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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на 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.
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0142),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0135/2010),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по международна търговия и становището 
на комисията по развитие (A7-0000/2010),

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

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. призовава Комисията да представи незабавно предложение за нов регламент за 
прилагане на схема от общи тарифни преференции;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5α) За да се постигнат целите на 
настоящия регламент, Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
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съюз. От особено значение е 
Комисията да провежда 
съответните консултации по време 
на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 

Or. en

Обосновка

Това съображение установява препратка към член 10, параграф 2, член 11, параграфи 
7 и 8, член 16, параграф 3, член 19, параграфи 3, 4 и 5, и член 25 от Регламент (ЕО) № 
732/2008 на Съвета. В тези членове се прави позоваване на делегирани актове, чиито 
процедури са установени в членове 27а, 27б, 27в и 27г.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Съгласно член 291 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, общите правила и принципи 
относно реда и условията за контрол 
от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията, се 
установяват предварително чрез 
регламент, приет в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. До приемането на този нов 
регламент продължава да се прилага 
Решение 1999/468/EО на Съвета от 
28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията с 
изключение на процедурата по 
регулиране с контрол, която вече не се 
прилага.

Or. en
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Обосновка
Тази стандартна формулировка е включена в съображението на законодателни 
актове, за които вече е постигнато споразумение със Съвета, които са приети след 
влизането в сила на Договора от Лисабон и които предоставят изпълнителни 
правомощия.

Изменение3

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 8 параграф 3 се заменя със 
следния текст: 
“3. Комисията следи статуса на 
ратификация и ефективното 
прилагане на конвенциите, изброени 
в приложение III, като проучва 
наличната информация от 
съответните наблюдаващи органи.
Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета, ако според 
информацията, дадена държава 
бенефициер се отклонява от 
ефективното прилагане на някоя 
конвенция. При обсъждането на 
следващия регламент Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета обобщаващ доклад 
относно статуса на ратификация, 
както и направените препоръки от 
съответните наблюдаващи органи.“.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде уведомен за възможно отклонение от страна 
на дадена държава бенефициер от ефективното прилагане на някоя от конвенциите.
При обсъждането на следващия регламент Комисията представя на Европейския 
парламент обобщаващ доклад относно статуса на ратификация, както и 
направените препоръки от съответните наблюдаващи органи.
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Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 10 параграф 2 се заменя със 
следния текст: 
“2. След като е разгледала искането, 
Комисията взема решение, 
посредством делегиран акт, в 
съответствие с член 27а, дали да 
предостави на искащата страна 
специален насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро 
управление.“.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове са подходяща мярка, тъй като предоставянето на специален 
насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление на дадена страна се 
явява изменение на основния акт. Решението, съгласно което трети държави ще се 
възползват от ОСП+ е с общо приложение. Чрез решението ОСП+ да се прилага за 
специфични трети държави се засяга търговията с продукти, изброени в приложение 
II, от дадената трета държава към ЕС Списъкът допълня основния акт, като 
определя бенефициентите на ОСП+.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 10 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 10, параграф 3 уводната 
част се заменя със следното:
“3. Комисията нотифицира 
държавата, подала искането за 



PR\839051BG.doc 9/30 PE452.776v01-00

BG

решението, взето в съответствие с 
параграф 2. Когато на държава е 
предоставен специален насърчителен 
режим, тя се уведомява за датата, на 
която решението влиза в сила. 
Комисията адаптира приложение I, 
колона Д, изброяващо държавите, 
които се ползват от специалния 
насърчителен режим за устойчиво 
развитие и добро управление:“.

Or. en

Обосновка

Когато на дадена страна се предоставя специален насърчителен режим, Комисията 
адаптира приложение I, колона Д, изброяващо държавите, които се ползват от 
специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление. Това ще 
гарантира правна сигурност.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В член 10 параграф 5 се заменя със 
следния текст: 
“5. Комисията води всички 
отношения с държавата, подала 
искането по отношение на искането, 
като действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 27, 
параграф 5.“.

