени и други подобни; 
живи растения и цветарски продукти, с 
изключение на продуктите от 
подпозиции 0603 12 00 и  0604 91 40

ЧР-2а 06

0603 12 00 Цветя и цветни пъпки на карамфили, 
отрязани, подходящи за букети или 
украса, свежи

НЧ

ех глава 18 Какао и продукти от какао, с 
изключение на продуктите по 
подпозиция 18040000

ЧР-4б 18

18040000 Масло, мазнина и течно масло от 
какао

НЧ

ех глава 24 Тютюн и обработени заместители на 
тютюна, с изключение на продуктите 
по подпозиция 24011060

ЧР-4в 24

24011060 Сушени на слънце, ориенталски 
сортове тютюни, неочистени от 

НЧ
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твърдите жилки

Р-6а 38 ех глава 39 Пластмаси и пластмасови изделия, с 
изключение на продуктите от позиции 
3901, 3902, 3903 и 3904, подпозиции 
3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 80 и 
3907 99, позиции 3908 и 3920, и 
подпозиции ex 3921 90 10 и 3923 21 00

НЧ

ех глава 52 Памук, с изключение на продуктите 
от подпозиция 5205 12 00

ЧР-11а 52

5205 12 00 Единични памучни прежди, от 
непенирани влакна, съдържащи 
тегловно85 % или повече памук, И с 
линейна плътност по-малка от 
714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 
dtex (с  метричен номер на 
единичната прежда, превишаващ 14, 
но не превишаващ 43), непригодени за 
продажба на дребно

НЧ

ех глава 61 Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени, с изключение 
на продуктите по подпозиции 
6107 11 00, 6108 21 00 и 6108 22 00

Ч

6107 11 00 Памучни долни гащи и слипове, 
трикотажни или плетени, за мъже 
или момчета

НЧ

6108 21 00 Памучни пликчета и други долни 
гащи, трикотажни или плетени, за 
жени или момичета

НЧ

Р-11б 61

6108 22 00 Пликчета и други долни гащи от 
синтетични или изкуствени влакна, 
трикотажни или плетени, за жени 
или момичета

НЧ

Р-16 85 ех глава 85 Електрически машини и апарати, 
електроматериали и техните части; 
апарати за записване или 
възпроизвеждане на звук, апарати за 
записване или възпроизвеждане на 
телевизионен образ и звук и части и 
принадлежности за тези апарати, с 
изключение на продуктите от 
подпозиции 8516 50 00, 8517 69 39, 
8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 
8519 30, от 8519 81 11 до 8519 81 45, 
8519 81 85, от 8519 89 11 до 8519 89 19, 
8521 10, позиции 8525 и 8527, 
подпозиции 8528 49, 8528 59 и от 
8528 69 до 8528 72, позиция 8529 и 
подпозиции 8540 11 и 8540 12

НЧ

Or. en
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Обосновка

Налице за възможности продуктовият обхват да бъде увеличен както хоризонтално, 
така и в дълбочина. Това би увеличило потенциала за развитие и стойността на 
наличните за развиващите се страни преференции. Тези продукти са специално 
избрани по такъв начин, че да се избегнат вредни въздействия за най-слабо развитите 
страни и промишлеността на ЕС.

Изменение 171
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечувс
твителни

Р-2б 07 08 0802 50 00 Шам фъстък, пресен или сушен, със или 
без черупки или белен НЧ

Р-2б 07 08 0802 90 50 Семена от пиния, пресни или сушени, със 
или без черупки или белени НЧ

Р-2б 07 08 0805 40 00 Грейпфрути, включително помело, 
пресни или сушени НЧ

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечувс
твителни

Р-2б 07 08 0802 50 00 Шам фъстък, пресен или сушен, със или 
без черупки или белен Ч

Р-2б 07 08 0802 90 50 Семена от пиния, пресни или сушени, със 
или без черупки или белени Ч

Р-2б 07 08 0805 40 00 Грейпфрути, включително помело, 
пресни или сушени Ч

Or. en

Обосновка

Производителите в Гърция, Кипър, Италия и Испания ще имат полза от това 
изменение. Настоящите страни по ОСП, които ще бъдат засегнати, са Китай и 
Иран.
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Изменение 172
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

