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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 
прилагане на схема от общи тарифни преференции
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0241),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0116/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

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. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

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 
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. 

(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 
на настоящия регламент. След това 
схемата следва да продължи да се 
прилага за срок от 10 години, с 
изключение на специалния режим за 
най-слабо развитите държави, който 
следва да продължи да се прилага, без 
да се определя краен срок. Схемата ще 
бъде подложена на преглед пет години 
след влизането й в сила.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия предлага регламентът да бъде отворен, с неограничена 
продължителност. Предвид предложените значителни промени и тъй като това е 
първият път, в който Европейският парламент има възможност да допринесе за 
този регламент чрез обикновената законодателна процедура, би било по-уместно да 
се предложи ограничена продължителност от десет години. Този период пак би бил 
достатъчно дълъг, за да се гарантира предсказуемост и стабилност, а също така би 
съвпаднал с графика, определен понастоящем за насоките за прилагане на схемата от 
общи тарифни преференции.  Схемата „Всичко освен оръжие“ обаче следва да бъде с 
неопределена продължителност, както досега.
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Изменение 2

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 4 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

Обосновка

Важно е да се направи схемата по-привлекателна, тъй като често в сравнение с 
настоящото намаление натежава повече допълнителната административна 
дейност, необходима за искането за преференциите. Като се има предвид, че много 
от по-конкурентоспособните в икономическо отношение страни са извадени от 
схемата, има възможност за малко увеличение на преференциите за бенефициентите 
с ниски и средни доходи, които остават в схемата.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „държави” означава държави и 
територии, които притежават 
митническа администрация;

Or. en
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Обосновка

Това изясняване е необходимо, за да се избягнат недоразумения по отношение на 
определението за държава за целите на настоящия регламент.

Изменение 4

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 не се прилага по 
отношение на най-слабо развитите 
държави.

Or. en

Обосновка

Това изясняване е необходимо, за да стане ясно, че най-слабо развитите държави 
винаги ще се ползват от статута „Всичко без оръжие“, докато са класифицирани 
като най-слабо развити държави от ООН.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграф 1, буква а) не се прилага 
преди изтичането на две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент за държави, които към 
датата на влизането му в сила са 
приключили преговорите за 
двустранно споразумение за 
преференциален достъп до пазара с 
Европейския съюз, което все още не е 
приложено, тъй като продължава 
процесът на ратифициране.

Or. en

Обосновка

Ако дадена държава е сключила споразумение за преференциален достъп до пазара с 
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Европейския съюз, но все още няма възможност да го приложи, тъй като не е 
приключил процесът на ратифициране, тя не следва от самото начало да бъде 
изключвана от ОСП. Това е с цел да се избегне повторно въвеждане на митническата 
ставка за НОН в рамките на преходен период, което би довело до евентуални 
нарушения на търговията за държава, поела ангажимент да укрепи търговските си 
връзки с Европейския съюз.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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 две години след датата на 
влизане в сила на решението;

Or. en

Обосновка

Логично е всички преходни разпоредби да са съгласувани към един и същ период от 
време.

Изменение 7

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 
4 процентни пункта. За продуктите от 
раздели XIа и XIб по ОСП това 
намаление е 20 %.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се направи схемата по-привлекателна, тъй като често в сравнение с 
настоящото намаление натежава повече допълнителната административна 
дейност, необходима за искането за преференциите. Като се има предвид, че много 
от по-конкурентоспособните в икономическо отношение страни са извадени от 
схемата, има възможност за малко увеличение на преференциите за бенефициентите 
с ниски и средни доходи, които остават в схемата.

Изменение 8

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 4 
процентни пункта за продуктите, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, се прилагат тези преференциални 
митнически ставки.

Or. en

Обосновка

Важно е да се направи схемата по-привлекателна, тъй като често в сравнение с 
настоящото намаление натежава повече допълнителната административна 
дейност, необходима за искането за преференциите. Като се има предвид, че много 
от по-конкурентоспособните в икономическо отношение страни са извадени от 
схемата, има възможност за малко увеличение на преференциите за бенефициентите, 
които остават в схемата.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да се улесни информирането и 
да се увеличи прозрачността, 
Комисията гарантира също, че 
съответните статистически данни 
за разделите по ОСП са редовно 
достъпни в публична база данни. 