Or. en

Обосновка

Тези действия се явяват повече актове по прилагане, отколкото мярка за общо 
прилагане, която би „допълнила“ или „изменила“ основния акт. Препоръчва се те да 
се разглеждат като актове по прилагане, в съответствие с член 291 от Договора за 
функционирането на ЕС.
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 11 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 11 параграф 7 се заменя със 
следния текст: 
“7. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 27а, с 
оглед установяване на подробни 
правила за прилагане на 
разпоредбите, посочени в параграфи 
4, 5 и 6 от настоящия член.“.

Or. en

Обосновка

Параграфи 4, 5 и 6 определят начина, по който специалният режим за най-слабо 
развитите страни се прилага по отношение на сектора на захарта. Подробните 
правила са с общо приложение, тъй като те ще се прилагат по отношение на 
специалния режим за всички продукти в сектора. Освен това те допълват основния 
акт, като предоставят повече подробни правила относно начина, по който 
разпоредбите следва да се прилагат. Делегираните актове се явяват подходящата 
мярка. 

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 11 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) В член 11 параграф 8 се заменя със 
следния текст: 
“8. Когато дадена държава е 
изключена от ООН от списъка на 
най-слабо развитите държави, тя се 
изважда от списъка на бенефициерите 
по този режим. Изваждането на 
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страната от режима и установяването 
на преходен период с минимална 
продължителност от три години става 
с решение на Комисията чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
членове 27а, 27б, 27в, 27г и 27д.“.

Or. en

Обосновка

Прибягването до делегирани актове е уместно, тъй като изваждането на страна от 
режима води до изменение на приложение I, колона Г, която съдържа списъка на най-
слабо развитите страни, които се ползват от специалния режим за най-слабо 
развити страни. Изменението на приложенията се явява очевидно изменение на 
основния акт. Като се има предвид, че въпросните изменения отразяват позицията на 
ООН, използването на делегирани актове е уместно. Подобно техническо 
приспособяване не изисква прилагането на по-тежката обикновена законодателна 
процедура.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 г (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 16 - параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) В член 16 параграф 3, буква а) се 
заменя със следното:
„a) уведомила Европейския 
парламент и комитета, посочен в 
член 27;“.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде уведомен.
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Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 д (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 16 - параграф 3 - втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) В член 16 параграф 3, втора 
алинея се заменя със следното:

„Комисията уведомява засегнатата 
държава бенефициер относно всяко 
решение, взето в съответствие с 
настоящия параграф, преди то да 
стане действащо. Комисията 
нотифицира за това Европейския 
парламент и комитета, посочен в 
член 27;“.

Or. en

Обосновка

След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент и Съветът 
заедно, в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за 
определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика.

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 e (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 16 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) В член 16, параграф 3 се добавя 
следната алинея:
„Комисията действа посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 27а.“.

Or. en
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Обосновка

Решението за оттегляне на преференциите допълва основния акт по същия начин 
както списъка на страните, които ще се възползват от ОСП+. Временното 
оттегляне на преференциите е от общ характер. Същата процедура, прилагана за 
приемането на списъка, следва също така да се прилага за временното оттегляне на 
преференции за една или няколко страни.

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 ж (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4ж) В член 16 параграф 4 се заличава.

Or. en

Обосновка

Решението за оттегляне на преференциите допълва основния акт по същия начин 
както списъкът на страните, които ще се възползват от ОСП+. Същата процедура, 
прилагана за приемането на списъка, следва също така да се прилага за временното 
оттегляне на преференции за една или няколко страни. Следва да се прилагат 
делегирани актове.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 з (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4з) В член 16 параграф 5 се заменя със 
следния текст: 
“5. Срокът на спиране не надвишава 
шест месеца. При изтичане на този 
срок Комисията взема решение или 
да прекрати спирането след 
уведомяване на Европейския 
парламент и комитета, посочен в 
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член 27, или да удължи срока на 
спиране в съответствие с 
процедурата, посочена в параграф 3 
от настоящия член.“.

