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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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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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) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на 
изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с 
процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2020)0135),

— 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 (C9-0099/2020),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по международна търговия 
(A9-0175/2020),

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

2. 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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Регламент (ЕО) № 1215/20092 
на Съвета за почти всички продукти с 
произход от участниците в процеса на 
стабилизиране и асоцииране бе 
предоставен неограничен безмитен 
достъп до пазара на Съюза до степен, 
идентична с тази в двустранните 
споразумения, и до момента на 
сключване на такива споразумения с 
въпросните страни.

(1) С Регламент (ЕО) № 1215/20092 
на Съвета за почти всички продукти с 
произход от участниците в процеса на 
стабилизиране и асоцииране бе 
предоставен неограничен безмитен 
достъп до пазара на Съюза до степен, 
идентична с тази в двустранните 
споразумения, и до момента на 
сключване на такива споразумения с 
въпросните страни бенефициери.

_________________ _________________
2 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на 
изключителни търговски мерки за 
страни и територии, участващи или 
свързани с процеса на стабилизиране и 
асоцииране, осъществяван от 
Европейския съюз (ОВ L 328, 
15.12.2009 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на 
изключителни търговски мерки за 
страни и територии, участващи или 
свързани с процеса на стабилизиране и 
асоцииране, осъществяван от 
Европейския съюз (ОВ L 328, 
15.12.2009 г., стр. 1).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Към момента са сключени 
споразумения за стабилизиране и 
асоцииране с всички шест страни, 
последното от които между 
Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия, от една 
страна, и Косово3, от друга страна, 
влязло в сила на 1 април 2016 г.

(2) Към момента са сключени 
споразумения за стабилизиране и 
асоцииране с всички шест страни 
бенефициери. Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране между 
Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия, от една 
страна, и Косово3, от друга страна, е 
последното и влезе в сила на 1 юли 
2016 г.

_________________ _________________
3 Това название не засяга позициите по 3 Това название не засяга позициите по 
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отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244(1999) на Съвета за 
сигурност на ООН и становището на 
Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна 
на Косово.

отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244(1999) на Съвета за 
сигурност на ООН и становището на 
Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна 
на Косово.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С Делегиран регламент (ЕС) 
2017/14644 на Комисията беше изменен 
Регламент (ЕО) № 1215/2009, за да 
бъдат заличени двустранните 
преференции, предоставени на Косово, 
като в същото време се запазят 
едностранните преференции, 
предоставени на всички бенефициери от 
Западните Балкани под формата на 
суспендиране на всички мита за 
продуктите, обхванати от глави 7 и 8 от 
Комбинираната номенклатура, както и 
техния достъп до общата тарифна квота 
за вино от 30 000 hl.

(3) С Делегиран регламент (ЕС) 
2017/14644 на Комисията беше изменен 
Регламент (ЕО) № 1215/2009, за да 
бъдат заличени двустранните 
преференции, предоставени на Косово, 
като в същото време се запазят 
едностранните преференции, 
предоставени на всички страни 
бенефициери от Западните Балкани под 
формата на суспендиране на всички 
мита за продуктите, обхванати от глави 
7 и 8 от Комбинираната номенклатура, 
както и техния достъп до общата 
тарифна квота за вино от 30 000 hl.

_________________ _________________
4 Делегиран регламент (ЕС) 2017/1464 
на Комисията от 2 юни 2017 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1215/2009 на Съвета по отношение на 
търговските отстъпки, предоставени на 
Косово*, вследствие на влизането в сила 
на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна 
енергия, от една страна, и Косово, от 
друга страна.

4 Делегиран регламент (ЕС) 2017/1464 
на Комисията от 2 юни 2017 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1215/2009 на Съвета по отношение на 
търговските отстъпки, предоставени на 
Косово*, вследствие на влизането в сила 
на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна 
енергия, от една страна, и Косово, от 
друга страна.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Удължаването на срока на 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1215/2009 се счита за най-добрата 
гаранция за ангажимента на Съюза по 
отношение търговската интеграция на 
страните от Западните Балкани.