Or. en

Обосновка

За да се увеличи прозрачността за всички участници, е необходимо статистическите 
данни, на чиято основа се извършва прегледът, да се публикуват, като се определят 
редовни периоди и между реалните преразглеждания на списъка. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от датата на предоставяне на 
тарифните преференции, предвидени по 
специалния насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление, 
Комисията следи статуса на 
ратификация на конвенциите, изброени 
в приложение VІІІ, и наблюдава тяхното 
ефективно прилагане, като проучва 
заключенията и препоръките, отправени 
от компетентните наблюдаващи органи. 

1. Считано от датата на предоставяне на 
тарифните преференции, предвидени по 
специалния насърчителен режим за 
устойчиво развитие и добро управление, 
Комисията следи статуса на 
ратификация на конвенциите, изброени 
в приложение VІІІ, и наблюдава тяхното 
ефективно прилагане, както и 
сътрудничеството с наблюдаващите 
органи, като проучва заключенията и 
препоръките, отправени от 
компетентните наблюдаващи органи. 

Or. en

Обосновка

Задълженията и ангажиментите, които трябва да бъдат поети и са изброени в член 
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9, параграф 1, се отнасят и до приемането на редовно наблюдение и участието и 
сътрудничеството при процедурите на наблюдение. Ето защо е важно този аспект 
също са е част от редовното оценяване, което трябва да извършва Европейската 
комисия. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При надлежно зачитане на 
изискването за защита на 
поверителната информация по 
смисъла на член 37а Комисията 
представя доклад, съдържащ нейните 
констатации и мотивирани 
заключения по всички съответни 
фактически и правни въпроси, пред 
Европейския парламент. Най-късно 
шест месеца след представянето на 
доклада пред Европейския парламент 
Комисията го оповестява публично. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се синхронизират предпазните разпоредби в Регламента за ОСП с другите 
предпазни норми, приети от Европейския съюз, и също така Европейският парламент 
да бъде изцяло информиран за тези важни аспекти на прилагането на регламента. 
Специални разпоредби относно поверителността обаче са необходими, както е 
посочено в хоризонталните изменения към т.нар. „Омнибус I“ (COM(2011)0082).

Изменение 12

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, 
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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 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. Всички мита, събрани в 
резултат от тези временни мерки, се 
възстановяват.

Or. en

Обосновка

Важно е да се синхронизират предпазните разпоредби в Регламента за ОСП с другите 
предпазни норми, приети от Европейския съюз. Ако условията за повторно въвеждане 
на нормалните мита по Общата митническа тарифа не са изпълнени, те следва да 
бъдат възстановени на бенефициента. 

Изменение 13

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 

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 
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като цяло: бенефициер и като цяло:

Or. en

Обосновка

Специфичната предпазна клауза за текстила следва да се прилага и за текстилните 
продукти, и за облеклото. Няма достатъчни икономически или технически основания, 
които да оправдават различно третиране на двата сектора. Има също така 
позоваване на член от първоначалния текст, което трябва да се поправи.

Изменение 14

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. en

Обосновка

Специфичната предпазна клауза за текстила следва да се прилага и за текстилните 
продукти, и за облеклото. Няма достатъчни икономически или технически основания, 
които да оправдават различно третиране на двата сектора. Също така има грешка в 
първоначалния текст, предложен от Комисията, който не се позовава на правилното 
приложение.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите от 
раздел I на настоящата глава, за 
продуктите от глави 1—24 от Общата 

1. Без да се засягат разпоредбите от 
раздел I на настоящата глава, за 
продуктите от глави 1—24 от Общата 
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митническа тарифа, съгласно 
определеното в Регламент (ЕИО) № 
2658/87, с произход от държавите 
бенефициери може да се приложи 
специален надзорен механизъм с цел 
избягване на смущения на пазарите на 
Европейския съюз. По своя инициатива 
или по искане от страна на държава-
членка и след консултация с комитета за 
съответната обща организация на пазара 
в областта на селското стопанство или 
рибарството, Комисията решава в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане, посочена в член 38, 
параграф 3, дали да приложи този 
специален надзорен механизъм и 
определя продуктите, за които той да 
бъде приложен.

