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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 защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда 
от страна на трети държави
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)0775),

– 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 (C9-0458/2021),

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

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността, ангажимента на 
Комисията да приеме одобрената от Парламента позиция, както и поетия с писмо 
от 14 декември 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
въпросната позиция в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

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

– като взе предвид становищата на комисията по външни работи и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-
0246/2022),

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.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно член 1 от Устава на 
Организацията на обединените нации 
целите на Организацията на 
обединените нации включват целта за 
развитие на приятелски отношения 
между народите, основани на зачитане 
принципа на равноправието.

(3) Съгласно член 1 от Устава на 
Организацията на обединените нации 
целите на Организацията на 
обединените нации включват целта за 
развитие на приятелски отношения 
между народите, основани на зачитане 
принципа на равноправието. Освен 
това, в съответствие с 
Декларацията относно принципите 
на международното право, свързани с 
приятелските отношения и 
сътрудничеството между държавите 
в съответствие с Устава на 
Организацията на обединените 
нации, международните отношения 
трябва да се провеждат в 
съответствие с принципите на 
суверенно равенство и ненамеса1а.
___________________
1а Общо събрание на ООН, Декларация 
относно принципите на 
международното право, свързани с 
приятелските отношения и 
сътрудничеството между държавите 
в съответствие с Устава на 
Организацията на обединените 
нации, 24 октомври 1970 г., 
A/RES/2625(XXV).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Международното право 
относно отговорността на 
държавите за неправомерни действия 
в международен план е кодифицирано 
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от Комисията на ООН по 
международно право през 2001 г.1а и 
следва да направлява действията на 
Съюза, когато Съюзът е изправен пред 
икономическа принуда от страна на 
трета държава, която съставлява 
неправомерно действие от 
международен характер. В 
Декларацията относно принципите 
на международното право, свързани с 
приятелските отношения и 
сътрудничеството между държавите 
в съответствие с Устава на 
Организацията на обединените 
нации1б се посочва, че никоя държава 
не може да използва или да насърчава 
използването на икономически, 
политически или друг вид мерки на 
принуда спрямо друга държава, за да я 
накара да подчини упражняването на 
своите суверенни права и да получи 
от нея каквито и да било 
преимущества. Тези кодифицирани 
правила на международното обичайно 
право са обвързващи.
__________________
1а Разпоредби относно отговорността 
на държавите за неправомерни 
действия в международен план, 
приети от Комисията по 
международно право на 
Организацията на обединените нации 
на нейната петдесет и трета сесия 
през 2001 г. и взети под внимание от 
Общото събрание на ООН в 
Резолюция 56/83.
1бРезолюция 2625 (XXV) на Общото 
събрание на ООН от 24 октомври 
1970 г. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Въпреки че винаги действа в 
рамките на международното право, от 
съществено значение е Съюзът да 
разполага с подходящ инструмент за 
възпиране и противодействие на 
икономическата принуда от страна на 
трети държави, за да защитава своите 
права и интереси, както и тези на своите 
държави членки. Това важи с особена 
сила в случаите, когато трети държави 
приемат мерки, които засягат 
търговията или инвестициите и 
възпрепятстват легитимния суверенен 
избор на Съюза или на държава членка, 
като се стремят да предотвратят или 
постигнат отмяна, изменение или 
приемане на конкретен акт от Съюза 
или от държава членка. Такива мерки, 
засягащи търговията или инвестициите, 
могат да включват не само действия, 
предприети на територията на третата 
държава и имащи последици на нейна 
територия, но и действия, предприети от 
третата държава, включително чрез 
субекти, контролирани или управлявани 
от третата държава и присъстващи в 
Съюза, които причиняват вреда на 
икономическите дейности в Съюза.

(6) Въпреки че винаги действа в 
рамките на международното право, от 
съществено значение е Съюзът да 
разполага с подходящ инструмент за 
възпиране и противодействие на 
икономическата принуда от страна на 
трети държави, за да защитава своите 
права и интереси, както и тези на своите 
държави членки. Това важи с особена 
сила в случаите, когато трети държави 
приемат, пропуснат да приемат или 
заплашат да приемат мерки, които 
засягат търговията или инвестициите и 
възпрепятстват легитимния суверенен 
избор на Съюза или на държава членка, 
като се стремят да предотвратят или 
постигнат отмяна, изменение или 
приемане на конкретен акт, 
включително всяка форма на 
определен политически избор или 
позиция относно политически избор, 
като резолюциите на Европейския 
парламент, от Съюза или от държава 
членка. Такива мерки, засягащи 
търговията или инвестициите, могат да 
включват не само действия, които са 
предприети, които е пропуснато да 
бъдат приети или за които е 
отправена заплаха, че ще бъдат 
предприети, на територията на третата 
държава и имащи последици на нейна 
територия, но и действия, предприети от 
третата държава или за които е 
отправена заплаха, че ще бъдат 
предприети, включително чрез 
субекти, контролирани или управлявани 
от третата държава и присъстващи в 
Съюза, които причиняват вреда на 
икономическите дейности в Съюза, сред 
които например извънтериториални 
последици на санкции от трети 
държави, засягащи предприятията и 
отделните граждани на ЕС, и в 
крайна сметка независимостта на 
избора на Европейския съюз.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира ефективен, ефикасен и 
бърз отговор на Съюза на 
икономическата принуда, включително 
възпиране на икономическата принуда 
върху Съюза или държава членка, и 
като крайна мярка — мерки за 
противодействие.

(7) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира ефективен, ефикасен и 
бърз отговор на Съюза на 
икономическата принуда, и по-
специално възпирането на 
икономическата принуда върху Съюза 
или държава членка, и ако е 
необходимо, тъй като други 
инструменти не могат да защитят 
интересите на Съюза по подходящ 
начин — мерки за противодействие. 
Настоящият регламент допълва 
правото на Съюза в областта на 
търговията, като Регламент 
(ЕС) 2021/167 на Европейския 
парламент и на Съвета1а.
__________________
1а Регламент (ЕО) № 2271/96 на 
Съвета от 22 ноември 1996 г. относно 
защитата срещу последиците от 
извънтериториалното прилагане на 
законодателство, прието от трета 
страна, и действията, предприети на 
основание това законодателство или 
произтичащи от него, OB L 309, 
29.11.1996 г., стр. 1.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целите на настоящия регламент, 
по-специално противодействието на 
икономическата принуда на трети 
държави спрямо Съюза или държава 

(8) Целите на настоящия регламент, 
по-специално противодействието на 
икономическата принуда на трети 
държави спрямо Съюза или държава 



PE703.008v02-00 10/101 RR\1265025BG.docx

BG

членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
действащи самостоятелно. Това е така, 
защото държавите членки, като отделни 
участници съгласно международното 
право, може да нямат право съгласно 
международното право да реагират на 
икономическата принуда, насочена 
срещу Съюза. Освен това поради 
изключителната компетентност, 
предоставена на Съюза по силата на 
член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
държавите членки са възпрепятствани 
да предприемат мерки в сферата на 
общата търговска политика в отговор на 
икономическа принуда. Следователно 
тези цели могат да бъдат постигнати 
с по-голяма ефективност на 
равнището на Съюза.

членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
действащи самостоятелно. Това е така, 
защото държавите членки, като отделни 
участници съгласно международното 
право, може да нямат право съгласно 
международното право да реагират на 
икономическата принуда, насочена 
срещу Съюза. Освен това поради 
изключителната компетентност, 
предоставена на Съюза по силата на 
член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
държавите членки са възпрепятствани 
да предприемат мерки в сферата на 
общата търговска политика в отговор на 
икономическа принуда. Следователно е 
необходимо средствата за ефективно 
постигане на тези цели да бъдат 
създадени на равнището на Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност за създаването на 
ефективна и всеобхватна рамка за 
действие на Съюза срещу 
икономическата принуда е необходимо 
и целесъобразно да се установят 
правила относно разглеждането, 
определянето и противодействието по 
отношение на мерките за икономическа 
принуда на трети държави. По-
специално ответните мерки на Съюза 
следва да бъдат предшествани от 
разглеждане на фактите, от 
установяване на съществуването на 
икономическа принуда и, когато е 
възможно, от усилия за намиране на 
решение в сътрудничество със 
съответната трета държава. Всички 
наложени от Съюза мерки следва да 
бъдат съизмерими с вредата, причинена 

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност за създаването на 
ефективна и всеобхватна рамка за 
действие на Съюза срещу 
икономическата принуда е необходимо 
и целесъобразно да се установят 
правила относно разглеждането, 
определянето и противодействието по 
отношение на мерките за икономическа 
принуда на трети държави. По-
специално ответните мерки на Съюза 
следва да бъдат предшествани от 
разглеждане на фактите, от 
установяване на съществуването на 
икономическа принуда и когато е 
възможно и при условие че третата 
държава също се ангажира 
добросъвестно, от усилия за намиране 
на решение в сътрудничество със 
съответната трета държава. Всички 
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от мерките за икономическа принуда на 
третите държави. Критериите за 
определяне на ответните мерки на 
Съюза следва да отчитат по-специално 
необходимостта от избягване или 
свеждане до минимум на страничните 
ефекти, административната тежест 
и разходите, наложени на 
икономическите оператори от Съюза, 
както и интереса на Съюза. Поради това 
настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 
поставените цели съгласно 
разпоредбите на член 5, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз.