Or. en

Обосновка

Комисията решава дали да прекрати спирането, след като уведоми Европейския 
парламент и комитета, посочен в член 27, или да удължи срока на спиране.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 и (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 16 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4и) В член 16 параграф 6 се заменя със 
следния текст: 
“6. Държавите-членки и Европейския 
парламент съобщават на Комисията 
цялата съответна информация, която 
може да обоснове спирането на 
преференциите или удължаването на 
срока му.“.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва също така да бъде в състояние да съобщи на 
Комисията цялата съответна информация, която може да обоснове спирането на 
преференциите или удължаването на срока му.

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 й (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 17 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4й) В член 17 параграф 1 се заменя със 
следния текст: „7.
1. Когато Европейският парламент, 
Комисията или държава-членка 
получи информация, която може да 
обоснове временно оттегляне и когато 
Европейският парламент, Комисията 
или държава-членка прецени, че са 
налице достатъчно основания за 
образуване на разследване, тя 
уведомява Европейския парламент и 
комитета, посочен в член 27, и 
отправя искане за провеждане на 
консултации. Консултациите се 
провеждат в рамките на един месец.

Or. en

Обосновка

След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент и Съветът 
заедно, в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат мерки за 
определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика.

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 к (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4k) В член 19 параграф 1 се заменя със 
следния текст: „7.
“1. Комисията представя доклад 
относно констатациите си на 
Европейския парламент и на 
комитета, посочен в член 27.”

Or. en
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Обосновка

Докладът се представя на Европейския парламент и комитета, посочен в член 27.

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 л (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4л) В член 19 параграф 3 се заменя със 
следния текст: „7.
“3. Когато Комисията прецени, че 
констатациите й обосновават 
временно оттегляне поради 
причината, посочена в член 15, 
параграф 1, буква а), тя взема 
решение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 27, 
параграф 5 да наблюдава и оценява 
ситуацията в държавата бенефициер 
за срок от шест месеца. Комисията 
нотифицира засегнатата държава 
бенефициер за това решение и 
публикува известие в Официален 
вестник на Европейския съюз, в което 
обявява намерението си да приеме 
делегиран акт в съответствие с член 
27 а  за временно оттегляне, освен ако 
преди изтичането на срока 
засегнатата държава бенефициер не 
поеме ангажимент да предприеме 
необходимите мерки за съобразяване, 
в рамките на разумен срок, с 
конвенциите, посочени в част А от 
приложение ІІІ.”

Or. en

Обосновка

Оттеглянето на преференциите е решение, което допълва основния акт по същия 
начин както списъкът на страните, които ще се възползват от ОСП+. Следователно 
е логично процедурата, която се прилага за приемането на списъка също така да се 
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прилага за временното оттегляне на преференции за една или няколко страни.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 м (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4м) В член 19 параграф 4 се заменя 
със следния текст: „7.
“4. Ако Комисията прецени, че 
временното оттегляне е необходимо, 
тя  оттегля преференциите 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 27а. В случаите 
по параграф 3 Комисията приема 
делегиран акт в края на срока, 
посочен в същия параграф.

Or. en

Обосновка

Оттеглянето на преференциите е решение, което допълва основния акт по същия 
начин както списъкът на страните, които ще се възползват от ОСП+. Същата 
процедура, прилагана за приемането на списъка, следва следователно също така да се 
прилага за временното оттегляне на преференции за една или няколко страни.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 н (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4н) В член 19 параграф 5 се заменя със 
следния текст: „7.
“5. Временното оттегляне, предвидено 
в делегирания акт влиза в сила шест 
месеца след приемането му, освен ако 
преди това Комисията, посредством 



PE452.776v01-00 18/30 PR\839051BG.doc

BG

делегиран акт в съответствие с член 
27а не реши, че основанията за него 
вече не са налице.