митническа тарифа, съгласно 
определеното в Регламент (ЕИО) № 
2658/87, с произход от държавите 
бенефициери може да се приложи 
специален надзорен механизъм с цел 
избягване на смущения на пазарите на 
Европейския съюз. По своя инициатива 
или по искане от страна на държава-
членка и след консултация с комитета за 
съответната обща организация на пазара 
в областта на селското стопанство или 
рибарството, Комисията решава в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 38, 
параграф 2, дали да приложи този 
специален надзорен механизъм и 
определя продуктите, за които той да 
бъде приложен.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е при приемането на мерки за наблюдение да се прилага процедурата 
по консултиране предвид въздействието на тези мерки и тяхната логическа 
последователност във връзка с приемането на окончателни защитни мерки. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от шест седмици след края 
на всяко тримесечие държавите-членки 
изпращат на Евростат своите 
статистически данни за продуктите, 
поставени под митническата процедура 
за допускане за свободно обращение 
през съответното тримесечие по 
тарифните преференции, в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 471/2009 на Съвета. 
Тези данни, съпроводени с позоваване 
на кодовете по Комбинираната 
номенклатура и, когато това е 
приложимо, на кодовете по ТАРИК, 

2. В срока, предвиден в член 8, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
471/2009 на Съвета, държавите-членки 
изпращат на Евростат своите 
статистически данни за продуктите, 
поставени под митническата процедура 
за допускане за свободно обращение 
през съответния месечен референтен 
период по тарифните преференции, в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 471/2009 на Съвета. Тези данни, 
съпроводени с позоваване на кодовете 
по Комбинираната номенклатура и, 
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съдържат — разбити по държава на 
произход — стойностите, количествата 
и всички допълнителни единици, 
изисквани в съответствие с 
определенията в посочения регламент.

когато това е приложимо, на кодовете 
по ТАРИК, съдържат — разбити по 
държава на произход — стойностите, 
количествата и всички допълнителни 
единици, изисквани в съответствие с 
определенията в посочения регламент. 
Евростат разпространява тези 
статистически данни съгласно член 
10 от посочения регламент.

Or. en

Обосновка

За да се увеличи прозрачността за всички участници и не на последно място за да 
стане възможно износителите и вносителите да съзнават риска от евентуално 
отделяне на продукт, е необходимо статистическите данни да са налични редовно, в 
съответствие с разпоредбите, предвидени за други търговски статистически данни.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира едновременно 
Европейския парламент и Съвета за 
него.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че след приемането на Договора от Лисабон Европейският парламент и 
Съветът ще трябва да бъдат информирани едновременно; този параграф обикновено 
се включва в члена, който предвижда разпоредбата за приемане на делегиран акт. 
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
1. Получената в съответствие с 
настоящия регламент информация се 
използва само за целта, за която е 
била поискана.
2. Не се разкрива информация от 
поверителен характер или 
информация, която е била 
предоставена поверително, получена 
съгласно настоящия регламент, без 
специално разрешение от този, който 
е предоставил информацията.
3. Във всяко искане за поверително 
третиране се посочват основанията, 
поради които информацията е 
поверителна. Все пак ако този, който 
е предоставил информацията, не 
желае нито тя да бъде оповестена 
публично, нито да разреши нейното 
разкриване в общ план или под 
формата на резюме, и ако се окаже, 
че дадено искане за поверително 
третиране е неоснователно, 
съответната информация може да не 
бъде взета под внимание
4. При всички случаи дадена 
информация се разглежда като 
поверителна, ако е вероятно нейното 
разкриване да има значителни 
неблагоприятни последици за този, 
който я е предоставил, или за 
източника на тази информация.
5. Параграфи 1—4 не изключват 
позоваване от страна на органите на 
Съюза на информация от общ 
характер, и по-специално на 
мотивите, на които се основават 
взетите съгласно настоящия 
регламент решения. Тези органи обаче 
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вземат под внимание законния 
интерес на съответните физически и 
юридически лица да не бъдат 
разкривани техните търговски 
тайни. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се синхронизират предпазните разпоредби в Регламента за ОСП с другите 
предпазни норми, приети от Европейския съюз, и също така Европейският парламент 
да бъде изцяло информиран за тези важни аспекти от прилагането на регламента. 
Специални разпоредби относно поверителността обаче са необходими, както е 
посочено в хоризонталните изменения към т.нар. „Омнибус I“ (COM(2011)0082).

