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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) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на 

автономни търговски преференции за Република Молдова 

(COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2013)0678), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението (C7–0305/2013), 

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

Европейския съюз, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0422/2013), 

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. 

Изменение  1 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) С цел да се осигури 

продължаването на търговските 

потоци от Молдова и правната 

сигурност за стопанските субекти е 

необходимо да се гарантира, че 

автономните търговски преференции 

трябва да се прилагат без прекъсване 
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до датата, определена за тяхното 

изтичане в Регламент (ЕО) № 55/2008. 

Обосновка 

Настоящото изменение включва ново позоваване в предложението на Комисията, 

което съответства на заличаването на позоваванията на дерогацията на СТО, 

предвидена в изменение 2 по-долу.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. В член 16 от Регламент (ЕО) № 

55/2008 третият, четвъртият и 

петият параграф се заличават. 

Обосновка 

Член 16, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 55/2008 се отнася за дерогацията на 

СТО, предоставена на ЕС с цел предвиждане на преференциално третиране на вноса 

на определени стоки от Молдова. Действащата дерогация ще изтече на 31 декември 

2013 г. Комисията внесе пред СТО искане за удължаване на действащата дерогация 

до 31 декември 2015 г. В очакване на решението на СТО е важно да се осигурят 

непрекъснати търговски потоци от Молдова, като се предостави правна сигурност 

за стопанските субекти. Следователно позоваванията на дерогацията на СТО следва 

да бъдат заличени от регламента. 

 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

седмия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз.  

Настоящият регламент влиза в сила в 

деня след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз.  

 Той се прилага от 1 януари 2014 г. 
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Обосновка 

Като се взема предвид ограниченото време за приемането на регламента за 

изменение, е важно да се гарантира, че той ще влезе в сила възможно най-скоро след 

публикуването му. С цел да се избегнат забавяния при прилагането на изменените 

автономни търговски преференции за Молдова и за да се осигури непрекъснатост и 

правна сигурност е важно да се определи датата за прилагането му – 1 януари 2014 

година. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Регламент (ЕО) № 55/2008 предвижда автономни търговски преференции (АТП) за 

Република Молдова, като се премахнат всички тарифи за промишлени продукти и като 

се подобри достъпът до пазара на ЕС за селскостопански продукти. Съгласно 

Регламент (ЕО) № 55/2008 АТП се прилагат до 31 декември 2015 г. Прилагането на 

Регламента за АТП след 1 януари 2013 г. зависи от успешното приключване на 

определени процедури в рамките на Световната търговска организация (СТО). 

Европейският съюз започна тези процедури и понастоящем не е известен графикът за 

приключване на процедурите. По тази причина преди приключването на процедурите в 

рамките на СТО е важно да се осигурят непрекъснатите търговски потоци от Република 

Молдова до 31 декември 2015 г. Освен това е необходимо да се гарантира правна 

сигурност за стопанските субекти, че те ще могат да продължат да внасят по силата на 

Регламента за АТП. Следователно е необходимо да се гарантира, че автономните 

търговски преференции се прилагат без прекъсване до датата, определена за тяхното 

изтичане в Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета. 
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