Or. en

Обосновка

Оттеглянето на преференциите е решение, което допълва основния акт по същия 
начин както списъкът на страните, които ще се възползват от ОСП+. Същата 
процедура, прилагана за приемането на списъка, следва следователно също така да се 
прилага за временното оттегляне на преференции за една или няколко страни.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 о (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 20 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4o) В член 20 параграф 5 се заменя със 
следния текст: „7.
“5. Разследването приключва в 
шестмесечен срок от датата на 
публикуване на известието, посочено 
в параграф 2. Комисията може, при 
изключителни обстоятелства и след 
консултация с комитета, посочен в 
член 27, да удължи този срок с още 
шест месеца в съответствие с 
процедурата, посочена в член 27, 
параграф 5.”

Or. en

Обосновка

Удължаването на срока не следва да е по-дълго от шест месеца.
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Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 п (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4п) В член 22 параграф 1 се заменя със 
следния текст: „7.
“1. Комисията уведомява колкото е 
възможно по-рано засегнатата 
държава бенефициер за всяко 
решение, взето в съответствие с 
членове 20 или 21, преди то да породи 
действие. Комисията уведомява за 
това също  Европейския парламент, 
Съвета и държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Комисията уведомява и Европейския парламент.

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 р (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 22 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4р) В член 22 параграф 2 се заличава.

Or. en

Обосновка

След влизането в сила на Договора от Лисабон този прерогатив вече не е възможен.
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Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 с (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 25 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4р) В член 25, встъпителната част 
се заменя със следното:
Комисията приема, посредством
делегирани актове в съответствие с 
член 27а, изменения на приложенията 
към настоящия регламент, станали 
необходими:”

Or. en

Обосновка

Използването на делегирани актове е подходящо тъй като изменението на 
приложенията е изменение на основния акт. Подобно техническо приспособяване не 
изисква прилагането на по-тежката обикновена законодателна процедура.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 т (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4т) Добавя се следният член:

Член 27а

Делегирани актове
Комисията приема делегирани 
актове, както е посочено в член 10,
параграф 2, член 11, параграфи 7 и 8, 
член 16, параграф 3, и член 19, 
параграфи 3, 4 и 5, в съответствие с 
член 27б и при условията, определени 
в членове 27в, 27г и 27г, с цел приемане 
на необходимите разпоредби за 
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прилагане на настоящия регламент, 
по-специално във връзка с:
a) решение за предоставяне на  
държавата, подала искането 
специалния насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро 
управление;
б) подробни правила за  определяне на 
начина, по който специалният режим 
за най-слабо развитите страни се 
прилага по отношение на сектора на 
захарта;
в) решение за  изваждане на страната 
от специалният режим за най-слабо 
развитите страни и установяването 
на преходен период с минимална 
продължителност от три години;
г) временно оттегляне на 
преференции;
д) изменения на приложенията към 
настоящия регламент." 

Or. en

Обосновка

На практика тази разпоредба предполага Комисията да може да изменя 
приложенията, както и самите членове от регламента. Тъй като резултатът от 
тези мерки е създаването на „изменения“ на основния регламент, по-специално на 
неговите приложения, следва да се прилагат „делегирани актове“. За да се установят 
правила за изпълнението, контрола и евентуалното оттегляне на делегирани актове 
са добавени членове 27а, 27б, 27в и 27г.

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 у (нова)
Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 27 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4т) Добавя се следният член:
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„Член 27б

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочено в член 
27а, се предоставя на Комисията за 
срока на прилагане на настоящия 
регламент.

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт Комисията незабавно уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
3. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 27в и 27г.
4. Когато това се налага в случаи на 
спешна необходимост, се прилага 
процедурата, предвидена в член 27д.”

Or. en

Обосновка

Този член установява правилата за упражняване на делегирането.

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 ф (нова)

Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 27 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4ф) Добавя се следният член:

“Член 27в

Оттегляне на делегирането

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 27а, може да бъде 
отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
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Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
усилия да информира другата 
институция и Комисията в разумен 
срок, преди да вземе окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които могат да бъдат 
оттеглени, както и евентуалните 
причини за оттеглянето.
3. Решението за отмяна слага край на 
делегирането на правомощията, 
посочени във въпросното решение.
Решението поражда действие 
незабавно или по-късно, на 
посочената в него дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. Решението се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.”

