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ИЗМЕНЕНИЯ 001-013 
внесени от Комисията по международна търговия

Доклад
Мариел дьо Сарнез A8-0277/2016
Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите о
т Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу

Предложение за регламент (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Необходимо е да се 
систематизират осъществяването и 
използването на проучванията за 
оценка на въздействието преди 
договарянето на международни 
търговски споразумения, или на 
каквото и да било разширяване на 
споразумение, така че то да включва 
нови държави, които имат пряко 
отражение върху икономиките и 
производството на най-отдалечените 
региони на Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Еквадор, един от основните 
производители и доставчици на 
банани в Съюза, заедно с Колумбия, е в 
процес на присъединяване към 
споразумението. Поради това е 
целесъобразно съществуващият 
механизъм за стабилизиране по 
отношение на бананите да обхване и 
Еквадор. Въпреки това прилагането 
на настоящия механизъм за 
стабилизиране по отношение на 
бананите се оказа неефективно. В 
действителност опитът показва, че 
на механизма липсва гъвкавост, което 
се отразява неблагоприятно на 
нейната ефективност. В 
продължение на три последователни 
години, критичният обем на вноса, 
определен по отношение на Перу, за 
задействане беше надвишен, без да се 
предприемат каквито и да било 
мерки. Следователно, трябва да се 
внесат промени, за да се гарантира, че 
прилаганата процедура е по-бърза и 
опростена, така че да се подобри 
потокът на информация между 
Европейския парламент, Комисията 
и държавите членки, по-специално 
чрез включване на ранно 
предупреждение, при достигането на 
80 % от съответните критични 
обеми и чрез създаване на 
обсерватория на цените.

Изменение3

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2 а (нова) 
Регламент (EC) № 19/2013
Член 1 – буква з

Текст в сила Изменение

2а. В член 1, буква з) се заменя със 
следното:
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з) „преходен период“ означава 
периодът от десет години от началната 
дата на прилагане на споразумението за 
всеки продукт, по отношение на който в 
графика за премахване на митата за 
стоки с произход от Колумбия или 
Перу, съдържащ се в подраздели 1 и 2 
от раздел Б от допълнение 1 
(„Премахване на митата“) към 
приложение I към споразумението 
(„графикът за премахване на митата“), 
се предвижда период за премахване на 
митата, по-малък от десет години, или 
периодът за премахване на митата за 
продукта плюс три години за 
продуктите, за които в графика за 
премахване на митата се предвижда 
период за премахване на митата от десет 
или повече години.

„з) „преходен период“ означава 
периодът от десет години от началната 
дата на прилагане на споразумението за 
всеки продукт, по отношение на който в 
графика за премахване на митата за 
стоки с произход от Колумбия, Еквадор 
или Перу, съдържащ се в подраздели 1 и 
2 от раздел Б на допълнение 1 
(„Премахване на митата“) към 
приложение I към споразумението 
(„графикът за премахване на митата“), 
се предвижда период за премахване на 
митата, по-малък от десет години, или 
периода за премахване на митата за 
продукта плюс три години за 
продуктите, за които в графика за 
премахване на митата се предвижда 
период за премахване на митата от десет 
или повече години. Този период по 
отношение на Еквадор започва да се 
прилага от присъединяването му към 
споразумението. "

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (EC) № 19/2013
Член 15 – параграф 2

Текст в сила Изменение

4а. В член 15 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. По отношение на вноса на 
посочените в параграф 1 продукти се 
определя отделен годишен критичен 
обем на вноса, както е посочено във 
втора и трета колона от таблицата в 
приложението. След достигането на 
този критичен обем по отношение на 
Колумбия или Перу през съответната 
календарна година Комисията, в 
съответствие с процедурата по 
спешност, посочена в член 14, параграф 
4, приема акт за изпълнение, с който 
може или да спре да прилага 
преференциалното мито по отношение 
на продуктите със съответния произход 

"2. По отношение на вноса на 
посочените в параграф 1 продукти се 
определя отделен годишен критичен 
обем на вноса, както е посочено във 
втора, трета и четвърта колона от 
таблицата в приложението. След 
достигането на този критичен обем по 
отношение на Колумбия, Еквадор или 
Перу през съответната календарна 
година Комисията, в съответствие с 
процедурата по спешност, посочена в 
член 14, параграф 4, приема акт за 
изпълнение, с който спира да прилага 
преференциалното мито по отношение 
на продуктите със съответния произход 
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през същата година за срок, 
непревишаващ три месеца, който не 
може да продължи да тече след края на 
календарната година, или да прецени, 
че подобно спиране не е целесъобразно.

