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I. ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТ

Понастоящем ЕС не разполага с хоризонтална законодателна рамка за осигуряване на 
съблюдаването на неговите права в рамките на СТО и по други международни 
търговски споразумения. В глобален контекст, в който броят на ответните действия се 
увеличава, предложеният инструмент с основание има за цел да засили осигуряването 
на съблюдаването на правата на ЕС по търговски споразумения, да затвърди доверието 
в ЕС и в крайна сметка да убеди нашите търговски партньори да спазват правилата на 
играта съгласно търговските споразумения. Настоящото предложение е също така част 
от стратегия за отваряне на нови пазари за ЕС и привежда вземането на решения в 
съответствие с Договора от Лисабон.

Този нов инструмент трябва да се разбира и в рамките на многостранните (СТО), 
регионалните и двустранните правила за уреждане на спорове, които вече предоставят 
на обжалващата държава правото да прибягва до използване на „крайна мярка“, т.е. 
защитни временни ответни действия срещу държавата, извършилата нарушението, 
когато тази държава не изпълнява правилата на орган за уреждане на спорове. 
Следователно не е налице каквато и да било протекционистка цел.

Решителната подкрепа на докладчика за настоящото предложение не означава, че ЕС 
следва по-често да използва мерки/контрамерки за възстановяване на баланса, но то 
несъмнено ще улесни евентуалното им използване. Докладчикът счита, че ответните 
действия винаги се използват като крайна мярка, в съответствие с известния цитат от 
Паскал Лами: „Консултирайте се преди да приемате законодателни актове; 
преговаряйте, преди да завеждате дела; компенсирайте, преди да прилагате ответни 
действия; спазвайте правилата във всеки случай“. 

През последните години имаше само няколко случая, в които ЕС трябваше да прибегне 
до ответни действия, но въпреки това важен фактор за осигуряване на положително 
уреждане е наличието на реална заплаха. Времевата рамка за приемане на мярка е от 
първостепенно значение. В периода преди влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС 
следваше съобразен с конкретния случай подход по отношение на търговските ответни 
мерки срещу трета държава съгласно Договореността на СТО за уреждане на спорове 
(ДУС) или за възстановяване на баланса съгласно Споразумението за защитните мерки. 
Това прие формата на регламенти, приети от Съвета. Поради липсата на хоризонтална 
рамка всяко едно решение сега ще трябва да бъде приемано в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, която отнема средно от 15 до 31 месеца. 

Въпреки че ние следва внимателно да проучим възможностите за укрепване на 
настоящото предложение по отношение на неговия обхват, наличните контрамерки и 
участието на Парламента, изключително важно е ЕС да получи този хоризонтален 
инструмент възможно най-скоро.

II. ОБХВАТ НА РЕГЛАМЕНТА 

С настоящото предложение се установяват правила и процедури с цел осигуряване на 
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ефективно упражняване на правата на ЕС с оглед преустановяване и отмяна на 
действието на отстъпки или на изпълнението на други задължения съгласно 
международни търговски споразумения (член 1). То обхваща четири вида ситуации 
(член 3): 
– ответни мерки съгласно решения по търговски спорове на равнището на СТО 
(член 22 от ДУС на СТО); 
– ответни мерки съгласно решения по търговски спорове по силата на други 
международни споразумения; 
– мерки за възстановяване на баланса, когато трета държава приема защитна мярка без 
подходящи мерки за възстановяване на баланса (член 8 от Споразумението на СТО за 
защитните мерки);
– мерки за възстановяване на баланса в случаи, в които трета страна променя своите 
тарифни отстъпки съгласно член XXVIII от ГАТТ без достатъчна компенсация.

III. ВИДОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ НА ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА

Три вида контрамерки са предвидени в член 5: 
1 – преустановяване на действието на тарифни отстъпки и налагане на нови мита; 
2 – въвеждане или увеличение на количествените ограничения върху вноса или износа 
на стоки; 
3 – преустановяване на действието на отстъпки в областта на обществените поръчки. 

Предложението ще позволи на ЕС да приема контрамерки единствено след получаване 
на разрешение за това от международен, регионален или двустранен орган за уреждане 
на спорове. Това обаче не лишава ЕС от възможността да избере най-подходящата 
контрамярка, за да осигури ефективно съблюдаване на правата си — например към кой 
сектор или споразумение с трета държава ще бъде насочена контрамярката. 

Обстоятелствата, при които могат да бъдат разрешени ответни действия в друга сфера, 
са обяснени в член 22, параграф 3 от ДУС. Самата фраза „ответни действия в друга 
сфера“ не присъства в текста, но тя описва накратко ситуация, в която обжалващата 
държава предприема ответни действия в сектор или по споразумение, по отношение на 
които не е извършено нарушение от ответната държава. Член 8 от Споразумението за 
защитните мерки установява същия механизъм.

А. Услуги и права върху интелектуална собственост (ПИС)

Предложеният регламент установява набор от контрамерки на търговската политика, 
които са ограничени съгласно член 5 до стоките и обществените поръчки. 

Услугите – различни от обществените поръчки – и ПИС фактически са изключени от 
механизмите за правоприлагане в областта на търговията. В случай че ЕС трябва да 
използва контрамерки в тези области, съответно в рамките на ГАТС (Общо 
споразумение по търговията с услуги на СТО) и ТРИПС (свързани с търговията аспекти 
на правата върху интелектуалната собственост на СТО), това ще трябва да се направи 
„съгласно други процедури“ под формата на отнемащи време ad hoc разпоредби. 
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Обосновката, предоставена от Комисията, е липсата на опит при използването на мерки 
за правоприлагане в областта на услугите и ПИС, което може да повдигне сложни 
технически и правни въпроси. 