наложени от Съюза мерки следва да 
бъдат съизмерими с вредата, причинена 
от мерките за икономическа принуда на 
третите държави, и следва да са 
насочени преди всичко към постигане 
на прекратяване на икономическата 
принуда, и по целесъобразност, към 
поправяне на причинената вреда. 
Критериите за определяне на ответните 
мерки на Съюза следва да отчитат по-
специално ефективността на 
мерките за стимулиране на 
прекратяването на икономическата 
принуда и потенциала на мерките за 
намаляване на последиците за 
икономическите оператори в Съюза, 
които са засегнати от 
икономическата принуда, 
включително чрез вътрешни мерки, 
като ad hoc компенсационен фонд за 
тези икономически оператори. 
Необходимостта от ясни указания за 
следващите стъпки, които да бъдат 
предприети и от избягване или 
свеждане до минимум на риска от 
ескалация на международните 
търговски отношения, страничните 
ефекти, непропорционалната 
административна сложност и 
разходите, наложени на икономическите 
оператори от Съюза, както и интереса 
на Съюза, също следва да бъдат взети 
предвид. Поради това настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на поставените цели 
съгласно разпоредбите на член 5, 
параграф 4 от Договора за Европейския 
съюз.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Всяко действие, предприето от 
Съюза въз основа на настоящия 

(10) Всяко действие, предприето от 
Съюза въз основа на настоящия 
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регламент, следва да е в съответствие 
със задълженията на Съюза съгласно 
международното право. 
Международното право позволява при 
определени условия, като например при 
спазване на принципа за 
пропорционалност и при предварително 
уведомяване, налагането на мерки за 
противодействие, т.е. мерки, които в 
противен случай биха били в 
противоречие с международните 
задължения на увредената страна по 
отношение на държавата, отговорна за 
нарушение на международното право, и 
които имат за цел преустановяване на 
нарушението или поправяне на вредите 
от него10. Съответно ответните мерки, 
приети съгласно настоящия регламент, 
следва да бъдат под формата на мерки, 
които съответстват на международните 
задължения на Съюза, или на мерки, 
представляващи разрешени мерки за 
противодействие. По силата на 
международното право и в съответствие 
с принципа на пропорционалност 
ответните мерки не надвишават 
равнище, което е съизмеримо с 
вредата, понесена от Съюза или от 
държава членка вследствие на мерките 
за икономическа принуда на третата 
държава, като се вземат предвид 
сериозността на мерките на третата 
държава и въпросните права и интереси 
на Съюза. В това отношение съгласно 
международното право вредата за 
Съюза или за държава членка включва и 
вреда за икономическите оператори от 
Съюза.

регламент, следва да е в съответствие 
със задълженията на Съюза съгласно 
международното право. Съюзът следва 
да продължи да подкрепя основаната 
на правила многостранна търговска 
система, в чиято основа е 
Световната търговска организация 
(СТО). Международното право 
позволява при определени условия, като 
например при спазване на принципа за 
пропорционалност и при предварително 
уведомяване, налагането на мерки за 
противодействие, т.е. мерки, които в 
противен случай биха били в 
противоречие с международните 
задължения на увредената страна по 
отношение на държавата, отговорна за 
нарушение на международното право, и 
които имат за цел преустановяване на 
нарушението или поправяне на вредите 
от него10. Съответно ответните мерки, 
приети съгласно настоящия регламент, 
следва да бъдат под формата на мерки, 
които съответстват на международните 
задължения на Съюза, или на мерки, 
представляващи разрешени мерки за 
противодействие. По силата на 
международното право и в съответствие 
с принципа на пропорционалност 
ответните мерки следва да са 
съизмерими с вредата, понесена от 
Съюза или от държава членка 
вследствие на мерките за икономическа 
принуда на третата държава, като се 
вземат предвид сериозността на мерките 
на третата държава и въпросните права 
и интереси на Съюза. В това отношение 
съгласно международното право вредата 
за Съюза или за държава членка 
включва и вреда за икономическите 
оператори от Съюза.

__________________ __________________
10 Вж. членове 22 и 49—53 от 
Разпоредбите относно отговорността на 
държавите за неправомерни действия в 
международен план, приети от 
Комисията по международно право на 
Организацията на обединените нации на 

10 Вж. членове 22 и 49—53 от 
Разпоредбите относно отговорността на 
държавите за неправомерни действия в 
международен план, приети от 
Комисията по международно право на 
Организацията на обединените нации на 
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нейната петдесет и трета сесия през 
2001 г. и взети под внимание от Общото 
събрание на ООН в Резолюция 56/83.

нейната петдесет и трета сесия през 
2001 г. и взети под внимание от Общото 
събрание на ООН в Резолюция 56/83.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съгласно международното право, 
когато дадена държава прилага мерки 
като търговски или инвестиционни 
ограничения, за да получи от друга 
държава действие или бездействие, 
което тази държава не е международно 
задължена да извърши и което попада в 
нейния суверенитет, принудата е 
забранена когато достигне определен 
качествен или количествен праг в 
зависимост както от преследваните 
цели, така и от използваните средства. 
Комисията следва да разгледа 
действието на третата държава въз 
основа на качествени и количествени 
критерии, които спомагат да се 
определи дали третата държава се 
намесва в легитимния суверенен избор 
на Съюза или на държава членка и дали 
действията ѝ представляват 
икономическа принуда, която изисква 
отговор от страна на Съюза.

(11) Съгласно международното право, 
когато дадена държава прилага мерки 
като търговски или инвестиционни 
ограничения, за да получи от друга 
държава действие или бездействие, 
което тази държава не е международно 
задължена да извърши и което попада в 
нейния суверенитет, принудата е 
забранена, когато достигне определен 
качествен или количествен праг в 
зависимост както от преследваните 
цели, така и от използваните средства. 
Комисията следва да вземе под 
внимание качествени или количествени 
критерии, които спомагат да се 
определи дали третата държава се 
намесва в легитимния суверенен избор 
на Съюза или на държава членка и дали 
действията ѝ представляват 
икономическа принуда, която изисква 
отговор от страна на Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Комисията разглежда дали 
мерките на трета държава са 
принудителни, по своя собствена 
инициатива или след получаване на 
информация от друг източник, 

(13) Комисията може, и по-
специално в случай на обоснована 
жалба, следва да разглежда дали 
мерките на трета държава са 
принудителни, по своя собствена 
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включително от юридически и 
физически лица или от държава членка. 
След това разглеждане Комисията 
определя в решение дали мярката на 
трета държава е принудителна. 
Комисията съобщава на засегнатата 
трета държава всяко определяне на 
действията като икономическа 
принуда заедно с искане за 
преустановяване на икономическата 
принуда и, ако е целесъобразно, искане 
за отстраняване на вредата.

инициатива или след получаване на 
информация от друг източник, 
включително от юридически и 
физически лица, от Европейския 
парламент или от държава членка. 
След това разглеждане Комисията 
определя в решение дали мярката на 
трета държава е принудителна. 
Комисията съобщава публично 
резултата от това разглеждане. В 
случай на определяне на действията 
като икономическа принуда 
Комисията съобщава това на 
засегнатата трета държава, заедно с 
искане за преустановяване на 
икономическата принуда, и ако е 
целесъобразно, искане за отстраняване 
на вредата.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съюзът подкрепя и си 
сътрудничи с трети държави, 
засегнати от същите или подобни мерки 
на икономическа принуда, или с други 
заинтересовани трети държави. 
Съюзът участва в международната 
координация в рамките на двустранни 
или многостранни форуми, насочени 
към предотвратяване или премахване на 
икономическата принуда.

(14) Съюзът си сътрудничи с 
партньори, засегнати от същите или 
подобни мерки на икономическа 
принуда, или с други заинтересовани 
партньори. Съюзът участва в 
международната координация в рамките 
на всички двустранни или 
многостранни форуми, които са 
подходящи за предотвратяване или 
премахване на икономическата принуда.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съюзът налага мерки за 
противодействие само когато други 

(15) Съюзът се насърчава да 
използва проактивно всички налични 
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средства, като преговори, медиация или 
арбитраж, не водят до бързо и 
ефективно прекратяване на 
икономическата принуда и до 
обезщетяване на вредата, която е 
причинена на Съюза или на неговите 
държави членки, и когато е необходимо 
действие за защита на интересите и 
правата на Съюза и неговите държави 
членки и това е в интерес на Съюза. 
Целесъобразно е в регламента да се 
определят приложимите правила и 
процедури за налагането и прилагането 
на ответни мерки на Съюза и да се 
позволи предприемането на бързи 
действия, когато това е необходимо, за 
да се запази ефективността на ответните 
мерки на Съюза.

средства за диалог със съответната 
трета държава, като преговори, 
арбитраж или медиация, и налага 
мерки в случаите, когато тези 
средства не водят до бързо и ефективно 
прекратяване на икономическата 
принуда и до обезщетяване на вредата, 
която е причинена на Съюза или на 
неговите държави членки, и когато е 
необходимо действие за защита на 
интересите и правата на Съюза и 
неговите държави членки и това е в 
интерес на Съюза. Целесъобразно е в 
регламента да се определят 
приложимите правила и процедури за 
налагането и прилагането на ответни 
мерки на Съюза и да се позволи 
предприемането на бързи действия, 
когато това е необходимо, за да се 
запази ефективността на ответните 
мерки на Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ответните мерки на Съюза, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат подбрани и 
разработени въз основа на обективни 
критерии, включително: ефективността 
на мерките за стимулиране на 
прекратяването на икономическата 
принуда от третата държава; потенциала 
на мерките за намаляване на 
последиците за икономическите 
оператори от Съюза, които са засегнати 
от мерките за икономическа принуда, 
предприети от третата държава; целта за 
избягване или свеждане до минимум на 
отрицателните икономически и други 
последици за Съюза; и избягването на 
непропорционална административна 
сложност и разходи. От съществено 
значение е също така при подбора и 

(16) Ответните мерки на Съюза, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат подбрани и 
разработени въз основа на обективни 
критерии, включително: преди всичко 
ефективността на мерките за 
стимулиране на прекратяването на 
икономическата принуда от третата 
държава; ефективността на мерките 
за поправяне на причинените от 
икономическата принуда вреди; и 
потенциала на мерките за намаляване на 
последиците за икономическите 
оператори от Съюза, които са засегнати 
от мерките за икономическа принуда, 
предприети от третата държава. 
Комисията взема предвид и други 
относими фактори, като целта за 
избягване или свеждане до минимум на 
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разработването на ответни мерки на 
Съюза да се вземат предвид интересите 
на Съюза. Ответните мерки на Съюза 
следва да се избират от широк спектър 
от варианти, за да се даде възможност за 
приемане на най-подходящите мерки 
във всеки конкретен случай.

отрицателните икономически и други 
последици за Съюза; и избягването на 
непропорционална административна 
сложност и разходи. От съществено 
значение е също така при подбора и 
разработването на ответни мерки на 
Съюза да се вземат предвид интересите 
на Съюза. Ответните мерки на Съюза 
следва да се избират от широк спектър 
от варианти, за да се даде възможност за 
приемане на най-подходящите мерки 
във всеки конкретен случай.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) При преследването на целта да се 
постигне прекратяване на мярката за 
икономическа принуда, ответните мерки 
на Съюза, състоящи се в ограничения 
върху преките чуждестранни 
инвестиции или търговията с услуги, 
следва да се прилагат само по 
отношение на услуги или преки 
инвестиции, направени в рамките на 
Съюза от едно или повече юридически 
лица, установени в Съюза и 
притежавани или контролирани от лица 
от съответната трета държава, когато 
това е необходимо, за да се гарантира 
ефективността на ответните мерки на 
Съюза, и по-специално за да се 
предотврати тяхното заобикаляне. 
Решението за налагане на такива 
ограничения ще бъде надлежно 
обосновано в актове за изпълнение, 
приети съгласно настоящия регламент, с 
оглед на критериите, посочени в 
настоящия регламент.