през същата година за срок, 
непревишаващ три месеца, който не 
може да продължи да тече след края на 
календарната година.“

Обосновка

ЕП и Съветът се нуждаят от месечни данни относно вноса на банани и 
реализираните печалби в рамките на оценка на въздействието на този внос, докато 
не бъде достигнат прагът.  Споразумението между ЕС и Колумбия — Перу гласи, че 
когато бъде достигнат обемът (...), ЕС като страна по споразумението може 
временно да преустанови преференциалното мито (приложение I, допълнение 1, раздел 
А). С други думи, механизмът може да бъде активиран служебно в момента, в който 
бъде достигнат прагът на активиране.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 –  алинея 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (EC) № 19/2013
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 б. В член 15 се вмъква следният 
параграф: 
„2 а. Комисията трябва информира 
Европейския парламент и Съвета за 
тенденцията при вноса на банани с 
произход от Колумбия, Еквадор или 
Перу и за въздействието на същия 
върху пазара на Съюза и върху 
европейските производители. За тази 
цел тя трябва да пристъпи към 
извършването на годишен анализ, не 
по-късно от 1-ви октомври всяка 
година, за последните девет месеца на 
текущата година и да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета.
Тази оценка трябва позволи да се 
оценят рисковете от евентуално 
дестабилизиране на пазара и да се 
предвиди развитието на вноса за 
остатъка от календарната година. За 
тази цел, Комисията трябва да вземе 
предвид всички елементи, събрани 
през предходната година, и по-



PE596.590/ 5

BG

специално обема на европейското 
производство, обема на внос, 
продажните цени на европейския 
пазар на банани, главно в държавите 
производителки на банани, и цените, 
които се практикуват в чужбина. 
Комисията следва също така да 
извърши оценка на въздействието 
върху европейските производители, и 
по-специално върху равнището на 
заетост и техните доходи.
Когато обемът на внос достигне 80 % 
от критичния обем за задействане на 
механизма за стабилизиране, посочен 
в приложението към настоящия 
регламент, за една или за повече 
държави – страни по споразумението, 
Комисията следва да уведоми 
официално и писмено Европейския 
парламент и Съвета и да представи 
оценка на въздействието на вноса 
върху европейския пазар на банани. »

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 –  алинея 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (EC) № 19/2013
Член 15 – параграф 3

Текст в сила Изменение

4 в. В член 15 параграф 3 се заличава. 
"3. Когато решава дали да се 
прилагат мерки съгласно параграф 2, 
Комисията взема предвид 
въздействието на съответния внос 
върху състоянието на пазара на 
банани в Съюза. При проверката се 
отчитат фактори като 
въздействието на съответния внос 
върху равнището на цените в Съюза, 
развитието на вноса от други 
източници и общата стабилност на 
пазара на Съюза.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 –алинея 1 – точка 4 г (нова)
Регламент (EC) № 19/2013
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 г. В член 15 се вмъква следният 
параграф:
„3а. С цел да се даде възможност за 
по-точна оценка на вноса и на 
положението на европейския пазар на 
банани, Комисията създава прецизни 
статистически инструменти, които 
отчитат развитието на обема и 
цените на вноса на банани, 
включително ежемесечно и главно в 
държавите от Съюза, които са 
производителки. Комисията 
публикува на своята интернет 
страница и актуализира на всеки три 
месеца данни за развитието на 
цените на зелените банани на 
европейския пазар на банани. 
Комисията може да свика заседания 
ad hoc във връзка с наблюдението, в 
които участват държавите членки и 
заинтересованите страни. »

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 –  алинея 1 – точка 4 д (нова)
Регламент (EC) № 19/2013
Член 15 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. В член 15 се добавя следният 
параграф:
„7а. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
механизма за стабилизиране по 
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отношение на бананите не по-късно 
от 1 януари 2019 г. Докладът включва 
оценка по отношение на 
тенденцията при вноса на банани и 
на неговото въздействие върху пазара 
и производителите от Съюза. В 
случай че докладът установи сериозно 
влошаване или заплаха от сериозно 
влошава на положението на пазара на 
банани в Съюза и/или на европейските 
производители, Комисията 
предвижда предприемането на 
подходящи мерки, включително 
придружаващи компенсаторни 
мерки. »

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 a (нова)
Регламент (EC) № 20/2013
Член 15 – параграф 2