Р-2в 09 09 0901 12 00 Кафе, непечено, декофеинизирано Ч

Р-2в 09 09 0901 21 00 Кафе, печено, недекофеинизирано Ч

Р-2в 09 09 0901 22 00 Кафе, печено, декофеинизирано Ч

Р-2в 09 09 0901 90 90 Заместители на кафе, съдържащи кафе 
независимо от съотношението в сместа Ч

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

Р-2в 09 09 0901 12 00 Кафе, непечено, декофеинизирано НЧ

Р-2в 09 09 0901 21 00 Кафе, печено, недекофеинизирано НЧ

Р-2в 09 09 0901 22 00 Кафе, печено, декофеинизирано НЧ

Р-2в 09 09 0901 90 90 Заместители на кафе, съдържащи кафе 
независимо от съотношението в сместа НЧ

Or. en

Обосновка

Това изменение би създало възможност за по-голяма добавена стойност при 
преработката на кафе в основни страни производители, вместо преработката на 
кафе в Европа.

Изменение 173
Catherine Bearder
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Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Чувстви
телни/н
ечувств
ителни

Р-4б 18 Глава 18 Какао и продукти от какао Ч

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни
/нечувствител
ни

ех глава 18 Какао и продукти от какао, с изключение 
на продуктите по подпозиция 1804 00 00 Ч

Р-4б 18
1804 00 00 Масло, мазнина и течно масло от какао НЧ

Or. en

Изменение 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Чувстви
телни/н
ечувств
ителни

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, 
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с 
изключение на продукта от подпозиция 
2905 45 00, и с изключение на продуктите 
от подпозиции 2905 43 00 и 2905 44

Ч
Р-6а 29

2905 45 00 Глицерол НЧ

Изменение, внесено от Парламента
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Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителн
и/нечувствит
елни

Р-6а 29 ex 2905 Ациклени алкохоли и техните халогено-, 
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, Ч

продукта от подпозиция 2905 45 00, и с 
изключение на продуктите по подпозиции 
2505 11 00, 2905 43 00 и 2905 44

2905 45 00 Глицерол НЧ

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите бенефициери по ОСП и 
съответно по ВОО по отношение на някои ключови продукти, които най-слабо 
развитите страни изнасят за ЕС. Изменението предлага от приложение V да бъдат 
изключени първите 10 тарифни реда от износа на държавите бенефициери по ВОО, за 
които преференциалният марж (ОСП – ВОО) е по-малко от 6% (може да се приеме, 
че при по-високи стойности, преференциалният марж гарантира на бенефициерите 
по ВОО достатъчно конкурентни предимства). Настоящата оценка има за цел да 
идентифицира онези сектори от износа на държавите по ВОО, в които те са 
изправени пред силна конкуренция от държавите по ОСП.

Изменение 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Чувстви
телни/н
ечувств
ителни

Р-11б 62 Глава 62 Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или плетените Ч

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание Чувствителни
/нечувствител
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ни

Р-11б 62 Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или плетените, с 
изключение на продуктите от 
подпозиция 6212 10 90

Ч

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите бенефициери по ОСП и 
съответно по ВОО по отношение на някои ключови продукти, които най-слабо 
развитите страни изнасят за ЕС. Изменението предлага от приложение V да бъдат 
изключени първите 10 тарифни реда от износа на държавите бенефициери по ВОО, за 
които преференциалният марж (ОСП – ВОО) е по-малко от 6% (може да се приеме, 
че при по-високи стойности, преференциалният марж гарантира на бенефициерите 
по ВОО достатъчно конкурентни предимства). Настоящата оценка има за цел да 
идентифицира онези сектори от износа на държавите по ВОО, в които те са 
изправени пред силна конкуренция от държавите по ОСП.

Изменение 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Чувстви
телни/не
чувстви
телни

Р-12а 64 Глава 64 Обувки, гети и подобни артикули; части за 
тях. Ч

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни
/нечувствител
ни

Р-12а 64 Глава 64
Обувки, гети и подобни артикули; части за 
тях, с изключение на продуктите по 
подпозиции 6403 99 96 и 6403 99 98

Ч
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Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите бенефициери по ОСП и 
съответно по ВОО по отношение на някои ключови продукти, които най-слабо 
развитите страни изнасят за ЕС. Изменението предлага от приложение V да бъдат 
изключени първите 10 тарифни реда от износа на държавите бенефициери по ВОО, за 
които преференциалният марж (ОСП – ВОО) е по-малко от 6% (може да се приеме, 
че при по-високи стойности, преференциалният марж гарантира на бенефициерите 
по ВОО достатъчно конкурентни предимства). Настоящата оценка има за цел да 
идентифицира онези сектори от износа на държавите по ВОО, в които те са 
изправени пред силна конкуренция от държавите по ОСП.