(18) При преследването на целта да се 
постигне прекратяване на мярката за 
икономическа принуда, и по 
целесъобразност, поправяне на 
причинената вреда, ответните мерки на 
Съюза, състоящи се в ограничения 
върху преките чуждестранни 
инвестиции или търговията с услуги, 
следва да се прилагат само по 
отношение на услуги или преки 
инвестиции, направени в рамките на 
Съюза от едно или повече юридически 
лица, установени в Съюза и 
притежавани или контролирани от лица 
от съответната трета държава, когато 
това е необходимо, за да се гарантира 
ефективността на ответните мерки на 
Съюза, и по-специално за да се 
предотврати тяхното заобикаляне. 
Решението за налагане на такива 
ограничения ще бъде надлежно 
обосновано в актове за изпълнение, 
приети съгласно настоящия регламент, с 
оглед на критериите, посочени в 
настоящия регламент.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) От съществено значение е да се 
осигурят възможности за участие на 
заинтересованите страни за целите на 
приемането и изменението на ответните 
мерки на Съюза и когато това е от 
значение за целите на спирането и 
прекратяването на ответните мерки, с 
оглед на потенциалното въздействие 
върху тези заинтересовани страни.

(20) От съществено значение е да се 
осигурят възможности за участие на 
заинтересованите страни, включително 
предприятия, за целите на приемането 
и изменението на ответните мерки на 
Съюза и когато това е от значение за 
целите на спирането и прекратяването 
на ответните мерки, с оглед на 
потенциалното въздействие върху тези 
заинтересовани страни.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) С оглед на очевидното 
увеличаване на използването на 
икономически лостове срещу Съюза 
от страна на чужди държави и 
вероятното увеличаване на 
честотата и тежестта на тези 
практики в бъдеще, главният 
служител по правоприлагането в 
областта на търговията следва като 
цяло да отговаря за функционирането 
и изпълнението на настоящия 
регламент, включително с цел 
укрепване на подготвеността за 
такива случаи, оценяване на 
зависимостите и активите на Съюза, 
приемане на необходимите 
координирани мерки, и в крайна 
сметка, способност за бърза реакция, 
когато е необходимо. Подобна 
хоризонтална компетентност ще 
осигури необходимата подкрепа на 
Съюза, за да може да предвижда по-
добре и да реагира ефективно на 
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икономическа принуда.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Важно е да се осигури 
ефективна комуникация и обмен на 
мнения и информация между 
Комисията, от една страна, и 
Европейския парламент и Съвета, от 
друга страна, по-специално по 
отношение на усилията за диалог със 
съответната трета държава за проучване 
на възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда и по въпроси, 
които могат да доведат до приемането 
на ответни мерки на Съюза съгласно 
настоящия регламент.

(21) Важно е да се осигури 
ефективен и редовен диалог и обмен на 
мнения и информация между 
Комисията, от една страна, и 
Европейския парламент и Съвета, от 
друга страна, по-специално по 
отношение на текущото разглеждане 
или мерки на трета държава, 
усилията за диалог със съответната 
трета държава за проучване на 
възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда или, по 
целесъобразност, за поправяне на 
причинената вреда, и по въпроси, 
които могат да доведат до приемането 
на ответни мерки на Съюза съгласно 
настоящия регламент, включително 
етапите на разглеждане на мерките 
на трета държава и определянето във 
връзка с мерки за икономическа 
принуда и относно ефективността 
на ответните мерки на Съюза.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Комисията следва да направи 
оценка на мерките, приети съгласно 
настоящия регламент, по отношение на 
тяхната ефективност и действие, както и 
по отношение на възможните 
заключения за бъдещи мерки. 
Комисията следва също така да направи 

(26) Комисията следва да направи 
оценка на мерките, приети съгласно 
настоящия регламент, по отношение на 
тяхната ефективност и действие, както и 
по отношение на възможните 
заключения за бъдещи мерки. 
Комисията следва също така да направи 
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преглед на настоящия регламент, след 
като натрупа достатъчно опит с 
действието или прилагането на 
настоящия регламент. Този преглед 
следва да включва обхвата, 
функционирането, ефикасността и 
ефективността на настоящия регламент. 
Комисията представя своята оценка на 
Европейския парламент и на Съвета,

преглед на настоящия регламент, след 
като натрупа достатъчно опит с 
действието или прилагането на 
настоящия регламент, и по-специално 
да осигури допълняемост с 
предстоящия преглед на Блокиращия 
регламент1а. Прегледът на 
настоящия регламент следва да 
включва обхвата, функционирането, 
ефикасността и ефективността на 
настоящия регламент. Комисията 
представя своята оценка на Европейския 
парламент и на Съвета,

__________________
1а Регламент (ЕО) № 2271/96 на 
Съвета от 22 ноември 1996 г. относно 
защитата срещу последиците от 
извънтериториалното прилагане на 
законодателство, прието от трета 
страна, и действията, предприети на 
основание това законодателство или 
произтичащи от него, OB L 309, 
29.11.1996 г., стр. 1.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват правила и процедури, за да 
се гарантира ефективната защита на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки, когато трета държава 
се стреми чрез мерки, засягащи 
търговията или инвестициите, да 
принуди Съюза или държава членка да 
приеме или да се въздържи от приемане 
на конкретен акт. Настоящият 
регламент предоставя рамка, 
позволяваща на Съюза да реагира в 
такива ситуации с цел възпиране или 
въздържане на третата държава от 
такива действия, като същевременно 
позволява на Съюза, в краен случай, да 

1. С настоящия регламент се 
установяват правила и процедури, за да 
се гарантира ефективната защита на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки, когато трета държава 
се стреми чрез каквито и да било 
действия, бездействие или заплаха за 
действие, засягащи търговията или 
инвестициите, да принуди Съюза или 
държава членка да приеме или да се 
въздържи от приемане на конкретен акт, 
включително определен политически 
избор, правен акт или позиция във 
връзка с политически избор. 
Настоящият регламент предоставя 
рамка, позволяваща на Съюза да реагира 
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противодейства на такива действия. в такива ситуации с цел възпиране или 
постигане на прекратяването на 
такива действия, и по целесъобразност, 
поправяне на причинената вреда, 
така че да позволи на Съюза да 
противодейства на такива действия.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко действие, предприето 
съгласно настоящия регламент, е в 
съответствие със задълженията на 
Съюза съгласно международното право 
и се провежда в контекста на 
принципите и целите на външната 
дейност на Съюза.

2. Всяко действие, предприето 
съгласно настоящия регламент, е в 
съответствие със задълженията на 
Съюза съгласно международното право.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Определения

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:
1. „принуда“ означава действие 
или мярка на трета държава, които 
възпрепятстват легитимния 
суверенен избор на Съюза или на 
държава членка, като се стремят да 
предотвратят или постигнат 
отмяна, изменение или приемане на 
конкретен акт от Съюза или от 
държава членка;
2. „действие или мярка на трета 
държава“ означава всякаква форма на 
действие или мярка, бездействие или 
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заплаха за действие, за които е 
отговорна трета държава; 3. 
„конкретен акт“ означава определен 
политически избор, правен акт или 
позиция във връзка с политически 
избор на Съюза или на държава 
членка;
4. „бездействие“ означава 
неизпълнение от страна на трета 
държава на нейните задължения 
съгласно правнообвързващи 
инструменти на международното 
право;
5. „заплаха за принуда“ означава 
съществена заплаха за действие или 
мярка на трета държава, която е 
реалистична, значима и може да бъде 
бързо и лесно осъществена;6. 
„икономическа принуда“ означава 
принуда чрез действие или мярка на 
трета държава, засягащи 
търговията или инвестициите;
7. „вреда“ означава отрицателно 
въздействие, понесено от Съюза или 
от държава членка, включително 
икономическите оператори от 
Съюза;
8. „ответна мярка на Съюза“ 
означава всяка мярка, която 
съответства на международните 
задължения на Съюза или е разрешена 
съгласно международното право 
спрямо третата държава, отговорна 
за икономическа принуда, и която е 
съизмерима с вредата, понесена от 
Съюза или от държава членка, и цели 
постигане на прекратяване на 
икономическата принуда, и по 
целесъобразност, поправяне на 
причинената вреда;
9. „интерес на Съюза“ означава 
преди всичко необходимостта да се 
запази политическото пространство 
на Съюза или на неговите държави 
членки, така че те да могат да 
правят легитимен суверенен избор за 
гарантиране на социалното, 
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политическото и икономическото 
сближаване на Съюза и за отстояване 
на неговите стратегически и 
икономически интереси.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се 
прилага, когато трета държава

1. Настоящият регламент се 
прилага единствено в случай на 
икономическа принуда, когато трета 
държава:

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— като прилага или заплашва да 
приложи мерки, засягащи търговията 
или инвестициите.

— прилага или заплашва да 
приложи мерки, засягащи търговията 
или инвестициите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
такива действия на трети държави 
се наричат мерки за икономическа 
принуда.

заличава се

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При определяне дали са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 1, се взема предвид следното:

2. При определяне дали са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 1, Комисията взема предвид 
следното:

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) интензитета, тежестта, честотата, 
продължителността, обхвата и мащаба 
на мярката на третата държава и 
произтичащия от нея натиск;

а) интензитета, тежестта, честотата, 
продължителността, обхвата и мащаба 
на мярката на третата държава или 
бездействието или заплахата за 
действие, както и произтичащия от 
тях натиск; Комисията оценява дали 
подобни мерки са част от по-широк 
модел на поведение;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали третата държава участва в 
модел на намеса, като се стреми да 
получи от Съюза или от държави членки 
или от други държави конкретни 
действия;

б) дали третата държава участва в 
ясен модел на намеса, като се стреми да 
получи от Съюза или от държави 
членки, или от други държави 
конкретни действия;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) степента, в която мярката на в) степента, в която мярката, 
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третата държава засяга област от 
суверенитета на Съюза или на 
държавите членки;

бездействието или заплахата за 
действие на третата държава засягат 
област от суверенитета на Съюза или на 
държавите членки;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали третата държава действа въз 
основа на основателна загриженост, 
която е международно призната;

г) дали третата държава действа въз 
основа на загриженост, която е призната 
като основателна съгласно 
международното право и конвенции;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да разгледа 
всяка мярка на трета държава, за да 
определи дали тя отговаря на 
условията, посочени в член 2, параграф 
1. Комисията действа без забавяне.