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 – втора алинея (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато становището на комитета 
трябва да бъде получено чрез писмена 
процедура, тази процедура се 
прекратява без резултат, когато в 
рамките на определения срок за 
предаване на становището 
председателят на комитета вземе 
такова решение или мнозинство от 
членовете на комитета поиска това.

Or. en

Обосновка

Уточняването на процедурата е необходимо и в случай че становището, поискано в 
съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) №182/2011 следва да бъде получено чрез 
писмена процедура. 
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Изменение 20

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 годишен 
доклад относно прилагането и 
изпълнението на Регламента. 
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. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че задълженията за докладване са ясно дефинирани в 
регламента.
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Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Схемата се прилага за период от 
десет години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент. Датата на изтичане 
обаче не се прилага към специалния 
режим за най-слаборазвитите 
страни, нито към която и да е друга 
разпоредба от настоящия регламент, 
доколкото тя е приложима във връзка 
с този режим.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия предлага регламентът да бъде отворен, с неограничена 
продължителност. Предвид предложените значителни промени и тъй като това е 
първият път, в който Европейският парламент има възможност да допринесе за 
този регламент чрез обикновената законодателна процедура, би било по-уместно да 
се предложи ограничена продължителност от десет години. Този период пак би бил 
достатъчно дълъг, за да се гарантира предсказуемост и стабилност, а също така би 
съвпаднал с графика, определен понастоящем за насоките за прилагане на схемата от 
общи тарифни преференции.  Схемата „Всичко освен оръжие“ обаче следва да бъде с 
неопределена продължителност, както досега.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение V – нов текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Код по 
ХС Описание Чувствителни/

нечувствителни
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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

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 8104.11) НЧ

810720 Необработен кадмий; прахове НЧ

810820 Необработен титан; прахове НЧ

810830 Отпадъци и скрап от титан НЧ

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 23

Предложение за регламент
Приложение V – нов текст
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Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Код по ХС Описание Чувствителн
и/нечувствит

елни

3103 10 Суперфосфати Ч

3105 Минерални или химични торове, съдържащи два или 
три от подхранващите елементи: азот, фосфор и 
калий; други торове; продукти от глава 31, 
представени под формата на таблетки или други 
подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, 
непревишаващо 10 kg

Ч

ех глава 32 Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните 
производни; пигменти и други багрилни вещества; бои 
и лакове; китове; мастила; с изключение на 
продуктите от позиции 3204 и 3206, и с изключение 
на продуктите от подпозиции 3201 20 00, 3201 90 20, 
ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти от евкалипт), еx 
3201 90 90 (дъбилни екстракти, получени от гамбир и 
плодове от миробалан) и еx 3201 90 90 (други дъбилни 
екстракти с растителен произход)

НЧ

3204 Синтетични органични багрилни вещества, дори с 
определен химичен състав; препарати, посочени в 
забележка 3 от глава 32 на базата на синтетични 
органични багрилни вещества; синтетични органични 
продукти от видовете, използвани като средства за 
флуоресценция или като луминофори, дори с 
определен химичен състав

Ч

3206 Други багрилни вещества; препарати, посочени в 
забележка 3 от глава 32, различни от тези в позиция 
3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от 
видовете, използвани като луминофори, дори с 
определен химичен състав

Ч

Глава 33 Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни 
или тоалетни продукти и козметични препарати

НЧ

Глава 34 Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, 
препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени 
восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или 
почистване, свещи и подобни артикули, пасти за 
моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за 

НЧ
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зъболекарството на базата на гипс

3501 Казеини, казеинати и други казеинови производни; 
казеинови лепила

Ч

3502 90 90 Албуминати и други производни на албумините НЧ

3503 00 Желатини (включително представените под 
формата на изрязани квадратни или правоъгълни 
листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и 
техните производни; ихтиокол; други лепила от 
животински произход, с изключение на казеиновите 
лепила от позиция 3501

НЧ

3504 00 00 Пептони и техните производни; други протеинови 
вещества и техните производни, неупоменати, нито 
включени другаде; стрити на прах кожи, обработени 
или не с хром

НЧ

3505 10 50 Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и 
нишесте

НЧ

3506 Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; 
всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени 
за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, 
непревишаващо 1 kg

НЧ

3507 Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито 
включени другаде

Ч

Глава 36 Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; 
кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни 
материали