Or. en

Обосновка

Този член установява процедура за оттегляне на делегирането.

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 х (нова)

Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 27 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4х) Добавя се следният член:
“Член 27г.

Възражения срещу делегираните 
актове

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
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срок от два месеца от датата на 
уведомяването.
По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с два месеца.
2. Ако към момента на изтичането на 
този срок нито Европейският 
парламент, нито Съветът са 
възразили срещу делегирания акт, той 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, предвидена в него.
Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, при 
условие че Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията за 
решението си да не отправят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която прави 
възражение, посочва основанията за 
възражението срещу делегирания 
акт.“

Or. en

Обосновка

Този член установява правилата за възражения срещу делегирани актове.

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 ц (нова)

Регламент (ЕО) № 732/2008
Член 27 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4ц) Добавя се следният член:
“Член 27д
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Процедура по спешност
1. Делегирани актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъде представено възражение 
съгласно параграф 2. В уведомлението 
за делегиран акт, приет съгласно 
настоящия член, до Европейския 
парламент и до Съвета се посочват 
причините, поради които е 
използвана процедурата по спешност.
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт, приет съгласно 
настоящия член, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 27г, 
параграф 1. В този случай актът 
спира да се прилага. Институцията, 
която възразява, срещу такъв 
делегиран акт посочва причините за 
това."

Or. en

Обосновка

Този член установява правилата за делегирани актове, приети съгласно процедура по 
спешност.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 1968 г. Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) препоръча 
създаването на „Обща система за преференции“ (ОСП), съгласно която промишлените 
страни ще предоставят търговски преференции на всички развиващи се страни на 
нереципрочна основа, а не само на бивши колонии. 

Европейската общност приложи за първи път схема за ОСП през 1971 г. От своето 
създаване досега ОСП е един от ключовите инструменти на политиката на ЕС за 
търговия и развитие, с оглед оказване на съдействие на развиващите се страни за 
намаляване на бедността чрез генериране на приходи посредством международната 
търговия. Това е най-използваната сред подобни системи на развитите страни. 

ОСП на ЕС предоставя на продуктите, внасяни от страни, които се ползват от ОСП, 
както безмитен достъп, така и тарифни намаления, в зависимост от режима на ОСП, от 
който се ползва страната. 

Съществуват три вида режими, които са в сила за страните бенефициенти: 

1) всички страни бенефициенти се ползват от общ режим; 

2) специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+) 
предоставя допълнителни предимства за страните, които ратифицират и прилагат 
списък, съдържащ понастоящем 27 международни конвенции и протоколи относно 
правата на човека и трудовите права, защитата на околната среда, наркотиците и 
борбата срещу корупцията; 

3) от всички режими специалният режим за най-слабо развитите страни, познат също 
като инициативата „Всичко освен оръжие“, е този, който предоставя най-благоприятно 
третиране, с цел обезпечаване на безмитен и необвързан с квоти достъп до пазара на ЕС 
за тези страни. 

График 

ОСП се прилага посредством последователни регламенти, чийто период на прилагане е 
три години. Първият многогодишен регламент за прилагане беше валиден от 1 януари 
2006 г. до 31 декември 2008 г.;  вторият - за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 
2011 г.

През 2008 г. предложението за действащия в този момент регламент беше представено 
за разглеждане на Парламента съгласно процедурата на консултация. Основните 
разпоредби на предходния регламент ОСП останаха непроменени, но бяха 
преразгледани с оглед улеснено прилагане на схемата. 

За съжаление и противно на желанията, изразени от Парламента, Комисията не предаде 
своето предложение достатъчно рано (до 1 юни 2007 г.), за да позволи на Европейския 



PR\839051BG.doc 27/30 PE452.776v01-00

BG

парламент да бъде консултиран в рамките на разумния срок. Комисията представи 
предложението си едва на 21 декември 2007 г. На 31 януари 2008 г Съветът поиска от 
Парламента да даде своето становище преди 10 април. Ето защо процедурата на 
консултация с Европейския парламент беше извършена доста набързо. 