1. Комисията може да разгледа, или 
в случая на надлежно обоснована 
жалба, разглежда всяка мярка на трета 
държава, бездействие или заплаха за 
действие, за да определи дали те 
отговарят на условията, посочени в 
член 2, параграф 1. Комисията действа 
без забавяне.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да извърши 
разглеждането, посочено в параграф 1, 
по своя собствена инициатива или след 
получаване на информация от друг 
източник. Комисията гарантира в 

2. Комисията извършва 
разглеждането, посочено в параграф 1, 
въз основа на събрана по нейна 
собствена инициатива подкрепена с 
доказателства информация или въз 
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съответствие с член 12 защитата на 
поверителната информация, която може 
да включва самоличността на лицето, 
предоставило информацията.

основа на информация, получена от 
друг надежден източник, и по-
конкретно икономически оператори 
или синдикални организации. 
Европейският парламент и държава 
членка също могат да предоставят 
подобна подкрепена с доказателства 
информация на Комисията. 
Комисията гарантира в съответствие с 
член 12 защитата на поверителната 
информация, която може да включва 
прикриване на самоличността на 
лицето, предоставило информацията. 
Комисията създава публично 
достъпни сигурни инструменти с цел 
улесняване на предоставянето на 
съответна подкрепена с 
доказателства информация от 
външни източници.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да публикува в 
известие в Официален вестник на 
Европейския съюз или чрез други 
подходящи средства за публична 
комуникация покана за представяне на 
информация в определен срок. В този 
случай Комисията уведомява 
съответната трета държава за 
започването на разглеждането.

Комисията информира надлежно, 
включително под формата на обмен 
на мнения, и своевременно 
Европейския парламент и Съвета за 
започването и хода на текущото 
разглеждане на мерките на третата 
държава. Комисията може да 
публикува известие в Официален 
вестник на Европейския съюз и чрез 
други подходящи средства за публична 
комуникация за започването на 
процедура по разглеждане. 
Известието включва покана за 
представяне на информация в определен 
срок и ориентировъчен график за 
определянето, посочено в член 4, 
който е не по-дълъг от четири 
месеца. В този случай Комисията 
уведомява съответната трета държава за 
започването на разглеждането.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След разглеждане, извършено в 
съответствие с член 3, Комисията 
приема решение, с което определя дали 
мярката на съответната трета държава 
отговаря на условията, посочени в член 
2, параграф 1. Комисията действа без 
забавяне.

След разглеждане, извършено в 
съответствие с член 3, Комисията 
приема решение, с което определя дали 
мярката на съответната трета държава 
отговаря на условията, посочени в член 
2, параграф 1. Когато не е публикувано 
известие съгласно член 3 и в случай на 
определяне на действията като 
икономическа принуда, решението 
включва ориентировъчен график за 
приемането на акта за изпълнение, 
посочен в член 7, който е не по-дълъг 
от шест месеца. По надлежно 
обосновани наложителни причини, за 
да се избегне непоправима вреда за 
Съюза или неговите държави членки, 
Комисията може да удължи този 
срок с най-много още четири месеца. 
Комисията действа без забавяне. 
Комисията информира, включително 
под формата на обмен на мнения, 
Европейския парламент и Съвета 
относно решението и го публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и чрез други подходящи средства 
за публична комуникация.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме решението си, 
Комисията може да покани съответната 
трета държава да представи своите 
забележки.

Преди да приеме решението си, 
Комисията може да покани съответната 
трета държава да представи своите 
забележки в рамките на разумен и 
определен срок, който не забавя 
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ненужно решението на Комисията.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши, че мярката на 
съответната трета държава отговаря на 
условията, посочени в член 2, параграф 
1, тя уведомява съответната трета 
държава за решението си и иска от нея 
да прекрати икономическата принуда и, 
когато е целесъобразно, да поправи 
вредата, понесена от Съюза или 
неговите държави членки.

Когато Комисията реши, че мярката на 
съответната трета държава отговаря на 
условията, посочени в член 2, параграф 
1, тя уведомява съответната трета 
държава за решението си и иска от тази 
трета държава да прекрати 
икономическата принуда незабавно, и 
когато е целесъобразно, да поправи 
вредата, понесена от Съюза или 
неговите държави членки, в рамките на 
разумен и определен срок.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е отворена за диалог от 
името на Съюза със съответната трета 
държава, за да проучи възможностите за 
прекратяване на икономическата 
принуда. Тези възможности може да 
включват:

След уведомлението, посочено в 
член 4, Комисията е отворена за диалог 
от името на Съюза със съответната 
трета държава, и при условие че 
съответната трета държава също се 
ангажира добросъвестно и 
проактивно, за да проучи 
възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда, и по 
целесъобразност, поправяне на 
вредата, която тази принуда е 
причинила на Съюза или на неговите 
държави членки. Тези възможности не 
забавят ненужно процедурата и може 
да включват:
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— медиация, помирение или 
посредничество за подпомагане на 
Съюза и съответната трета 
държава в тези усилия;

заличава се

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— разглеждане на въпроса в 
рамките на международно арбитражно 
производство.

— разглеждане на въпроса в 
рамките на международно арбитражно 
производство, паралелно с други 
варианти.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- медиация, помирение или 
посредничество за подпомагане на 
усилията на Съюза и на съответната 
трета държава;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията ще информира Европейския 
парламент и Съвета за по-нататъшния 

Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета изцяло, редовно и 
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развой. своевременно, включително под 
формата на обмен на мнения, и ги 
информира за евентуални промени във 
взаимодействието със съответната 
трета държава.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията започва консултации или 
сътрудничество от името на Съюза с 
всяка друга държава, засегната от 
същите или подобни мерки за 
икономическа принуда, или с всяка 
заинтересована трета държава, за да 
постигне прекратяване на принудата. 
Това може да включва, когато е 
целесъобразно, координация в рамките 
на съответните международни форуми и 
координиран отговор на принудата.

Комисията започва консултации или 
сътрудничество от името на Съюза с 
всяка друга държава и партньор, 
засегнати от същите или подобни 
мерки за икономическа принуда, или с 
всеки заинтересован партньор, за да 
постигне прекратяване на принудата. 
Това може да включва, когато е 
целесъобразно, координация при 
обмена на съответната информация 
и опит за улесняване на колективен и 
съгласуван отговор на подобни 
принудителни мерки, както и 
координация в рамките на съответните 
международни форуми и координиран 
отговор на принудата. Подобна 
консултация или сътрудничество не 
забавя ненужно прилагането на този 
инструмент. Комисията информира, 
включително под формата на обмен 
на мнения, Европейския парламент и 
Съвета относно консултацията или 
сътрудничеството.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема акт за 
изпълнение, с който определя, че 

1. Комисията предприема ответни 
мерки на равнището на Съюза чрез акт 
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предприема ответни мерки на 
равнището на Съюза, когато:

за изпълнение измежду мерките, 
предвидени в приложение I, когато:

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действието по членове 4 и 5 не е 
довело в разумен срок до прекратяване 
на икономическата принуда и до 
поправяне на вредата, която тази 
принуда е причинила на Съюза или на 
държава членка;

а) действието по членове 4 и 5 не е 
довело в рамките на срока, определен 
в решението, посочено в член 4, до 
прекратяване на икономическата 
принуда, и по целесъобразност, до 
поправяне на вредата, която тази 
принуда е причинила на Съюза или на 
неговите държави членки;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действията са в интерес на 
Съюза.

в) действията са в интерес на Съюза 
в конкретния разглеждан случай на 
икономическа принуда.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В акта за изпълнение Комисията 
определя и подходящия отговор на 
Съюза измежду мерките, предвидени в 
приложение I. Тези мерки могат да се 
прилагат и по отношение на физически 
или юридически лица, определени в 
съответствие с член 8. Комисията 
може също така да приема мерки 

В акта за изпълнение, посочен в 
първата алинея, Комисията представя 
доказателства, че условията по 
букви а), б) и в) са спазени. Тя също 
така определя и обосновава 
подходящия отговор на Съюза. Тези 
мерки могат да се прилагат и по 
отношение на физически или 
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съгласно други правни инструменти. юридически лица, определени в 
съответствие с член 8.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актът за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

Актът за изпълнение, посочен в 
първата алинея, се приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2. Комисията информира, 
включително под формата на обмен 
на мнения, Европейския парламент и 
Съвета относно акта за изпълнение и 
го публикува решението в Официален 
вестник на Европейския съюз и чрез 
други подходящи средства за публична 
комуникация.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може също така да 
приема мерки, които не са изброени в 
приложение I, съгласно други правни 
инструменти. Подобни мерки се 
съгласуват и са съвместими с 
действията по настоящия 
регламент.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ответните мерки на Съюза се 
прилагат от определена дата след 
приемането на акта за изпълнение, 
посочен в параграф 1. Комисията 
определя тази дата на прилагане, като 
взема предвид обстоятелствата, за да 
даде възможност за уведомяване на 
съответната трета държава съгласно 
параграф 3 и за прекратяване на 
икономическата принуда.

2. Ответните мерки на Съюза се 
прилагат от определена дата след 
приемането на акта за изпълнение, 
посочен в параграф 1, и във всички 
случаи в рамките на три месеца от 
приемането му. Комисията определя 
тази дата на прилагане, като взема 
предвид обстоятелствата, за да даде 
възможност за уведомяване на 
съответната трета държава съгласно 
параграф 3, за прекратяване на 
икономическата принуда, и по 
целесъобразност, за поправяне на 
причинената вреда.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След приемането на акта за 
изпълнение Комисията уведомява 
съответната трета държава за ответните 
мерки на Съюза, приети съгласно 
параграф 1. В уведомлението 
Комисията, от името на Съюза, 
призовава съответната трета държава 
незабавно да прекрати икономическата 
принуда, предлага договаряне на 
решение и информира съответната трета 
държава, че ще се приложи ответна 
мярката на Съюза, освен ако 
икономическата принуда не бъде 
прекратена.