Изменение 177
Keith Taylor

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни
/нечувствите
лни

Р-16 84 ех глава 84 Ядрени реактори, котли, машини, апарати 
и механизми; части за тези машини или 
апарати, с изключение на продуктите от 
подпозиции 8401 10 00 и 8407 21 10

НЧ

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствителни
/нечувствите
лни

Р-16 заличава се заличава се заличава се заличава се

Or. en

Обосновка

Тези продукти са наистина много чувствителни.
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Изменение 178
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

Р-16 84 ех глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати 
и механизми; части за тези машини или 
апарати, с изключение на продуктите от 
подпозиции 8401 10 00 и 8407 21 10

НЧ

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание
Чувствите
лни/нечув
ствителни

Р-16 84 ех глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати 
и механизми; части за тези машини или 
апарати, с изключение на продуктите от 
подпозиции 8401 10 00 и 8407 21 10

Ч

Or. en

Обосновка

Тези продукти са наистина много чувствителни.

Изменение 179
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Приложение V – нов текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Код по КН Описание Чувствителни/не
чувствителни

280519 Алкални/алкалоземни метали, различни от натрий и калций НЧ
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280530 Редкоземни метали, скандий и итрий, независимо дали са смесени 
или сплавени помежду си или не НЧ

281820 Алуминиев оксид (с изключение на изкуствения корунд) НЧ

780199 Необработено олово, различно от рафинираното, нито включено 
другаде в 78.01) НЧ

810194 Необработен волфрам, включително пръти, получени само чрез 
синтероване НЧ

810411 Необработен магнезий, съдържащ тегловно най-малко 99,8 % 
магнезий НЧ

810419 Необработен магнезий ( с изключение на 810411) НЧ

810720 Необработен кадмий; прахове НЧ

810820 Необработен титан; прахове НЧ

810830 Отпадъци и скрап от титан НЧ

Продукти, които се добавят– таблицата показва как те биха изглеждали в 
приложението, след добавянето им

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че много от по-конкурентоспособните в икономическо 
отношение страни са извадени от схемата, има възможност за разширяване на 
продуктовия обхват, с цел да се увеличи неговия потенциал за развитие. При 
разширяването на продуктовия обхват е необходимо избраните продукти да бъдат 
от не незначителна стойност за оставащите в схемата страни, като същевременно 
се внимава да не се причинят вреди на най-слабо развитите страни и на 
промишлеността на ЕС.

Изменение 180
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Приложение V – нов текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Код по КН Описание Чувствителни/н
ечувствителни

020422 Разфасовки овче месо, с кости, прясно или охладено НЧ

020423 Овче месо (с изкл. на агнешко), прясно/охладено, обезкостено НЧ
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020430 Кланични цели или половини трупове на агнета, замразени НЧ

020442 Разфасовки овче месо, с кости, замразено НЧ

020443 Разфасовки овче месо, обезкостено, замразено НЧ

081120

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, черно, 
бяло или червено френско грозде и цариградско грозде, 
неварени/варени във вода или на пара, замразени, независимо дали с 
добавка на захар или други подсладители 

НЧ

100190 Пшеница, различна от твърда пшеница лимец НЧ

100300 Ечемик НЧ

100700 Сорго на зърна НЧ

110819 Скорбяла и нишесте (с изключение на 110811-110814) НЧ

160239 Приготвени или консервирани храни от птиците по 01.05 (с 
изключение на пуйки и петли и кокошки от вида Gallus domesticus) НЧ

230310 Остатъци от производството на скорбяла и подобни остатъци, 
дори агломерирани под формата на гранули НЧ

280519 Алкални/алкалоземни метали, различни от натрий и калций НЧ

280530 Редкоземни метали, скандий и итрий, независимо дали са смесени 
или сплавени помежду си или не НЧ

281820 Алуминиев оксид (с изключение на изкуствения корунд) НЧ

310221 Амониев сулфат НЧ

310240 Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат/други неорганични 
вещества без подхранващи свойства НЧ