НЧ

Глава 37 Фотографски или кинематографски продукти НЧ

ех глава 38 Различни видове продукти на химическата 
промишленост, с изключение на продуктите от 
позиции 3802 и 3817 00, подпозиции 3823 12 00 и 3823 
70 00, и позиция 3825, и с изключение на продуктите 
от подпозиции 3809 10 и 3824 60

НЧ

3802 Активен въглен; естествени активирани минерални 
материали; животински въглен, включително 
обеднен животински въглен

Ч

3817 00 Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни 
от посочените в позиция 2707 или 2902

Ч

3823 12 00 Олеинова киселина Ч

3823 70 00 Промишлени мастни алкохоли Ч
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3825 Отпадъчни продукти от химическата или свързани с 
нея промишлености, неупоменати нито включени 
другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни 
води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към 
глава 38

Ч

Or. en

Обосновка

В Приложение V от предложението на Комисията, терминът „6б“ е погрешно 
заличен. Раздел 6б на ОПС следва да обхваща тарифните редове, въведени в 
настоящото изменение.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение IX – нов текст

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Код по 
ХС Описание Чувствителни/нечу

вствителни

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

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

281820 Алуминиев оксид (с изкл. на изкуствения корунд) НЧ

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

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 
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промишлеността на ЕС. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

От 1971 г. насам Европейският съюз предоставя нереципрочни търговски преференции 
под формата на намалени тарифи за стоки от развиващите се страни при влизането им 
на европейския пазар чрез Схемата от общи тарифни преференции (схемата ОСП). Тя 
представлява част от неговата обща търговска политика в съответствие с общите 
разпоредби, уреждащи външната дейност на ЕС, и досега се прилагаше чрез 
регламенти на Съвета. Последната схема датира от 2008 г. и понастоящем подлежи на 
преразглеждане. За първи път този регламент ще бъде обект на обикновената 
законодателна процедура, вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон.

Целта на този ключов търговски инструмент е да даде възможност на развиващите се 
страни да участват по-пълноценно в международната търговия и следователно да 
реализират допълнителни приходи от износ, които да подпомагат нарастването на 
приходите и изпълнението на собствените им стратегии за изпълнение на политика за 
устойчиво развитие и намаляване на бедността.

През 2009 г., стойността на вноса на ЕС по схемата възлизаше на около 60 милиарда 
евро, което представлява 4% от общия внос на ЕС.

ОСП обхваща три обособени режима на преференции:
- „Стандартната“ схема ОСП. 
- Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, 
известен като „ОСП+“. Той предоставя допълнителни намаления на тарифите в 
подкрепа на уязвими развиващи се страни за ратифицирането и прилагането на 
съответните международни конвенции за защита на основни права на човека и на труд, 
както и на стандартите за добро управление.
- Режимът „Всичко освен оръжие“ (ВОО), по който всички стоки от най-слабо 
развитите държави с изключение на оръжията и боеприпасите не подлежат на каквито 
и да било вносни мита или квоти в ЕС.

Въпреки че запазва тази обща структура, новото законодателно предложение въвежда 
някои промени във схемата за внос от развиващите се страни с цел да „концентрира 
преференциите при внос върху онези страни, които имат най-голяма необходимост“. 
На практика, това означава, че се оттеглят преференциите по отношение на някои 
страни, като по този начин се увеличава стойността на преференциите за оставащите в 
схемата, процес, който би могъл да се нарече „консолидация на преференциите“.

1. Обхват на страните

Най-видимата промяна в настоящото ново предложение са установените нови критерии 
за ползване на съответните преференции, които биха намалили значително броя на 
бенефициерите, от 176 страни понастоящем на около 80. Това се дължи на три аспекта 
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на предложението:

а) страните, които се ползват от алтернативен преференциален режим, основно 
споразумения за свободна търговия, вече няма да бъдат бенефициери на ОСП.

б) отвъдморските страни и територии на ЕС, САЩ и Австралия също се изваждат 
от схемата.

в) страните, класифицирани 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, вече няма да се ползват от 
преференции. Страни, които биха загубили своите преференции включват например 
Кувейт, Саудитска Арабия, Русия, Бразилия и Катар.