3. След приемането на акта за 
изпълнение Комисията уведомява 
съответната трета държава за ответните 
мерки на Съюза, приети съгласно 
параграф 1. В уведомлението 
Комисията, от името на Съюза, 
призовава съответната трета държава 
незабавно да прекрати икономическата 
принуда, предлага договаряне на 
решение, включително, по 
целесъобразност, във връзка с 
поправянето на вредата, която е 
причинена на Съюза или на неговите 
държави членки от третата 
държава, и информира съответната 
трета държава, че ще се приложи 
ответна мярката на Съюза, освен ако 
икономическата принуда не бъде 
прекратена или, по целесъобразност, 
третата държава не поправи 
вредата, която е причинила.
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В акта за изпълнение, посочен в 
параграф 1, се указва, че прилагането на 
ответните мерки на Съюза се отлага за 
срок, определен в този акт за 
изпълнение, когато Комисията 
разполага с надеждна информация, че 
третата държава е преустановила 
икономическата принуда преди 
началото на прилагането на приетите 
ответни мерки на Съюза. В този случай 
Комисията публикува известие в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, в което посочва, че има такава 
информация, както и датата, от която се 
прилага отлагането. Ако третата 
държава прекрати икономическата 
принуда, преди да започне прилагането 
на ответните мерки на Съюза, 
Комисията прекратява ответните мерки 
на Съюза в съответствие с член 10.

4. В акта за изпълнение, посочен в 
параграф 1, се указва, че прилагането на 
ответните мерки на Съюза се отлага, но 
само за срок, който е необходим на 
Комисията да провери 
действителното прекратяване на 
принудата или на заплахата за 
принуда и който трябва да бъде 
определен в този акт за изпълнение, 
когато Комисията разполага с надеждна 
информация, че третата държава е 
предприела конкретни стъпки за 
преустановяване на икономическата 
принуда или на заплахата за такава 
принуда, или, по целесъобразност, е 
поправила причинената вреда, преди 
началото на прилагането на приетите 
ответни мерки на Съюза. В този случай 
Комисията публикува известие в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, в което посочва, че има такава 
информация, както и датата, от която се 
прилага отлагането. Ако третата 
държава прекрати икономическата 
принуда или, по целесъобразност, 
поправи причинената вреда, преди да 
започне прилагането на ответните мерки 
на Съюза, Комисията прекратява 
ответните мерки на Съюза в 
съответствие с член 10.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засягат параграфи 2, 3 
и 4, ответните мерки на Съюза могат да 
се прилагат, без Комисията, от името на 

5. Ответните мерки на Съюза могат 
да се прилагат, без Комисията, от името 
на Съюза, първо да прикани отново 



PE703.008v02-00 34/101 RR\1265025BG.docx

BG

Съюза, първо да прикани отново 
съответната трета държава да прекрати 
икономическата принуда, или без 
Комисията да я е уведомила 
предварително, че ще се прилагат 
ответни мерки на Съюза, когато това е 
необходимо за запазването на правата и 
интересите на Съюза или на държавите 
членки, по-специално на ефективността 
на ответните мерки на Съюза.

съответната трета държава да прекрати 
икономическата принуда, или без 
Комисията да я е уведомила 
предварително, че ще се прилагат 
ответни мерки на Съюза съгласно 
параграф 3, когато това е необходимо за 
запазването на правата и интересите на 
Съюза или на държавите членки, по-
специално на ефективността на 
ответните мерки на Съюза.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, за 
да се избегне непоправима вреда за 
Съюза или неговите държави членки от 
мерките за икономическа принуда, 
Комисията приема актове за 
изпълнение с незабавно приложение за 
налагане на ответни мерки на Съюза в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 15, параграф 3. Прилагат се 
изискванията, определени в параграфи 
2—5. Тези актове остават в сила за срок, 
не по-дълъг от три месеца.

6. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, за 
да се избегне непоправима вреда за 
Съюза или неговите държави членки от 
мерките за икономическа принуда, 
Комисията предприема ответни мерки 
на Съюза чрез акт за изпълнение, 
посочен в член 7, параграф 1, като 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение за налагане на ответни 
мерки на Съюза в съответствие с 
процедурата, посочена в член 15, 
параграф 3. Прилагат се изискванията, 
определени в параграфи 1 — 4, и 
условията, изброени в параграф 5 се 
считат за изпълнени. Тези актове 
остават в сила за срок, не по-дълъг от 
три месеца, след което по 
целесъобразност могат да бъдат 
приети мерки чрез акт за изпълнение, 
посочен в член 7, параграф 1. 
Комисията информира, включително 
под формата на обмен на мнения, 
Европейския парламент и Съвета 
относно актовете за изпълнение и ги 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и чрез други 
подходящи средства за публична 
комуникация.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието в съответствие с член 14 
да приема делегирани актове за 
изменение на списъка, предвиден в 
приложение I, с цел да се предвидят 
допълнителни видове мерки в отговор 
на мярка на трета държава. Комисията 
може да приема такива делегирани 
актове, когато допълнителните видове 
ответни мерки:

7. След като уведоми Европейския 
парламент и Съвета за делегираните 
актове, на Комисията се предоставя 
правомощието в съответствие с член 14 
да приема делегирани актове за 
изменение на списъка, предвиден в 
приложение I, с цел да се предвидят 
допълнителни видове мерки в отговор 
на мярка на трета държава. Комисията 
може да приема такива делегирани 
актове, когато допълнителните видове 
ответни мерки:

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ответната мярка на Съюза не 
надвишава равнището, което е 
съизмеримо с вредата, понесена от 
Съюза или от държава членка 
вследствие на мерките за икономическа 
принуда на третата държава, като се 
вземат предвид сериозността на 
мерките на третата държава и 
въпросните права.

1. Ответната мярка на Съюза е 
съизмерима с равнището на вредата, 
понесена от Съюза или от държава 
членка вследствие на мерките за 
икономическа принуда на третата 
държава, икономическото 
въздействие, което тези мерки 
оказват върху Съюза или държава 
членка, и ефективно запазва правата 
на Съюза и на неговите държави 
членки да правят легитимен 
суверенен избор по отношение на 
конкретни актове, политики или 
позиции.

Изменение 54
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията подбира и разработва 
подходяща ответна мярка, като взема 
предвид определянето, направено 
съгласно член 4, критериите, посочени в 
член 2, параграф 2, и интереса на 
Съюза, въз основа на наличната 
информация, включително събраната 
съгласно член 11, и следните критерии:

2. Комисията подбира и разработва 
подходяща ответна мярка, като взема 
предвид определянето, направено 
съгласно член 4, критериите, посочени в 
член 2, въз основа на наличната 
информация, включително събраната 
съгласно член 11, и следните критерии:

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ефективността на мерките за 
стимулиране на прекратяването на 
икономическата принуда;

а) ефективността на мерките за 
стимулиране на прекратяването на 
икономическата принуда, и по 
целесъобразност, поправянето на 
вредата, причинена на Съюза и 
неговите държави членки;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да реши да 
приложи ответни мерки на Съюза 
съгласно членове 7 или 8, състоящи се 
от ограничения върху преките 
чуждестранни инвестиции или 
търговията с услуги и по отношение на 
услуги или преки инвестиции, 
направени в рамките на Съюза от едно 
или повече юридически лица, 
установени в Съюза и притежавани или 
контролирани от лица от съответната 

3. Комисията може да реши да 
приложи ответни мерки на Съюза 
съгласно членове 7 или 8, състоящи се 
от ограничения върху преките 
чуждестранни инвестиции или 
търговията с услуги и по отношение на 
услуги или преки инвестиции, 
направени в рамките на Съюза от едно 
или повече юридически лица, 
установени в Съюза и притежавани или 
контролирани от лица от съответната 
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трета държава, когато това е 
необходимо за постигане на целите на 
настоящия регламент. Комисията може 
да вземе решение за такова прилагане, 
когато ответните мерки на Съюза, които 
не обхващат такива ситуации, биха били 
недостатъчни за ефективното постигане 
на целите на настоящия регламент, по-
специално когато такива мерки могат да 
бъдат избегнати. Когато преценява дали 
да приеме такова решение, в 
допълнение към критериите по 
параграфи 1 и 2, Комисията взема 
предвид, наред с другото:

трета държава, когато това е 
необходимо за постигане на целите на 
настоящия регламент. Комисията може 
да вземе решение за такова прилагане, 
когато ответните мерки на Съюза, които 
не обхващат такива ситуации, биха били 
недостатъчни за ефективното постигане 
на целите на настоящия регламент, по-
специално когато последиците от 
такива мерки могат да бъдат избегнати 
или заобиколени. Когато преценява 
дали да приеме такова решение, в 
допълнение към критериите по 
параграфи 1 и 2, Комисията взема 
предвид, наред с другото:

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ефективния принос на тези 
ограничения в рамките на Съюза към 
целта за прекратяване на мярката за 
икономическа принуда;

б) възможния ефективен принос 
на тези ограничения в рамките на Съюза 
към целта за прекратяване на мярката за 
икономическа принуда;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за критериите 
за избор и разработване на 
ответните мерки на Съюза.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави редовен 
преглед на мерките за икономическа 
принуда, предприети от трета държава, 
които са задействали ответните мерки 
на Съюза, на ефективността на приетите 
ответни мерки на Съюза и на тяхното 
въздействие върху интересите на Съюза, 
и информира редовно Европейския 
парламент и Съвета за това.

1. (Не се отнася до българския 
текст.)