Текст в сила Изменение

1а. В член 15 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. По отношение на вноса на 
посочените в параграф 1 продукти се 
определя отделен годишен критичен 
обем на вноса, както е посочено в 
таблицата от приложението. Вносът 
на посочените в параграф 1 продукти 
при прилагане на преференциалната 
митническа ставка, в допълнение към 
доказателството за произход съгласно 
приложение II („Относно определението 
на понятието „продукти с произход“ и 
методите на административно 
сътрудничество“) към споразумението, 
се извършва след представянето на 
сертификат за износ, издаден от 
компетентния орган на държавата — 
република от Централна Америка, от 
която се изнасят продуктите. След 
достигането на този критичен обем по 
отношение на държава от Централна 
Америка през съответната календарна 

"2. По отношение на вноса на 
посочените в параграф 1 продукти се 
определя отделен годишен критичен 
обем на вноса, както е посочено във 
втора и трета колона от таблицата в 
приложението. Вносът на посочените в 
параграф 1 продукти при прилагане на 
преференциалната митническа ставка, в 
допълнение към доказателството за 
произход съгласно приложение II 
(„Относно определението на понятието 
„продукти с произход“ и методите на 
административно сътрудничество“) към 
споразумението, се извършва след 
представянето на сертификат за износ, 
издаден от компетентния орган на 
държавата — република от Централна 
Америка, от която се изнасят 
продуктите. След достигането на този 
критичен обем по отношение на 
държава от Централна Америка през 
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година Комисията, в съответствие с 
процедурата по спешност, посочена в 
член 14, параграф 4, приема акт за 
изпълнение, с който може или да спре 
да прилага преференциалното мито по 
отношение на продуктите със 
съответния произход през същата 
година за срок, непревишаващ три 
месеца, който не може да продължи да 
тече след края на календарната година, 
или да прецени, че подобно спиране не 
е целесъобразно.

съответната календарна година 
Комисията, в съответствие с 
процедурата по спешност, посочена в 
член 14, параграф 4, приема акт за 
изпълнение, с който спира да прилага 
преференциалното мито по отношение 
на продуктите със съответния произход 
през същата година за срок, 
непревишаващ три месеца, който не 
може да продължи да тече след края на 
календарната година.“

Обосновка

ЕП и Съветът се нуждаят от месечни данни относно вноса на банани и 
реализираните печалби в рамките на оценка на въздействието на този внос, докато 
не бъде достигнат прагът.  Споразумението между ЕС и Централна Америка гласи, 
че когато бъде достигнат обемът, ЕС като страна по споразумението може 
временно да преустанови преференциалното мито.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 б (нова)
Регламент (EC) № 20/2013
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. В член 15 се вмъква следният 
параграф: 
„2 а.  Комисията трябва информира 
Европейския парламент и Съвета за 
тенденцията при вноса на банани с 
произход от Коста Рика, Ел Салвадор, 
Гватемала, Хондурас, Никарагуа и 
Панама и за въздействието на същия 
върху пазара на Съюза и върху 
европейските производители. За тази 
цел Комисията трябва да пристъпи 
към извършването на годишен анализ, 
не по-късно от 1-ви октомври всяка 
година, за последните девет месеца на 
текущата година и да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета.
Тази оценка трябва позволи да се 
оценят рисковете от евентуално 
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дестабилизиране на пазара и да се 
предвиди развитието на вноса за 
остатъка от календарната година. За 
тази цел, Комисията трябва да вземе 
предвид всички елементи, събрани 
през предходната година, и по-
специално обема на европейското 
производство, обема на внос, 
продажните цени на европейския 
пазар на банани, главно в държавите 
производителки на банани, и цените, 
които се практикуват в чужбина. Тя 
следва също така да извърши оценка 
на въздействието върху европейските 
производители, и по-специално върху 
равнището на заетост и техните 
доходи.
Когато обемът на внос достигне 80 % 
от критичния обем за задействане на 
механизма за стабилизиране, посочен 
в приложението към настоящия 
регламент, за една или за повече 
държави – страни по споразумението, 
Комисията следва да уведоми 
официално и писмено Европейския 
парламент и Съвета и да представи 
оценка на въздействието на вноса 
върху европейския пазар на банани. »

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 в (нова)
Регламент (EC) № 20/2013
Член 15 – параграф 3