310250 Натриев нитрат НЧ

310260 Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат НЧ

320120 Екстракт от мимоза НЧ

510531 Фини животински косми (кардинрани или пенирани), от 
кашмирска коза НЧ

780199 Необработено олово, различно от рафинираното, нито включено 
другаде в 78.01) НЧ

810194 Необработен волфрам, вкл. пръти, получени само чрез синтероване НЧ

810411 Необработен магнезий, съдържащ тегловно най-малко 99,8 % 
магнезий НЧ

810419 Необработен магнезий ( с изключение на 810411) НЧ

810720 Необработен кадмий; прахове НЧ

810820 Необработен титан; прахове НЧ

810830 Отпадъци и скрап от титан НЧ

Продукти, които се добавят– таблицата показва как те биха изглеждали в 
приложението, след добавянето им

Or. en



AM\889586BG.doc 105/120 PE480.597v01-00

BG

Обосновка

Налице за възможности продуктовият обхват да бъде увеличен както хоризонтално, 
така и в дълбочина. Това би увеличило потенциала за развитие и стойността на 
наличните за развиващите се страни преференции. Тези продукти са специално 
избрани по такъв начин, че да се избегнат вредни въздействия за най-слабо развитите 
страни и промишлеността на ЕС.

Изменение 181
Vital Moreira

Предложение за регламент
Приложение VІ - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разпоредбите на член 8 се прилагат, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 17,5 %.

1. Разпоредбите на член 8 се прилагат, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 15 %.

Or. en

Изменение 182
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Приложение VІ - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. es

Обосновка

Прагът за отделяне на тези продукти следва да бъде намален на 10%, тъй като 
предлаганият праг (14,5%) е прекалено висок и би могъл да застраши 
промишлеността на ЕС. Текстилната промишленост е сред първите промишлени 
отрасли, които развиващите се страни развиват. Това означава, че вносът пристига 
в ЕС от много страни едновременно, което представлява значителен натиск за 
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нашата текстилна промишленост.

Изменение 183
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Приложение VІ - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. en

Изменение 184
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Приложение VІ - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. en

Изменение 185
Vital Moreira

Предложение за регламент
Приложение VІ - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
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когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 12,5 %.

Or. en

Изменение 186
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид стратегическата роля на текстилния сектор като първа стъпка 
за развитието на най-слабо развитите страни, както и въздействието на 
текстилната промишленост върху прагът, предвиден в приложение VI, за раздели 11а 
и 11б би могло да се предвиди по-нисък праг на отделяне.

Изменение 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение VI –  точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. it
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Изменение 188
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Приложение VI –  точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид стратегическата роля на текстилния сектор като първа стъпка 
за развитието на най-слабо развитите страни, както и въздействието на 
текстилната промишленост върху прагът, предвиден в приложение VI, за раздели 11а 
и 11б би могло да се предвиди по-нисък праг на отделяне.

Изменение 189
Emilio Menéndez del Valle

Предложение за регламент
Приложение VI –  точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. es

Изменение 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение VI –  точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 14,5 %.

2. Разпоредбите на член 8 се прилагат за 
всеки от разделите 11а и 11б по ОСП, 
когато процентният дял, посочен в член 
8, параграф 1, надвиши 10 %.

Or. en

Обосновка

След като разгледахме въздействието върху текстилната промишленост на 
предвиденият в приложение VI праг, и имайки предвид стратегическата роля на 
текстилния отрасъл като първа стъпка за развитието на най-слабо развитите 
страни, ние предлагаме по-нисък праг за отделяне, равен на 10%, за раздели 11а и 11б.

Изменение 191
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Приложение VII – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ред и условия за прилагане на глава ІІІ Ред и условия за прилагане на член 4 и 
глава ІІІ

Or. en

Обосновка

Уязвимите държави с по-висок среден доход следва да бъдат бенефициери на общите 
преференции, ако не се ползват от ОСП+.

Изменение 192
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на глава ІІІ „уязвима 
държава“ означава държава:

1. За целите на член 4 и глава ІІІ 
„уязвима държава“ означава държава:

Or. en

Обосновка

Уязвимите държави с по-висок среден доход следва да бъдат бенефициери на общите 
преференции, ако не се ползват от ОСП+.