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съответната трета 
държава спре икономическата принуда 
или когато това е необходимо в 
интерес на Съюза, Комисията може да 
спре прилагането на съответната 
ответна мярка на Съюза за периода на 
спирането на принудата от третата 
държава или толкова дълго, колкото е 
необходимо с оглед на интереса на 
Съюза. Комисията спира прилагането на 
ответните мерки на Съюза, ако 
съответната трета държава е 
предложила и ако Съюзът е сключил 
споразумение за разглеждане на въпроса 
на обвързващ международен арбитраж 
от трета страна, и третата държава е 
спряла мерките си за икономическа 
принуда. Чрез акт за изпълнение 
Комисията решава да спре действието 
на ответната мярка на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

2. Когато съответната трета 
държава спре напълно икономическата 
принуда, Комисията спира прилагането 
на съответната ответна мярка на Съюза 
за периода на спирането на принудата 
от третата държава или, когато това е 
необходимо в интерес на Съюза, 
Комисията може да спре 
прилагането на ответните мерки на 
Съюза толкова дълго, колкото е 
необходимо. Комисията спира 
прилагането на ответните мерки на 
Съюза, ако съответната трета държава е 
предложила и ако Съюзът е сключил 
споразумение за разглеждане на въпроса 
на обвързващ международен арбитраж 
от трета страна, както е посочено в 
член 5, и ако третата държава е 
преустановила мерките си за 
икономическа принуда и се ангажира 
да подкрепя и спазва решението в 
рамките на арбитража от трета 
страна. Чрез акт за изпълнение 
Комисията решава да спре действието 
на ответната мярка на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
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параграф 2.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е необходимо да се 
направят корекции в ответните мерки на 
Съюза, като се вземат предвид 
условията и критериите, определени в 
член 2 и член 9, параграф 2, или по-
нататъшното развитие на ситуацията, 
включително реакцията на третата 
държава, Комисията може по 
целесъобразност да измени ответните 
мерки на Съюза, приети в съответствие 
с член 7, чрез акт за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

3. Когато е необходимо да се 
направят корекции в ответните мерки на 
Съюза, като се вземат предвид 
условията и критериите, определени в 
член 2 и член 9, параграф 2, или по-
нататъшното развитие на ситуацията, 
включително реакцията на третата 
държава, Комисията по целесъобразност 
бързо изменя ответните мерки на 
Съюза, приети в съответствие с член 7, 
чрез акт за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 15, параграф 2.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1– буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато икономическата принуда е 
прекратена;

а) когато икономическата принуда е 
прекратена и причинената вреда е 
поправена;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато обвързващо решение в 
рамките на процедура за международен 
арбитраж от трета страна по спор между 

в) когато обвързващо решение в 
рамките на процедура за международен 
арбитраж от трета страна по спор между 
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съответната трета държава и Съюза или 
държава членка изисква оттегляне на 
ответните мерки на Съюза;

съответната трета държава и Съюза или 
държава членка изисква оттегляне на 
ответните мерки на Съюза, при условие 
че третата държава е предприела 
конкретни мерки за изпълнение на 
решението; или

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за спиране, 
изменение или прекратяване на 
ответните мерки на Съюза, приети в 
съответствие с член 7. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 15, 
параграф 3, и остават в сила за срок, не 
по-дълъг от два месеца.

5. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за спиране или 
изменение на ответните мерки на 
Съюза, приети в съответствие с член 7. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 15, параграф 3, и остават в сила за 
срок, не по-дълъг от два месеца, след 
което по целесъобразност може да 
бъде приет акт за изпълнение, 
посочен в параграфи 2, 3 или 4. 
Комисията информира незабавно 
Европейския парламент за решението 
и основанията за него.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди приемането или 
изменението на ответни мерки на Съюза 
или съответно преди спирането или 
прекратяването на тези мерки, 
Комисията може да поиска информация 
и становища относно икономическото 
въздействие върху операторите от 
Съюза и интереса на Съюза чрез 

1. Преди приемането или 
изменението на ответни мерки на Съюза 
или съответно преди спирането или 
прекратяването на тези мерки, 
Комисията може да поиска при 
необходимост информация и 
становища относно икономическото 
въздействие върху операторите от 
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известие, публикувано в Официален 
вестник на Европейския съюз, или чрез 
други подходящи средства за публична 
комуникация. В известието се посочва 
срокът, в рамките на който трябва да 
бъде подадена информацията.

Съюза чрез известие, публикувано в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, или чрез други подходящи 
средства за публична комуникация. В 
известието се посочва срокът, в рамките 
на който трябва да бъде подадена 
информацията.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При събирането на информация 
съгласно параграф 1 Комисията 
информира и се консултира със 
заинтересованите страни, по-специално 
браншовите сдружения, засегнати от 
евентуални ответни мерки на Съюза, и с 
държавите членки, участващи в 
подготовката или прилагането на 
законодателството, уреждащо 
засегнатите области.

3. При събирането на информация 
съгласно параграф 1 Комисията 
информира и се консултира със 
заинтересованите страни, по-специално 
браншовите сдружения и социалните 
партньори на Съюза, засегнати от 
евентуални ответни мерки на Съюза, и с 
държавите членки, участващи в 
подготовката или прилагането на 
законодателството, уреждащо 
засегнатите области.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) взаимодействието на подобни 
мерки със съответното законодателство 
на държавите членки;

б) взаимодействието на подобни 
мерки със съответното законодателство 
на Съюза и на държавите членки;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интереса на Съюза. г) ефекта от подобни мерки за 
намаляване на отрицателното 
въздействие на принудителните 
мерки на трета държава.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията взема предвид в 
максимална степен събраната по този 
начин информация. Проектът на акт за 
изпълнение се придружава от анализ на 
предвидените мерки при представянето 
му на комитета в рамките на 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 15, параграф 2.

5. Комисията взема предвид в 
максимална степен събраната по този 
начин информация. Проектът на акт за 
изпълнение се придружава от анализ на 
предвидените мерки и тяхното 
потенциално въздействие при 
представянето му на комитета в рамките 
на процедурата по разглеждане, 
посочена в член 15, параграф 2. 
Комисията информира Европейския 
парламент за анализа в съответствие 
с член 10 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Преди приемането на акт за 
изпълнение в съответствие с член 7, 
параграф 6 или член 10, параграф 5, 
Комисията търси информация и 
становища от съответните 
заинтересовани страни по 
целенасочен начин, освен ако 
наложителните причини за спешност са 
такива, че търсенето на информация и 
консултациите не са възможни или не са 

6. Комисията по принцип търси 
информация и становища от 
съответните заинтересовани 
страни, и по-специално 
икономическите оператори, 
засегнати от икономическата 
принуда, преди приемането на акт за 
изпълнение в съответствие с член 7, 
параграф 6 или член 10, параграф 5, 
освен ако извънредната ситуация на 
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необходими по обективни причини, 
например за да се гарантира спазването 
на международните задължения на 
Съюза.

наложителните причини за спешност е 
такава, че търсенето на информация и 
консултациите не са възможни или не са 
необходими по обективни причини, 
например за да се гарантира спазването 
на международните задължения на 
Съюза.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Главен служител по 

правоприлагането в областта на 
търговията

Главният служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията отговаря за 
изпълнението на настоящия 
регламент и за координацията му с 
други инструменти, свързани с 
борбата с принудителните действия, 
като Блокиращия регламент1а. За 
целите на настоящия регламент 
главният служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията:
а)  събира информация и 
предоставя анализи на разходите и 
данните с оглед на определяне на 
естеството на мерките за 
икономическа принуда;
б) действа, в пълно съответствие 
с принципа на поверителност, като 
основно звено за контакт за 
предприятията от ЕС и 
заинтересованите страни от 
частния сектор, засегнати от мерки 
за икономическа принуда, 
включително по отношение на 
помощта, която трябва да бъде 
предоставена в контекста на 
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продължаваща икономическа 
принуда;
__________________
1а Регламент (ЕО) № 2271/96 на 
Съвета от 22 ноември 1996 г. относно 
защитата срещу последиците от 
извънтериториалното прилагане на 
законодателство, прието от трета 
страна, и действията, предприети на 
основание това законодателство или 
произтичащи от него (ОВ L 309, 
29.11.1996 г., стр. 1.) (57).

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получената съгласно настоящия 
регламент информация се използва само 
за целта, за която е била поискана.

1. Получената съгласно настоящия 
регламент информация се използва само 
за целта, за която е била предоставена, 
поискана или получена.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, което предоставя 
информацията, може да поиска тя да се 
разглежда като поверителна. В такива 
случаи информацията се придружава от 
неповерително обобщение или от 
декларация за причините, поради които 
тя не може да бъде обобщена. 
Комисията, Съветът, Европейският 
парламент, държавите членки и техните 
служители нямат право да разкриват 
поверителна информация, получена 
съгласно настоящия регламент, без 
изрично разрешение от предоставилото 

2. Лицето, което предоставя 
информацията, може да поиска тя да се 
разглежда като поверителна. В такива 
случаи информацията се придружава от 
неповерително, но съдържателно 
обобщение или от декларация за 
причините, поради които тя не може да 
бъде обобщена. На Комисията, Съвета, 
Европейския парламент, държавите 
членки и техните служители се 
забранява да разкриват поверителна 
информация, получена съгласно 
настоящия регламент, без изрично 
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информацията лице. разрешение от предоставилото 
информацията лице.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 2 не възпрепятства 
Комисията да разкрива обща 
информация в обобщена форма, която 
не съдържа информация, позволяваща 
идентифицирането на предоставилото 
информацията лице. Такова разкриване 
отчита законния интерес на 
заинтересованите страни тяхната 
поверителна информация да не бъде 
разкрита.

3. Параграф 2 не възпрепятства 
Комисията да разкрива обща 
информация в обобщена, но 
съдържателна форма, която не 
съдържа информация, позволяваща 
идентифицирането на предоставилото 
информацията лице. Такова разкриване 
отчита законния интерес на 
заинтересованите страни тяхната 
поверителна информация да не бъде 
разкрита.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед Докладване и преглед

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява всяка ответна 
мярка на Съюза, приета съгласно член 7, 
шест месеца след нейното прекратяване, 
като взема предвид приноса на 
заинтересованите страни и всяка друга 
имаща отношение информация. В 
доклада за оценка се разглежда 

1. Комисията оценява всяка ответна 
мярка на Съюза, приета съгласно член 7, 
шест месеца след нейното прекратяване, 
като взема предвид приноса на 
заинтересованите страни и 
предоставената от Европейския 
парламент и Съвета информация, 
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ефективността и действието на 
ответните мерки на Съюза и се правят 
възможни заключения за бъдещи мерки.

както и всяка друга имаща отношение 
информация. Всяка година Комисията 
публикува доклад за оценка, в който 
разглежда ефективността и действието 
на ответните мерки на Съюза и се 
правят възможни заключения за бъдещи 
мерки. Комисията представя този 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от три години след 
приемането на първия акт за 
изпълнение съгласно настоящия 
регламент или шест години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, в зависимост от това коя 
от двете дати настъпи по-рано, 
Комисията прави преглед на настоящия 
регламент и неговото прилагане и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета.

2. Не по-късно от три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент и най-малко на четири 
години след това Комисията прави 
преглед на настоящия регламент и 
неговото прилагане, по-специално като 
гарантира допълняемост с прегледа 
на Блокиращия регламент, и докладва 
на Европейския парламент и на Съвета, 
по-конкретно в съответния доклад на 
главния служител по 
правоприлагането в областта на 
търговията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ЕС се нуждае спешно от инструмент за борба с принудителните действия, за да се 
отстрани този неприятен пропуск в правото на ЕС: изправен пред преход от основана 
на правила международна търговия към международна търговия, основана на сила, 
понастоящем ЕС не разполага с инструмент за възпиране, и когато е необходимо, за 
реагиране на икономическа принуда, така че да защити законните интереси на Съюза и 
неговите държави членки. 