Макар че правилата на СТО позволяват ответни действия в друга сфера, прилагането на 
ответни действия единствено по отношение на стоките не винаги е практично или 
ефективно. Въпреки че в ЕС ние не разполагаме с хоризонтално пазарно регулиране за 
услугите, правото на ЕС би позволило да се разгледат контрамерки в редица сектори. 
Преди да се изключи възможността за включване на мерки в областта на услугите като 
средство за правоприлагане, трябва да анализираме практическите последствия и дали 
има интерес от страна на промишлеността. Нарастващото значение на услугите в 
регионалните и двустранните ССТ допълнително засилва аргументите поне за 
разглеждане на възможността за включване на услугите. 

Съществуват повече трудности при ответните действия в друга сфера, свързани с 
правата върху интелектуалната собственост. На първо място, съществуват трудности, 
присъщи на правната система на ЕС. Освен това контрамерките в областта на ПИС 
могат да доведат до трудни въпроси във връзка със задълженията на държавите членки 
съгласно международното право и да създадат други практически трудности. 

Правилата на СТО дават възможност за суспендирането на правата и задълженията по 
ТРИПС в резултат на търговски спорове пред СТО. Въпреки това, макар че в 
определени случай суспендирането на ИПС беше разрешено от орган за уреждане на 
спорове, самото суспендиране не беше действително осъществено. 

Б. Възлагане на обществени поръчки

Изключително важно е да се разграничи настоящият проект за регламент от 
разискванията за реципрочността във връзка с проекта за регламент относно 
реципрочността на обществените поръчки. Настоящото предложение се отнася до 
съблюдаването на правата, които ЕС вече има.

Въпреки че текстът не е много ясен, настоящото предложение предвижда приемането 
на мерки за обществени поръчки не само в контекста на Споразумението за 
обществените поръчки (СОП), но също така и при други обстоятелства, особено когато 
партньор по споразумение за свободна търговия (ССТ) не спазва своите задължения за 
възлагане на обществени поръчки по ССТ. Текстът може да бъде по-всеобхватно 
преработен.

СОП вече се прилага по отношение на правилата на ДУС на СТО и разрешава на 
страните да предприемат контрамерки, когато се сблъскват с незаконни действия. 
Характерна особеност на СОП е, че то изключва ответните действия в друга сфера, 
което означава, че единствените възможни ответни мерки в случай на нарушения на 
СОП са ограниченията за възлагането на обществени поръчки. Това контрастира с 
ГАТС и ТРИПС, за които ответните действия в друга сфера не се изключват, макар че 
съществуват правила, които следва да бъдат спазвани. 



DT\932018BG.doc 5/6 PE508.131v01-00

BG

Ангажиментите в областта на обществените поръчки нарастват, поради 
преразглеждането на СОП и включването на глави за възлагане на обществени поръчки 
и подробно разработени глави за уреждане на спорове в ССТ. Докато в миналото 
двустранните спорове бяха почти невъзможни, в бъдеще могат да се очакват някои 
действия за уреждане на спорове по ССТ и е необходимо ЕС да бъде подготвен.

След почти петдесет години на обща търговска политика, не можем да кажем на 
нашите граждани, че ЕС води преговори за нашите търговски споразумения, но няма 
капацитета да осигури съблюдаването им с подходящи механизми.  

IV. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Предложението се позовава на различни точки от концепцията за „(общ) интерес“ и 
„икономически интерес“ на ЕС. Комисията обосновава тази формулировка, като се 
позовава на съответните формулировки, особено в правото на СТО.

В член 9 се посочва, че при прилагане на настоящия регламент Комисията ще събира 
информация и становища относно икономическите интереси на Съюза за конкретни 
продукти или сектори. Като се има предвид значението, което има за икономическите 
оператори на ЕС изборът на контрамярка и секторът или споразумението с третата 
държава, към които да бъде насочена, важно е да се включат повече подробности в 
процеса на събиране на информация, за да се даде възможност на Комисията да вземе 
под внимание всички мнения и цялата информация и да определи по всеобхватен начин 
общия и икономическия интерес на ЕС, включително социалния и екологичния 
компонент.

V. ПО-ЗАСИЛЕНО УЧАСТИЕ НА ПАРЛАМЕНТА 

По отношение на участието на ЕП в процедурите, настоящото предложение не е много 
широкообхватно. То следва да бъде оценено с оглед на:
– член 11 „Право на контрол на Европейския парламент и Съвета“ от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна на Комисията;
– рамковото споразумение, свързано с разпространението на ограничени търговски 
документи;
– член 88 от Правилника за дейността на ЕП. 

Всяко решение на Комисията за приемане на контрамерки на търговската политика ще 
има сериозни последствия, не само от икономическа гледна точка, но също така и от 
общо политическа гледна точка. Въпросът за участието на Парламента във всички 
етапи от процедурата и необходимостта от прозрачност трябва да бъде внимателно 
оценен.  

– Трябва ли да се предвиди допълнителен процес за ad hoc контрол/консултации в 
различните етапи на процедурата, особено когато на член на СТО е даден краен срок за 
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изпълнение на решение на СТО, и веднага след изтичането на този срок?
– Как Парламентът ще бъде информиран своевременно, в идеалния случай преди да 
бъде взето решението? 
– Кой механизъм ще бъде използван, за да се даде възможност на Парламента да се 
произнася по тези действия? 
– Как може да се гарантира поверителността на тази чувствителна информация? 
– Трябва ли всяко изискване на Парламента за консултация/информация да се включи в 
самия регламент (съображения, членове), или в някой от придружаващите документи 
(декларация)?  