Текст в сила Изменение

1 в. В член 15 параграф 3 се заличава.
3. Когато решава дали да се 
прилагат мерки съгласно параграф 2, 
Комисията взема предвид 
въздействието на съответния внос 
върху състоянието на пазара на 
банани в Съюза. При проверката се 
отчитат фактори като 
въздействието на съответния внос 
върху равнището на цените в Съюза, 
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развитието на внос от други 
източници и общата стабилност на 
пазара на Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 г (нова)
Регламент (EC) № 20/2013
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 г. В член 15 се вмъква следният 
параграф: 
„3а. С цел да се даде възможност за 
по-точна оценка на вноса и на 
положението на европейския пазар на 
банани, Комисията създава прецизни 
статистически инструменти, които 
отчитат развитието на обема и 
цените на вноса на банани, 
включително ежемесечно и главно в 
държавите от Съюза, които са 
производителки. Комисията 
публикува на своята интернет 
страница и актуализира на всеки три 
месеца данни за развитието на 
цените на зелените банани на 
европейския пазар на банани. 
Комисията може да свика заседания 
ad hoc във връзка с наблюдението, в 
които участват държавите членки и 
заинтересованите страни. »

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 д (нова)
Регламент (EC) № 20/2013
Член 15 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 д В член 15 се добавя следният 
параграф:
„7а. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
механизма за стабилизиране по 
отношение на бананите не по-късно 
от 1 януари 2019 г. Докладът включва 
оценка по отношение на 
тенденцията при вноса на банани и 
на неговото въздействие върху пазара 
и производителите от Съюза. В 
случай че докладът установи сериозно 
влошаване или заплаха от сериозно 
влошава на положението на пазара на 
банани в Съюза и/или на европейските 
производители, Комисията 
предвижда предприемането на 
подходящи мерки, включително 
придружаващи компенсаторни 
мерки. »
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Европейският парламент и Комисията изразяват общо съгласие относно значението на 
тясното сътрудничество при наблюдението на изпълнението на споразумението и на 
Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 
година за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по 
отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Колумбия, Еквадор и Перу, от друга страна 
( 1 ). Във връзка с това те изразяват съгласие относно следното:

– По искане на компетентната комисия на Европейския парламент, Комисията ѝ 
предоставя информация по всички предизвикващи загриженост въпроси, свързани 
с изпълнението от страна на Колумбия, Еквадор и Перу на ангажиментите им в 
областта на търговията и устойчивото развитие.

– Ако Европейският парламент приеме препоръка за започване на разследване във 
връзка със защитната клауза, Комисията подробно ще разгледа дали условията по 
Регламент (ЕС) № 19/2013 за служебно започване на разследване са изпълнени. 
Ако Комисията счете, че условията не са изпълнени, тя ще представи на 
компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение 
относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова 
разследване.

– Комисията извършва оценка на положението на европейските производители на 
банани, както е посочено в член 15, точка 7а от настоящия регламент. При 
констатирано сериозно влошаване или наличие на опасност от сериозно 
влошаване на положението на пазара, могат да бъдат предвидени подходящи 
мерки, или удължаване на механизма след съгласие на страните по 
споразумението, или компенсаторни мерки. Комисията продължава да извършва 
ежегоден анализ на състоянието на пазара и на европейските производители след 
2020 г., който може да доведе до мерки за подкрепа, при необходимост. 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Европейският парламент и Комисията изразяват общо съгласие относно значението на 
тясното сътрудничество при наблюдението на изпълнението на споразумението и на 
Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 
година за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по 
отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, 
Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга страна [1]. Във връзка с това те изразяват 
съгласие относно следното:

– По искане на компетентната комисия на Европейския парламент, Комисията ѝ 
предоставя информация по всички предизвикващи загриженост въпроси, свързани 
с изпълнението от страна на Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, 
Никарагуа и Панама на ангажиментите им в областта на търговията и 
устойчивото развитие.
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– Ако Европейският парламент приеме препоръка за започване на разследване във 
връзка със защитната клауза, Комисията подробно ще разгледа дали условията по 
Регламент (ЕС) № 20/2013 за служебно започване на разследване са изпълнени. 
Ако Комисията счете, че условията не са изпълнени, тя ще представи на 
компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение 
относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова 
разследване.

– Комисията извършва оценка на положението на европейските производители на 
банани, както е посочено в член 15, точка 7а от настоящия регламент 1ᵉʳ преди 
януари 2019 г. При констатирано сериозно влошаване или наличие на опасност от 
сериозно влошаване на положението на пазара, могат да бъдат предвидени 
подходящи мерки, или удължаване на механизма след съгласие на страните по 
споразумението, или компенсаторни мерки. Комисията продължава да извършва 
ежегоден анализ на състоянието на пазара и на европейските производители след 
2020 г., който може да доведе до мерки за подкрепа, при необходимост. 