Механизмите за задействане на този инструмент трябва да бъдат определени в широк 
смисъл и неутрални спрямо отделните държави. Икономическа принуда може да се 
прилага в най-различни форми, като заплахата на Вашингтон за ответни мерки във 
връзка с цифровия данък, прилаган в няколко държави — членки на ЕС; блокадата на 
Китай на вноса от Литва, след като Тайван отвори де факто посолство във Вилнюс, 
„спонтанните“ бойкоти на западни търговски марки и забраните, налагани на членове 
на Европейския парламент, които критикуват Китай; руската забрана за внос на 
селскостопански стоки от държавите — членки на ЕС. 

Като използва, когато е възможно, съществуващите механизми за уреждане на спорове 
и търси глобална и обща стратегия, ЕС следва да може да реагира по-бързо в ситуация, 
при която дадена държава, прилагайки или заплашвайки да приложи мерки, засягащи 
търговията и инвестициите, се стреми да окаже натиск върху ЕС или неговите държави 
членки да направят или да се въздържат от политически избор. Липсата на подобен 
инструмент е слабост на правната система на Съюза, тъй като противодействието на 
икономическата принуда е разрешено съгласно международното право. Самото 
съществуване на подобен инструмент ще има възпиращ ефект. Освен това следва да се 
вземе предвид фактът, че търговските партньори на Съюза вече разполагат с подобни 
инструменти — ЕС догонва, а не ескалира надпревара във въоръжаването.

Освен това трябва да е ясно, че мерките, предприети в рамките на инструмента за борба 
с принудителните действия, са крайна мярка при реакцията на ЕС на принудителни 
действия на трета държава, чиято единствена цел е да се защити легитимното 
политическо пространство на Съюза. Това не е инструмент за нападение, който ЕС 
може да използва безразборно. 

През последните години се наблюдава напрежение в световната търговия, наред с 
въздействието на пандемията от COVID-19 върху световните вериги на доставки, чиято 
уязвимост беше допълнително подчертана след военното нашествие на Русия в 
Украйна през февруари 2022 г. В този контекст докладчикът счита, че ЕС не може да 
бъде надежден партньор на световната сцена, без да разполага с мощен търговски 
инструмент, защитаващ неговите интереси, права и суверенен политически избор. В 
неотдавна одобрената Версайска декларация от 10 и 11 март 2022 г. на държавните и 
правителствените ръководители се подчертава ролята на търговската политика на ЕС за 
постигането на целта за изграждане на европейска стратегическа автономност чрез по-
стабилна икономическа основа, като последната стане по-устойчива, 
конкурентоспособна и пригодена за екологичния и цифровия преход, като 
същевременно не се пренебрегва никой.
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Европейският парламент призова Комисията да внесе предложение за инструмент за 
борба с принудителните действия през 2020 г., което доведе до съвместна декларация 
на институциите на ЕС, приложена към изменения регламент за изпълнение1. В този 
контекст както държавите членки, така и Европейският парламент, изразиха опасения 
относно търговските практики на някои трети държави, целящи да принудят Съюза 
и/или неговите държави членки да предприемат или да оттеглят конкретни мерки на 
политиката. Докладчикът очаква общата позиция на Съвета относно този нов 
инструмент.

Докладчикът приветства факта, че председателят на Европейската комисия взе под 
внимание опасенията на Парламента през септември 2020 г. и че както беше обещано, 
Комисията внесе предложение за инструмент за борба с принудителните действия 
преди края на 2021 г. Този нов инструмент ще допълни набора от търговски 
инструменти на ЕС, заедно с новите правила за реципрочност за достъпа до световните 
пазари на обществени поръчки и за нарушаващите конкуренцията чуждестранни 
субсидии, върху които Парламентът работи усилено като част от прегледа на 
търговската политика на ЕС. Както беше посочено и в доклада на Парламента относно 
въздействието на COVID-19 върху търговията2, целта на този преглед е да се гарантира, 
че търговията допринася за постигането на общата цел за стратегическа автономност на 
ЕС. 

По тази причина докладчикът като цяло подкрепя предложението на Комисията за 
търговски инструмент, а измененията, предложени в настоящия проект на доклад, се 
съсредоточават върху следните седем точки: 

1. Още по-широко определение на понятието „икономическа принуда“, за да 
се гарантира действително възпиране. Този инструмент обхваща и заплахата за 
мерки от страна на трета държава, която като такава се определя като икономическа 
принуда, както и всяка мярка, която възпрепятства конкретен политически избор на ЕС, 
независимо от неговата форма. 

2. При необходимост бързата и ефективна реакция на ЕС ще направи този 
инструмент надежден: ответните мерки на ЕС следва да бъдат пропорционални и 
бързи, когато са крайно необходими, и имат за цел не само прекратяване на принудата, 
но и когато е възможно, поправяне на вредата, причинена от принудата.

3. Принципите на правовата държава трябва да бъдат съхранени чрез правна 
сигурност и мерки за противодействие, съвместими с международното право; 
процедурата трябва да намери точния баланс между необходимостта от бърза реакция и 
значението на предоставянето на указания за графика на необходимите процедурни 
стъпки.

4. Ангажимент за намиране на решение чрез преговори, без обаче ненужно да 
се забавя процесът: следва да се осигури достатъчно пространство за диалог с третата 
държава, както и за сътрудничество в рамките на международни форуми и с други 

1 Съвместна декларация, ОВ С 49, 12.2.2021 г., стр. 1.
2 Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2021 г. относно свързаните с търговията аспекти и 
последици от COVID-19 (2020/2117(INI)).
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търговски партньори на ЕС, без ненужно забавяне на налагането на ответните мерки. 

5. Интересите на Съюза са в основата на този инструмент: в този контекст, 
ефективното противодействие на мерките на трети държави, които неправомерно 
възпрепятстват легитимния суверенен избор на Съюза и/или на държавите членки, е 
решаващ елемент от интересите на Съюза. Интересите на Съюза трябва също така да 
гарантират, че всички мерки, предприети съгласно настоящия регламент, са съобразени 
с икономическата и социалната съгласуваност на Съюза и не ги засягат отрицателно. 

6. Трябва да се обезпечи съгласуваност с другите инструменти, насочени към 
извънтериториалните последици от мерките, предприети от трети държави, като 
Блокиращия регламент. За тази цел може да се наложи преразглеждане на настоящия 
регламент на ранен етап.

7. Демократичен контрол на всички етапи: участието на заинтересованите 
страни, като същевременно се обезпечи пълна поверителност, е от жизненоважно 
значение за установяването на принуда, определянето на нейния размер и въздействие 
и съответно подготвянето на ефективни мерки за противодействие. Парламентът, който 
ще упражнява демократичен контрол върху този инструмент, трябва да получава 
информация, заедно със Съвета, на всички съответни етапи — от разглеждането до 
постоянния преглед на мерките на ЕС.
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28.7.2022

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
защитата на Съюза и на неговите държави членки от икономическа принуда от страна 
на трети държави
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Докладчик по становище: Маркета Грегорова

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съвременната взаимосвързана 
световна икономика създава повишен 
риск и възможности за икономическа 
принуда, тъй като предоставя на 
държавите засилени, включително 
хибридни, средства за разгръщане на 
такава принуда. Желателно е Съюзът 
да допринася за създаването, 
разработването и изясняването на 
международни рамки за 
предотвратяване и премахване на 
ситуациите на икономическа принуда.

(5) Съвременната взаимосвързана 
световна икономика създава повишен 
риск и възможности за икономическа 
принуда, тъй като предоставя на 
държавите, по-специално на тези с 
недемократични режими, засилени, 
включително хибридни, преки или 
непреки, средства за разгръщане на 
такава принуда. Важно е е Съюзът да 
допринася за създаването, 
разработването и изясняването на 
международни рамки за 
предотвратяване и премахване на 
ситуациите на икономическа принуда.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Недемократичните режими, 
например Руската федерация, 
Китайската народна република или 
Ислямска република Иран, 
продължават да подкопават 
основания на правила международен 
ред, да застрашават демократичното 
управление и сигурността на Съюза и 
на държавите членки, както и да 
влошават нашата икономическа 
конкурентоспособност.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Въпреки че винаги действа в 
рамките на международното право, от 
съществено значение е Съюзът да 
разполага с подходящ инструмент за 
възпиране и противодействие на 
икономическата принуда от страна на 
трети държави, за да защитава своите 
права и интереси, както и тези на своите 
държави членки. Това важи с особена 
сила в случаите, когато трети държави 
приемат мерки, които засягат 
търговията или инвестициите и 
възпрепятстват легитимния суверенен 
избор на Съюза или на държава членка, 
като се стремят да предотвратят или 
постигнат отмяна, изменение или 
приемане на конкретен акт от Съюза 
или от държава членка. Такива мерки, 
засягащи търговията или инвестициите, 
могат да включват не само действия, 

(6) Въпреки че винаги действа в 
рамките на международното право, от 
съществено значение е Съюзът да 
разполага с подходящ инструмент за 
възпиране и противодействие на 
икономическата принуда от страна на 
трети държави, за да защитава своите 
права и интереси, както и тези на своите 
държави членки. Това важи с особена 
сила в случаите, когато трети държави 
приемат или заплашват да приемат 
мерки, които засягат търговията или 
инвестициите и възпрепятстват 
легитимния суверенен избор на Съюза 
или на държава членка, включително 
действията и решенията на нейното 
правителство и съдебна власт, като се 
стремят, пряко или непряко, да 
предотвратят или постигнат отмяна, 
изменение или приемане на конкретен 
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предприети на територията на третата 
държава и имащи последици на нейна 
територия, но и действия, предприети от 
третата държава, включително чрез 
субекти, контролирани или управлявани 
от третата държава и присъстващи в 
Съюза, които причиняват вреда на 
икономическите дейности в Съюза.