(5) Удължаването на срока на 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1215/2009 се счита за подходяща 
гаранция за засилената ангажираност 
и ангажимента на Съюза по отношение 
търговската интеграция на страните от 
Западните Балкани. Настоящата 
система на автономни търговски 
мерки продължава да бъде ценна 
подкрепа за икономиките на 
партньорите от Западните Балкани.

Обосновка

ЕС възнамерява да продължи да благоприятства достъпа до пазара на ЕС.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите с произход от 
Албания, Босна и Херцеговина, 
Косово*, Черна гора, Северна 
Македония и Сърбия, включени в 
обхвата на глави 7 и 8 от 
Комбинираната номенклатура, се 
допускат за внос в Съюза без 
количествени ограничения или мерки с 
равностоен ефект и са освободени от 
мита и такси с равностоен ефект.

1. Продуктите с произход от 
страните бенефициери Албания, 
Босна и Херцеговина, Косово*, Черна 
гора, Северна Македония и Сърбия, 
включени в обхвата на глави 7 и 8 от 
Комбинираната номенклатура, се 
допускат за внос в Съюза без 
количествени ограничения или мерки с 
равностоен ефект и са освободени от 
мита и такси с равностоен ефект.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 1 – алинея 1 – точка 2
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Текст в сила Изменение

(Не се отнася до българския текст.)   

2.   Без да се засягат условията, 
предвидени в параграф 1, 
преференциалният режим, въведен с 
член 1, се прилага в зависимост от 
готовността на страните бенефициери 
да предприемат ефективни 
икономически реформи и регионално 
сътрудничество с други страни, 
обхванати от процеса на стабилизиране 
и асоцииране, осъществяван от 
Европейския съюз, по-специално като 
създадат зони за свободна търговия в 
съответствие с член ХХIV от ГАТТ от 
1994 г. и други приложими разпоредби 
на СТО.

   

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В член 8 параграф 3 се заличава.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1215/2009
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Приложение II се заличава.

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение І
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Регламент (ЕО) № 1215/2009
Приложение І – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОТНОСНО ТАРИФНИТЕ КВОТИ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2

ОТНОСНО ТАРИФНИТЕ КВОТИ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

С над 72% от общия търговски обмен, ЕС е най-големият търговски партньор на 
Западните Балкани (т.е. Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна 
Македония и Сърбия), като изпреварва останалите политически и икономически 
конкуренти, присъстващи в региона, като Китай, Русия или Турция. 

През последните 10 години търговията между ЕС и държавите от Западните Балкани 
нарасна с почти 130%. През 2019 г. тя възлизаше на 55 милиарда евро.

От началото на процеса на стабилизиране и асоцииране, започнат през 1999 г., ЕС 
постепенно сключи споразумения за стабилизиране и асоцииране с всеки един от 
партньорите от Западните Балкани. 

Тези споразумения за стабилизиране и асоцииране бяха разглеждани като инструменти, 
осигуряващи икономическо развитие и политическа стабилизация на държавите в 
региона и все още представляват един от основните механизми за привеждане в 
съответствие с достиженията на правото на ЕС и постепенно интегриране на пазара на 
ЕС. Споразуменията предвиждат премахването на митата и нетарифните ограничения 
върху двустранната търговия и обхващат стоки от всички глави на Хармонизираната 
система.

От 2009 г. насам бяха въведени и автономни търговски мерки (система на автономните 
търговски мерки) посредством регламент от 2009 г., които също допринесоха за 
разширяването на общата търговия между ЕС и Западните Балкани. 
В приложното поле на този регламент първоначално бяха включени почти всички 
продукти, внасяни от региона, но в крайна сметка през 2017 г. останаха продуктите по 
глави 7 (зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация) и 8 (плодове, 
годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори)  от Комбинираната номенклатура 
на Общата митническа тарифа, както и тарифна квота за внос на вино за 30 000 hl.
Предложението на Комисията съответства на продължаващата подкрепа на ЕС за 
постепенното икономическо интегриране на региона в ЕС и индивидуалните процедури 
по асоцииране.

Въпреки че повечето от търговските преференции, първоначално предоставени на 
Западните Балкани чрез автономния търговски режим, вече са интегрирани в 
съответните техни споразумения за стабилизиране и асоцииране с ЕС, според 
Комисията ограничените преференции, предоставени чрез този регламент, продължават 
да осигуряват ценна подкрепа за икономиката и бизнеса в региона и следователно 
остават ценен инструмент да подкрепа от страна на ЕС за икономическата интеграция 
на Западните Балкани.