Докато първите два критерия едва ли предизвикват разногласия, третият критерии ще 
има въздействие върху страните, които загубват своите преференции по ОСП и са 
понижени само на статут на най-облагодетелствана нация, особено ако 
преференциалният марж за изнасяните продукти е съществен. Причината за 
настоящото предложение е да се намали конкуренцията за по-слабо развитите страни. 
Според Комисията, по-напредналите развити страни са днес най-големите бенефициери 
от преференциите по ОСП, като делът им възлиза на около 40% от уреждания по ОСП 
внос. Много от тях също така в момента договарят двустранни споразумения с 
Европейския съюз, като ясно признание на тяхната необходимост от различен вид 
търговски отношения. Същевременно, настоящото предложение би могло разбира се да 
даде по-голямо влияние на ЕС в тези преговори.

В този контекст следва да се отбележи, че индексът на Световната банка не е новост за 
регламента относно ОСП. В настоящия регламент от 2008 г. се казва, че страните с 
висок доход следва да отпаднат от схемата, но това бе съчетано с критерии за 
уязвимост (според които петте най-големи раздела продукти, изнасяни за ЕС, възлизат 
на най-много 75% от общата стойност на износа) и на практика никоя страна не бе 
изключена въз основа на тези критерии.

Докладчикът смята, че е от съществено значение да можем да се опрем на обективни, 
стабилни и международно признати критерии, които могат да устоят и на 
предизвикателства в рамките на СТО, и в това отношение индексът на Световната 
банка изглежда без сериозна конкуренция. Поради това са внесени изменения в това 
отношение. Налице е обаче необходимост да се внесат изменения по отношение на 
предлаганите периоди на преход, за да се гарантира, че държавите, които са сключили 
двустранни споразумения с ЕС до датата на влизане в сила на регламента, няма да 
загубят своите преференции, ако не са в състояние на ги пригалат поради процеса на 
ратификация, тъй като това би довело до нарушения в търговията. 

2. Правила за произход

Освен това е важно да се изяснят последствията за търговията, особено на регионално 
равнище, ако броят на бенефициерите по ОСП и следователно на страните, които могат 
да се възползват от подобрените правила за произход по ОСП, е значително намален. 
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Тези нови правила за произход улесняват възможността за регионална кумулация и 
въвеждат понятието за една преработка. Ако съседни търговски партньори останат 
извън схемата, това може да има важно отражение върху страните, които остават 
бенефициери по ОСП и тяхната способност да внасят или изнасят продукти за по-
нататъшна обработка. Ако една или две страни в някой от настоящите региони 
подпише споразумение за свободна търговия с ЕС, това би имало въздействие върху 
възможностите на оставащите бенефициери по ОСП, освен ако не се предвидят 
специални разпоредби.  Ясно е, че тези последствия следва да бъдат допълнително 
разработени и наблюдавани от близо от страна на Комисията, както и да бъдат предмет 
на специални условия за докладване.

3. Продуктов обхват

С намаляването на броя на бенефициерите е налице също така значително намаляване 
на обема на преференции за развиващите се страни. Сред оставащите бенефициери има 
множество страни с високи равнища на бедност и относително ниски показатели за на 
човешкото развитие, които не са най-слабо развити държави (НСРД).  Докладчикът 
счита, че преразглеждането на схемата ОСП следва да има за стремеж да разшири 
ползите за по-бедните държави, които остават в схемата, с цел увеличаване на 
потенциала за развитие. Ако бъдат изключени по-конкурентоспособните икономики, 
съществува възможност за по-голямо намаление на тарифите, тъй като понастоящем 
това намаление е толкова малко, че се обезсмисля от допълнителните бюрократични 
формалности, с които е свързано искането на преференции. Продуктовият обхват 
следва да бъде разширен, така че да включва продукти от особена важност за 
развиващите се страни, като се внимава да не се засегнат преференциите по отношение 
на НСРД за съществени за тях продукти. 

4. Отделяне

Отделянето означава, че даден сектор продукти от определена държава губи 
преференциите си, когато стане прекалено конкурентоспособен на пазара на ЕС. По 
схемата от 2008 г. отделянето се прилага, когато средният внос на продукти от 
определен раздел от дадена страна надхвърля 15% от вноса по ОСП на същите 
продукти от всички държави, бенефициери по ОСП, в продължение на три години (или 
12,5% за текстила). Сега Комисията предлага броят на секторите продукти да се 
увеличи от 21 на 32, за да станат категориите по-хомогенни. Праговете се повишават 
съответно на 17,5% и 14,5%, но според Комисията това е предимно адаптиране към 
новата ситуация, а не истинско увеличение. 