Изменение 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

Or. en

Изменение 194
Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)



AM\889586BG.doc 111/120 PE480.597v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

Or. es

Обосновка

Увеличаването на прага на уязвимост на 2% не е оправдано. Той е прекалено висок и 
може да има отрицателни последствия за конкурентните най-слабо развити страни 
и в крайна сметка за европейската промишленост.

Изменение 195
Laima Liucija Andrikienė

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

Or. en
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Изменение 196
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

Or. en

Обосновка

Критерият за делът на внос трябва да остане 1% и да не се повишава на 2%. 
Предлаганият от Комисията праг от 2% би позволил на вече конкурентноспособни 
страни да се възползват от ОСП+, като по този начин застрашат ползите на най-
слабо развитие страни.

Изменение 197
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.
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Изменение 198
Emilio Menéndez del Valle

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

Or. es

Изменение 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 2 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

б) за която вносът на продукти, 
изброени в приложение IX, в 
Европейския съюз представлява по-
малко от тавана от 1 % като стойност от 
общия внос в Европейския съюз на 
продукти, изброени в приложение IX, с 
произход от държавите, изброени в 
приложение II, като средна стойност 
през последните три последователни 
години.

Or. en
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Обосновка

Критерият за делът на внос трябва да остане 1% и да не се повишава на 2%, както 
предлага Комисията. Прагът от 2% би позволил на вече конкурентноспособни страни 
да се възползват от ОСП+, като по този начин застрашат ползите на най-слабо 
развитие страни.

Изменение 200
Vital Moreira

Предложение за регламент
Приложение VIII – Част A – точки 15 a) и б) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15a. Договор за неразпространение на 
ядреното оръжие (1968 г.)
15б. Римски статут на 
Международния наказателен съд 
(1998 г.)

Or. en

Изменение 201
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Приложение VIII – Част Б – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27a. Конвенцията на Организацията 
на обединените нации по морско 
право (1982 г.), относно опазването и 
управлението на трансгранични 
рибни запаси и далекомигриращи 
рибни запаси;

Or. en
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Изменение 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение IX – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-1б 03 Глава 3 Риби и ракообразни, мекотели и други 
водни безгръбначни.

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-1б 03 Глава 3
Риби и ракообразни, мекотели и други 
водни безгръбначни, с изключение на 
продукти по подпозиция 0306 13 50

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите, които са нови потенциални 
бенефициери по ОСП+ (в частност Филипините и Пакистан)  и съответно 
бенефициерите по ВОО. Изменението предлага от приложение IX да бъдат изключени 
първите 10 тарифни реда, с продукти, изнасяни от държави бенефициери по ВОО в 
пряка конкуренция с потенциалните нови бенефициери по ОСП+, както и други 3 реда, 
които считаме за важни за износа на най-слабо развитите страни (напр. Бангладеш). 
Настоящата оценка има за цел да идентифицира онези сектори от износа на 
държавите по ВОО, в които те са изправени пред силна конкуренция от новите 
държави по ОСП+.

Изменение 203
Vital Moreira

Предложение за регламент
Приложение IX – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание
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Р-1б 03 Глава 3 Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни 

Р-4в 24 Глава 24 Тютюн и обработени заместители 
на тютюна

61 Глава 61 Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени

62 Глава 62
Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетенитеР-11б

63 Глава 63

Други конфекционирани 
текстилни артикули; асортименти; 
употребявани облекла и 
текстилни артикули; парцали

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-1б 03 Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, с 
изключение на продуктите по 
подпозиция 0306 13 50

Р-4в 24 Глава 24

Тютюн и обработени заместители 
на тютюна, с изключение на 
продуктите по подпозиция 2401 
20 35

61 Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени, с 
изключение на продуктите по 
подпозиции 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62 Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените, с изключение на 
продуктите от подпозиции 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

Р-11б

63 Глава 63

Други конфекционирани 
текстилни артикули; асортименти; 
употребявани облекла и 
текстилни артикули; Парцали, с 
изключение на продуктите по 
подпозиции 6302 21 00, 
6302 31 00, 6302 60 00

Or. en
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Изменение 204
Paweł Zalewski

Предложение за регламент
Приложение IX – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-1б 03 Глава 3 Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни 

Р-4в 24 Глава 24 Тютюн и обработени заместители 
на тютюна

61 Глава 61 Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени

Р-11б
62 Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-1б 03 Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и 
други водни безгръбначни, с 
изключение на продуктите по 
подпозиция 0306 13 50