Предложеният регламент не поражда допълнителни разходи за бюджета на ЕС.
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Позиция на докладчика

Западните Балкани са приоритет на ЕС и ЕС носи специална отговорност за оказване на 
помощ на държавите от региона.

Удължаването на срока на действие на тези автономни търговски мерки е в 
съответствие с наскоро потвърдените от Комисията насоки и с Декларацията от София 
от 17 май 2018 г. 

Докладчикът не оспорва приноса на автономните търговски мерки за икономическото 
развитие на тези държави, тъй като те предоставят възможности за производство на 
вино, плодове и зеленчуци и по този начин допринасят за консолидиране на основните 
им сектори, чийто дял от техния БВП остава висок.

Освен това предложените мерки досега са допринесли за установяването на силни 
партньорства между предприятията от ЕС и местните производители от Западните 
Балкани. 
Поради това предложението на Комисията за удължаване на мерките с още пет години 
се счита за най-подходящата мярка за гарантиране на устойчивото икономическо 
развитие на партньорите от Западните Балкани. По този начин може да се избегне 
много дълъг и сложен процес на изменение на всяко отделно двустранно търговско 
споразумение като част от споразуменията за стабилизиране и асоцииране.
В случай на неудължаване до 2025 г. на тези автономни търговски мерки може да има 
отрицателно и проблематично въздействие, изразяващо се в намаляване на достъпа до 
пазара за всички държави от Западните Балкани. Това няма да бъде в съответствие с 
подхода за оказване на подкрепа от ЕС.
Въпреки това след искане, отправено от Франция към Съвета за предоставяне на 
Северна Македония и на Албания на статут на страни кандидатки за присъединяване 
към ЕС, Комисията дефинира отново процеса на разширяване през февруари 2020 г.
Страните от Западните Балкани, които отново потвърдиха през 2018 г. в София 
перспективата за присъединяване към ЕС като „окончателен стратегически избор“, 
взеха под внимание на конференцията в Загреб от 6 май, че 

— „увеличената помощ от ЕС ще бъде обвързана с постигането на осезаем 
напредък в областта на принципите на правовата държава и социално-
икономическите реформи, както и със зачитането от страна на партньорите от 
Западните Балкани на ценностите, правилата и стандартите на ЕС;

— лидерите от Западните Балкани следва да направят необходимото за стриктното 
спазване и прилагане на основните ценности, демократичните принципи и 
принципите на правовата държава;

— в борбата с корупцията и организираната престъпност в тези области са 
необходими по-продължителни усилия и постигане на съществени резултати“.

От друга страна, от петте промени от 2009 г. насам гласуваната от Европейския 
парламент на 16 декември 2015 г. изрично обвърза прилагането на настоящия 
регламент с „ангажимента на посочените държави и територии да не извършват 
сериозни и системни нарушения на правата на човека, включително на основните 
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трудови права, на основните принципи на демокрацията и на правовата държава“ 
(член 2, параграф 1, буква г).

При последните оценки на субектите от Западните Балкани обаче се наблюдава общо 
влошаване на корупцията, принципите на правовата държава и основните свободи, с 
изключение на Северна Македония.

С настоящия регламент вече се разрешава (член 2, параграф 3) Комисията да 
преустанови изцяло или частично прилагането на актовете за изпълнение след 
разглеждане от страна на Изпълнителния комитет за Западните Балкани въз основа на 
член 2, параграф 1, буква г).

Следователно с оглед на настоящото влошаване на положението, както и 
недвусмисленото желание, изразено от Парламента и Съвета, мерките с оглед на 
присъединяването – включително и този регламент, да бъдат в по-голяма степен 
съгласувани с ценностите на ЕС, докладчикът счита, че е целесъобразно:

— да се удължи срокът на прилагането с 5 години, както беше поискано от 
Комисията, 

— това удължаване да бъде придружено от клауза за задължително преразглеждане 
след 30 месеца и да бъде представен доклад на комисията по международна 
търговия и на комисията по външни работи на Европейския парламент.
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