В своята резолюция от 5 юни 2008 г. Парламентът ясно посочи, че това положение не 
го удовлетворява и че в бъдеще е необходимо Парламентът да изпълнява своята роля, 
като отправи следното искане: „Предложението за преразгледан регламент, който 
обхваща периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. се изпраща от Комисията 
на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет 
до 1 юни 2010 г. “.

Срокът на действие на настоящата схема е до 31 декември 2011 г. Комисията представи 
предложението си на 26 май 2010 г.

Удължаване

При все това, въпросното предложение не се явява изисканото предложение за нов 
регламент, а само удължаване на съществуващото предложение.

С оглед подготовката на новото предложение, Комисията започна публична 
консултация едва през март 2010 г. Трябваше да бъдат разгледани резултатите, да бъдат 
събрани статистически данни и да бъде извършена оценка на въздействието.

Ето защо, според Комисията удължаването е необходимо, тъй като оставащият период 
на прилагане на регламента за ОСП е недостатъчен, за да позволи на Комисията да 
представи предложение за нов регламент, а на Парламента и Съвета - да постигнат 
споразумение относно следващ регламент чрез обикновената законодателна процедура 
преди изтичането на настоящия регламент относно ОСП+.

Докладчикът изразява съгласието си, че удължаването е необходимо, за да се обезпечи 
правна сигурност и за да се гарантират интересите като на ЕС, така и на страните 
бенефициенти. При все това, докладчикът подчертава, че удължаването не може да 
означава, че настоящата незадоволителна ситуация ще продължи още две години.

Договор от Лисабон

Въпреки че беше публикувано доста след влизането в сила на Договора от Лисабон, 
предложението не взема предвид процедурите за обмен на информация и вземане на 
решения, изисквани от Договора, които укрепват правомощията на Европейския 
парламент по отношение на търговските въпроси.

Настоящият регламент изтича две години след влизането в сила на Договора от 
Лисабон. Предвид предлаганото удължаване, настоящата ситуация ще продължи още 
две години, т.е. до 31 декември 2013 г, четири години след влизането в сила на 
Договора от Лисабон.

Съгласно настоящия регламент Парламентът няма думата относно критериите за 
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допустимост, списъка на страните бенефициери, списъка на бенефициерите на ОСП+, 
ефективното прилагане на конвенциите, временното оттегляне от преференциалните 
режими и т.н. 

Докладчикът е убеден, че Парламентът не може да приеме това положение.

Задължение на Европейския парламент е да гарантира зачитането на правата и 
правомощията, предоставени на народните представители от Европейския съюз с 
Договора от Лисабон.

Съгласно член 207, параграф 2 на ДФЕС приемането и изменението на  регламента за
ОСП вече става съгласно обикновената законодателна процедура. 

Докладчикът желае по-специално да гарантира, че новите правомощия на Парламента 
съгласно член 290 от ДФЕС се зачитат. Всъщност докладчикът определя мерките 
съгласно регламента за ОСП, които следва да се считат за делегирани актове: член 10, 
параграф 2, член 11, параграфи 7 и 8, член 16, параграф 3, член 19, параграфи  3, 4 и 5, 
и член 25, дават на Парламента правото на вето и съответно много по-големи 
правомощия за контрол отколкото при сега прилаганата процедура. 

Докладчикът счита, че включването на член 290 е условие Парламентът да се съгласи с 
изменението на регламента.

За да се установят правила за изпълнението, контрола и евентуалното оттегляне на 
делегирани актове са добавени членове 27а, 27б, 27в, 27г и 27д.

Нов регламент

Докладчикът предлага да бъдат направени само онези изменения на Регламент (ЕО) № 
732/2008, които са необходими във връзка с новите правомощия на Парламента 
съгласно Договора от Лисабон.  Засега не се предлагат други изменения, макар че 
докладчикът счита, че е необходимо цялостно преразглеждане на схемите за ОСП и 
ОСП+. 