Р-4в 24 Глава 24

Тютюн и обработени заместители 
на тютюна, с изключение на 
продуктите по подпозиция 2401 
20 35

61 Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени, с 
изключение на продуктите по 
подпозиции 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99Р-11б

62 Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или 
плетените, с изключение на 
продуктите от подпозиции 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
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намаляването на пряката конкуренция между държавите, които са нови потенциални 
бенефициери по ОСП+ (в частност Филипините и Пакистан)  и съответно 
бенефициерите по ВОО. Изменението предлага от приложение IX да бъдат изключени 
първите 10 тарифни реда, с продукти, изнасяни от държави бенефициери по ВОО в 
пряка конкуренция с потенциалните нови бенефициери по ОСП+. Настоящата оценка 
има за цел да идентифицира онези сектори от износа на държавите по ВОО, в които 
те са изправени пред силна конкуренция от новите държави по ОСП+.

Изменение 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение IX – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-4в 24 Глава 24 Тютюн и обработени заместители на 
тютюна

Изменение, внесено от Парламента
Раздел Глава Код по КН Описание

Р-4в 24 Глава 24
Тютюн и обработени заместители на 
тютюна, с изключение на продуктите по 
подпозиция 2401 20 35

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите, които са нови потенциални 
бенефициери по ОСП+ (в частност Филипините и Пакистан)  и съответно 
бенефициерите по ВОО. Изменението предлага от приложение IX да бъдат изключени 
първите 10 тарифни реда, с продукти, изнасяни от държави бенефициери по ВОО в 
пряка конкуренция с потенциалните нови бенефициери по ОСП+, както и други 3 реда, 
които считаме за важни за износа на най-слабо развитите страни (напр. Бангладеш). 
Настоящата оценка има за цел да идентифицира онези сектори от износа на 
държавите по ВОО, в които те са изправени пред силна конкуренция от новите 
държави по ОСП+.
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Изменение 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Предложение за регламент
Приложение IX – Таблица

Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

61 Глава 61 Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени

62 Глава 62 Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или плетенитеР-11б

63 Глава 63
Други конфекционирани текстилни 
артикули; асортименти; употребявани 
облекла и текстилни артикули; парцали

Изменение, внесено от Парламента

Раздел Глава Код по КН Описание

61

Глава 61 Облекла и допълнения за облекла, 
трикотажни или плетени, с изключение на 
продуктите по подпозиции 6105 10 00, 
6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 
6110 30 99

62

Глава 62 Облекла и допълнения за облекла, 
различни от трикотажните или плетените, с 
изключение на продуктите от 
подпозиции 6203 42 31, 6203 42 35, 
6205 20 00

Р-11б

63

Глава 63 Други конфекционирани текстилни 
артикули; асортименти; употребявани 
облекла и текстилни артикули; парцали, с 
изключение на продуктите по 
подпозиции 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието разкри неизползвания потенциал на Регламента за ОСП 
да увеличи възможностите за износ на най-слабо развитите страни посредством 
намаляването на пряката конкуренция между държавите, които са нови потенциални 
бенефициери по ОСП+ (в частност Филипините и Пакистан)  и съответно 
бенефициерите по ВОО. Изменението предлага от приложение IX да бъдат изключени 
първите 10 тарифни реда, с продукти, изнасяни от държави бенефициери по ВОО в 
пряка конкуренция с потенциалните нови бенефициери по ОСП+, както и други 3 реда, 
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които считаме за важни за износа на най-слабо развитите страни (напр. Бангладеш). 
Настоящата оценка има за цел да идентифицира онези сектори от износа на 
държавите по ВОО, в които те са изправени пред силна конкуренция от новите 
държави по ОСП+.

Изменение 207
Keith Taylor
от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Приложение IX – Таблица
Текст, предложен от Комисията

Раздел Глава Код по КН Описание

Р-16 84 Глава 84
Ядрени реактори, котли, машини, 
апарати и механизми; части за тези 
машини или апарати

Изменение, внесено от Парламента
Раздел Глава Код по КН Описание

Р-16 заличава се заличава се заличава се

Or. en

Обосновка

Режимът ОСП+ не трябва да насърчава преместването на ядрената промишленост 
в развиващите се страни.


