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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 
относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0375),

– 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 в Парламента (C9-0274/2020),

– 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-
0216/2020),

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

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

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
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.
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Обосновка

Необходимо е да се предвиди по-ранно влизане в сила на регламента след 
публикуването му с оглед на краткия срок, в който съзаконодателите на ЕС трябва 
да приемат този акт. Прилагането на регламента, считано от 1 януари 2021 г., не се 
изменя.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) се 
оттегли от ЕС на 1 февруари 2020 г. Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия, 
приложен към Споразумението за оттегляне („Протоколът“), ще се прилага от края на 
преходния период, т.е. от 1 януари 2021 г. 

В Протокола се посочва, че Северна Ирландия е част от митническата територия на 
Обединеното кралство и че Обединеното кралство може да включи Северна Ирландия в 
териториалния обхват на своите списъци в рамките на Световната търговска 
организация. В Протокола се предвижда, че всяко позоваване на митническата 
територия на ЕС, както и в разпоредбите на правото на ЕС, станали приложими по 
силата на Протокола спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна 
Ирландия, трябва да се разбира като включващо сухоземната територия на Северна 
Ирландия. Това означава, че макар Северна Ирландия официално да е в митническата 
територия на Обединеното кралство, Обединеното кралство е длъжно да прилага по 
отношение на Северна Ирландия митническото законодателство на ЕС, все едно че 
Северна Ирландия е все още част от митническата територия на ЕС. 

Двустранните договорености между ЕС и Обединеното кралство съгласно Протокола 
не пораждат права и задължения за трети държави. Всякакъв внос, осъществен 
съгласно тарифните квоти за внос или други квоти за внос на ЕС, приложими по 
отношение на въведени в Северна Ирландия стоки с произход от трета държава, не би 
могъл да се причислява към правата на тази трета държава по отношение на ЕС, освен 
ако това не е договорено с третата държава. Тази ситуация поражда риск за правилното 
функциониране на единния пазар на ЕС и за целостта на общата търговска политика 
чрез възможното заобикаляне на тарифните квоти или други квоти за внос на ЕС. 
Споразуменията с трета държава, предвиждащи тарифни квоти за износ, изискват 
стоките да бъдат внасяни в Съюза. Поради това трети държави могат да откажат да 
издадат лицензи за износ за директен внос в Северна Ирландия.

В единствената материалноправна норма в предложението се пояснява, че тарифните 
квоти и другите квоти за внос на ЕС следва да могат да се използват само за стоки, 
които са внасяни и допускани за свободно обращение в ЕС, но не и в Северна 
Ирландия. За тази цел се изброяват всички територии на ЕС, където стоките могат да 
бъдат допускани за свободно обращение, и този списък не включва Северна Ирландия.

Докладчикът е съгласен с предложението. Единственото предложено изменение е по-
ранното влизане в сила на регламента след публикуването му в Официален вестник на 
ЕС, тъй като съзаконодателите на ЕС се нуждаят от достатъчно време за приемането на 
акта до края на 2020 г. Датата на прилагане не е променена. Докладчикът би насърчил 
членовете на ЕП да не внасят други изменения на предложението, за да се позволи 
възможно най-безпрепятствено приемане на акта.
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