Докладчикът е съгласен, че общия преглед на регламента следва да бъде направен 
посредством предложение за нов регламент, което Парламентът очаква да получи 
възможно най-скоро.

Въпреки това докладчикът би искал да подчертае, че новото предложение за регламент 
следва да има следните цели: (1) създаването на ефективна система, която да е по-
чувствителна към интересите на държавите бенефициери и икономическите оператори;  
(2) разработването на правила, които да направят възможен един по-добре регулиран 
процес на реформа, който да гарантира участието на бенефициерите; (3) гарантиране на 
придаването на подобаваща тежест на процеса на демократичен контрол, който 
Парламента следва да упражнява.

Както Европейският парламент изтъкна пред 2008 г. в доклада на Helmuth Markov, по-
голямата прозрачност и правна сигурност трябва да бъде отличителна черта на ЕС; 
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Новото предложение следва да се стреми към превръщането на ОСП в по-ясна и по-
прозрачна система.

Правила за произход

Правилата за произход и съпътстващите ги административни процедури са една от 
основните причини за непълното използване на търговските преференции, 
предоставени от ОСП, особено от най-слабо развитите страни.  Правилата за произход 
могат да попречат на преференция, която съществува на хартия да окаже 
положителното си въздействие и съществува опасност от издигане на търговски 
бариери, като се поставят недостижими от търговска гледна точка цели, така че 
преференцията да не се използва в достатъчна степен или да не се използва изобщо.

Нови, преработени правила за произход следва да влязат в сила поне успоредно с 
новата схема за ОСП. 

Реформата следва да позволява регионално кумулиране, както и да включва 
възможност за хоризонтално кумулиране между региони или глобално кумулиране за 
страни, които се ползват от специален режим съгласно ОСП. В този контекст следва да 
се разгледа и възможността за въвеждане на по-благоприятни правила относно 
изискването за признаване на произхода на даден продукт. Предлага се Европейския 
съюз да изрази желанието си за даване на приоритет на ОСП в контекста на работата, 
извършвана в рамките на СТО за хармонизиране на правилата за произход.

Обхват на страните

Обхвата на страните беше обект на критика, както от страна на държавите бенефициери 
и НПО, така и от страна на изследователите. Не са редки случаите на автоматично 
изключване на  бедни страни с диверсифицирани икономики от най-изгодните схеми. 

Прагът за внос следва да бъде заменен от други критерии, които са по-непосредствени 
и преди всичко по-пряко свързани с нивото на развитие (коефициентът на Джини е 
добър пример за такъв критерий). Страните, които биха могли да спечелят най-много от 
тарифните преференции, често не могат да минат необходимия тест за чувствителност 
за включване в ОСП+.

Освен това, за да се предотврати ерозирането на преференциите, за следващия 
регламент трябва да се направи оценка на възможностите за прехвърлянето на 
продукти, класифицирани понастоящем като „чувствителни” в категорията на 
„нечуствителните”.

Техническа помощ

Докладчикът счита, че е необходимо да се увеличи въздействието на настоящата 
система и да се подобри степента на използване на ОСП посредством предоставянето 
на техническа помощ, която е специално предназначена за изграждане на 
институционален и регулаторен капацитет.
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Помощ трябва също да бъде предоставяна например под формата на туининг програми, 
които да помогнат на бенефициерите по ОСП+ за ефективното прилагане на 
международните конвенции, което се изисква от този режим, и за изпълнението на 
техните задължения.

Комисията следва активно да проверява спазването на тези задължения. Тя следва 
автоматично да разследва всеки случай на посвещаване на „специален параграф” от 
страна на Комисията на МОТ по прилагане на нормите на страна бенефициер, която не 
спазва основните трудови норми. Разследванията винаги следва да включват 
сътрудничество с Европейския парламент и представителите на гражданското 
общество, включително социалните партньори на съответната страна.