Докладчикът приветства факта, че секторите продукти са по-подробни, което следва да 
благоприятства по-целева система на отделяне, и не предлага промени на праговете. 
Европейският парламент следва обаче да следи отблизо въздействието на това 
предложение в бъдеще.

5. ОСП+

Една от целите, заявени при предложената реформа, е допълнително да се насърчат 
някои основни човешки и трудови права, както и принципите на устойчиво развитие и 
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добро управление, чрез предоставяне на стимули за включване на повече държави в 
схемата ОСП+. ОСП+ е важен инструмент за насърчаването и защитата на основните 
права на човека и на принципите на устойчиво развитие. 

Действителността обаче е такава, че от настоящите петнадесет бенефициера само 
няколко ще продължат да имат право на участие, ако се запазят предложените критерии 
за цялата схема, защото те или са подписали споразумение за свободна търговия с ЕС 
(Централна Америка, Перу и Колумбия), или са отпаднали, тъй като са държави с по-
висок среден доход. Според изчисленията на Комисията само три нови държави ще 
имат право на участие, ако изпълнят критериите.

Докладчикът е съгласен с предложенията на Комисията за тази специална схема, която 
включва:

- списък от 27 конвенции, които трябва да бъдат ратифицирани за придобиване на 
право на участие 
- икономически критерии, включително дял на вноса от 2% (вместо 1%) и запазване на 
критерия за диверсификация
- отсъствие на отделяне на продукти
- отсъствие на срокове за кандидатстване

- по-прозрачна система за наблюдение и по-ефективен механизъм за оттегляне. 

6. Защитни клаузи

Новият регламент също така включва поредица от защитни клаузи и мерки за надзор, 
както и преди. Процедурите, задвижващи защитните клаузи, обаче са определени по 
нов начин, тъй като производителите от ЕС сега имат юридическото право да търсят 
правата си, и за тези процедури няма да е необходимо щетите да са големи: сега ще 
бъда достатъчно да са налице „сериозни нарушения“, т.е. „влошаване на 
икономическото и/или финансовото положение“, вместо по-неясното „сериозни 
затруднения“. Специалните предпазни мерки в някои текстилни, селскостопански и 
риболовни сектори се запазват, като праговете се съгласуват с тези на механизма за 
отделяне. Докладчикът предлага обхватът на специалните защитни мерки за текстила 
да бъде разширен и да включва всички текстилни продукти, не само облеклото.

7. Процедура за вземане на решения

Новото законодателно предложение не само подлежи на обикновената законодателна 
процедура, но то също така трябва да включи и новите разпоредби относно 
процедурата за вземане на решения съгласно Договора от Лисабон с позоваване на 
актове за изпълнение и делегирани актове. Разбира се, в сравнение с миналото ролята 
на Европейския парламент ще бъде много различна съгласно настоящия регламент, 
като това се отнася и за решения, взети по време на етапа на прилагане на регламента. 
Най-общо, Комисията до голяма степен споделя становището на Европейския 
парламент относно тълкуването на Договора по отношение на разликите между двете 
различни процедури и процедурата с делегирани актове ще се използва много често. 
Регламентът за ОСП се придружава от множество приложения, които ще бъдат приети 
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с делегирани актове. Това се дължи главно на факта, че много от праговете и др. се 
изчисляват на базата на общия внос по ОСП, който естествено се мени с времето, и 
затова те ще трябва непрекъснато да се променят. В тази област, докладът внася 
изменения, целящи привеждането на настоящия регламент в съответствие останалото 
законодателство на ЕС относно защитните клаузи.

8. Продължителност на регламента

Комисията предлага регламентът да бъде отворен, като не се посочва краен срок, 
когато той ще трябва да бъде подновен. Предвижда се преразглеждане след пет години. 
Тъй като регламентът се приема за първи път чрез обикновената законодателна 
процедура и предвид предложените важни изменения, се предлага въвеждането на 
ограничена продължителност от десет години. Това при всички случаи би било 
значително подобрение в сравнение с настоящото положение и би представлявало 
достатъчно дълъг период за гарантиране на стабилност и предсказуемост за 
икономическите оператори. 