акт от Съюза или от държава членка. 
Такива мерки, засягащи търговията или 
инвестициите, или заплахата за 
приемането на такива мерки, могат да 
включват не само предприети действия 
или заплаха за предприемане на 
действия на територията на третата 
държава и имащи последици на нейна 
територия, но и действия, предприети от 
третата държава, или заплаха за такива 
действия, включително чрез субекти, 
контролирани или управлявани от 
третата държава и присъстващи в 
Съюза, които причиняват вреда на 
икономическите дейности в Съюза, сред 
които например извънтериториални 
последици на санкции от трети 
държави.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Икономическата принуда от 
страна на Китайската народна 
република срещу Литва, която е 
държава — членка на Съюза, 
подкопава основните принципи на 
единния пазар на Съюза и изисква 
съвместен отговор.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Икономическата принуда на 
Китайската народна република срещу 
държави кандидатки и потенциални 
кандидатки за членство в Съюза 
подкопава политиките на Съюза за 
разширяване и успеха на 
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демократичните и икономическите 
реформи в държавите, които се 
стремят да се присъединят към 
Съюза. Инвестициите и заемите на 
Китай в държавите от Западните 
Балкани, по-специално заемът в 
размер на 1 млрд. евро, взет от 
правителството на Черна гора за 
изграждането на магистралата Бар – 
Боляре, увеличават уязвимостта на 
държавите към външна намеса и 
натоварват техните публични 
финанси.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Целите на настоящия регламент, 
по-специално противодействието на 
икономическата принуда на трети 
държави спрямо Съюза или държава 
членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
действащи самостоятелно. Това е така, 
защото държавите членки, като отделни 
участници съгласно международното 
право, може да нямат право съгласно 
международното право да реагират на 
икономическата принуда, насочена 
срещу Съюза. Освен това поради 
изключителната компетентност, 
предоставена на Съюза по силата на 
член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
държавите членки са възпрепятствани 
да предприемат мерки в сферата на 
общата търговска политика в отговор на 
икономическа принуда. Следователно 
тези цели могат да бъдат постигнати 
с по-голяма ефективност на равнището 
на Съюза.

(8) Целите на настоящия регламент, 
по-специално противодействието на 
икономическата принуда на трети 
държави спрямо Съюза или държава 
членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
действащи самостоятелно. Това е така, 
защото държавите членки, като отделни 
участници съгласно международното 
право, може да нямат право съгласно 
международното право да реагират на 
икономическата принуда, насочена 
срещу Съюза. Освен това поради 
изключителната компетентност, 
предоставена на Съюза по силата на 
член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
държавите членки са възпрепятствани 
да предприемат мерки в сферата на 
общата търговска политика в отговор на 
икономическа принуда. Следователно 
тези цели се постигат с по-голяма 
ефективност на равнището на Съюза и в 
дух на единство и солидарност.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност за създаването на 
ефективна и всеобхватна рамка за 
действие на Съюза срещу 
икономическата принуда е необходимо 
и целесъобразно да се установят 
правила относно разглеждането, 
определянето и противодействието по 
отношение на мерките за икономическа 
принуда на трети държави. По-
специално ответните мерки на Съюза 
следва да бъдат предшествани от 
разглеждане на фактите, от 
установяване на съществуването на 
икономическа принуда и, когато е 
възможно, от усилия за намиране на 
решение в сътрудничество със 
съответната трета държава. Всички 
наложени от Съюза мерки следва да 
бъдат съизмерими с вредата, причинена 
от мерките за икономическа принуда на 
третите държави. Критериите за 
определяне на ответните мерки на 
Съюза следва да отчитат по-специално 
необходимостта от избягване или 
свеждане до минимум на страничните 
ефекти, административната тежест и 
разходите, наложени на икономическите 
оператори от Съюза, както и интереса 
на Съюза. Поради това настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на поставените цели 
съгласно разпоредбите на член 5, 
параграф 4 от Договора за Европейския 
съюз.

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност за създаването на 
ефективна и всеобхватна рамка за 
действие на Съюза срещу 
икономическата принуда е необходимо 
и целесъобразно да се установят 
правила относно разглеждането, 
определянето и противодействието по 
отношение на мерките за икономическа 
принуда на трети държави. По-
специално ответните мерки на Съюза 
следва да бъдат предшествани, в 
рамките на разумен срок, не по-дълъг 
от три месеца, от разглеждане на 
фактите, от установяване на 
съществуването на икономическа 
принуда и, когато е възможно, от усилия 
за намиране на решение в 
сътрудничество със съответната трета 
държава. Всички наложени от Съюза 
мерки следва да бъдат съизмерими с 
вредата, причинена от мерките за 
икономическа принуда на третите 
държави. Критериите за определяне на 
ответните мерки на Съюза следва да 
отчитат по-специално необходимостта 
от избягване или свеждане до минимум 
на страничните ефекти, 
административната тежест и разходите, 
наложени на икономическите оператори 
от Съюза, както и интереса на Съюза. 
Поради това настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на поставените цели съгласно 
разпоредбите на член 5, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз.



RR\1265025BG.docx 55/101 PE703.008v02-00

BG

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съгласно международното право, 
когато дадена държава прилага мерки 
като търговски или инвестиционни 
ограничения, за да получи от друга 
държава действие или бездействие, 
което тази държава не е международно 
задължена да извърши и което попада в 
нейния суверенитет, принудата е 
забранена когато достигне определен 
качествен или количествен праг в 
зависимост както от преследваните 
цели, така и от използваните средства. 
Комисията следва да разгледа 
действието на третата държава въз 
основа на качествени и количествени 
критерии, които спомагат да се 
определи дали третата държава се 
намесва в легитимния суверенен избор 
на Съюза или на държава членка и дали 
действията ѝ представляват 
икономическа принуда, която изисква 
отговор от страна на Съюза.

(11) Съгласно международното право, 
когато дадена държава прилага мерки 
като търговски или инвестиционни 
ограничения или приемане на закони с 
извънтериториално прилагане, 
подкопаващи интересите на 
икономическите оператори от 
Европейския съюз, които спазват 
своите международни задължения, за 
да получи от друга държава действие 
или бездействие, което тази държава не 
е международно задължена да извърши 
и което попада в нейния суверенитет, 
принудата е забранена когато достигне 
определен качествен или количествен 
праг в зависимост както от 
преследваните цели, така и от 
използваните средства. Комисията 
следва да разгледа действието на 
третата държава въз основа на 
качествени и количествени критерии, 
които спомагат да се определи дали 
третата държава се намесва в 
легитимния суверенен избор на Съюза 
или на държава членка, дали третата 
държава участва в модел на намеса, 
като се стреми да получи от Съюза 
или от държави членки или от други 
държави конкретни действия; дали 
третата държава действа въз основа 
на основателна загриженост, която е 
международно призната; дали и по 
какъв начин третата държава, преди 
да наложи мерките си, е положила 
сериозни усилия добросъвестно да 
разреши въпроса чрез международна 
координация или арбитраж, 
двустранно или в рамките на 
международен форум; интензитета, 
тежестта, честотата, 
продължителността, обхвата и 
мащаба на мярката на третата 
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държава и произтичащия от нея 
натиск, и дали действията ѝ 
представляват икономическа принуда, 
която изисква отговор от страна на 
Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Комисията разглежда дали 
мерките на трета държава са 
принудителни, по своя собствена 
инициатива или след получаване на 
информация от друг източник, 
включително от юридически и 
физически лица или от държава членка. 
След това разглеждане Комисията 
определя в решение дали мярката на 
трета държава е принудителна. 
Комисията съобщава на засегнатата 
трета държава всяко определяне на 
действията като икономическа принуда 
заедно с искане за преустановяване на 
икономическата принуда и, ако е 
целесъобразно, искане за отстраняване 
на вредата.

(13) Комисията разглежда дали 
мерките на трета държава са 
принудителни, по своя собствена 
инициатива или след получаване на 
информация от друг източник, 
включително от юридически и 
физически лица, от Европейския 
парламент или държава членка. След 
това разглеждане Комисията определя в 
решение дали мярката на трета държава 
е принудителна. Комисията съобщава на 
засегнатата трета държава всяко 
определяне на действията като 
икономическа принуда заедно с искане 
за преустановяване на икономическата 
принуда в срок не по-късно от 
деветдесет дни, и, ако е 
целесъобразно, искане за отстраняване 
на вредата.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съюзът подкрепя и си 
сътрудничи с трети държави, засегнати 
от същите или подобни мерки на 
икономическа принуда, или с други 
заинтересовани трети държави. Съюзът 
участва в международната координация 
в рамките на двустранни или 
многостранни форуми, насочени към 
предотвратяване или премахване на 

(14) Съюзът подкрепя и си 
сътрудничи с трети държави, засегнати 
от същите или подобни мерки на 
икономическа принуда, или с други 
заинтересовани трети държави, по-
специално с единомислещи 
демократични партньори. Съюзът 
участва в международната координация 
в рамките на двустранни или 
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икономическата принуда. многостранни форуми, насочени към 
предотвратяване или премахване на 
икономическата принуда.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съюзът налага мерки за 
противодействие само когато други 
средства, като преговори, медиация или 
арбитраж, не водят до бързо и 
ефективно прекратяване на 
икономическата принуда и до 
обезщетяване на вредата, която е 
причинена на Съюза или на неговите 
държави членки, и когато е необходимо 
действие за защита на интересите и 
правата на Съюза и неговите държави 
членки и това е в интерес на Съюза. 
Целесъобразно е в регламента да се 
определят приложимите правила и 
процедури за налагането и прилагането 
на ответни мерки на Съюза и да се 
позволи предприемането на бързи 
действия, когато това е необходимо, за 
да се запази ефективността на ответните 
мерки на Съюза.

(15) Съюзът налага мерки за 
противодействие само когато други 
средства, като преговори, медиация или 
арбитраж, не водят до бързо, в срок не 
по-късно от шест месеца след 
установяването на съществуването 
на икономическа принуда от трета 
държава, и ефективно прекратяване на 
икономическата принуда и до 
обезщетяване на вредата, която е 
причинена на Съюза или на неговите 
държави членки, и когато е необходимо 
действие за защита на интересите и 
правата на Съюза и неговите държави 
членки и това е в интерес на Съюза. 
Целесъобразно е в регламента да се 
определят приложимите правила и 
процедури за налагането и прилагането 
на ответни мерки на Съюза и да се 
позволи предприемането на бързи 
действия, за да се запази ефективността 
на ответните мерки на Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ответните мерки на Съюза, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат подбрани и 
разработени въз основа на обективни 
критерии, включително: ефективността 
на мерките за стимулиране на 

(16) Ответните мерки на Съюза, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат подбрани и 
разработени въз основа на обективни 
критерии, включително: ефективността 
на мерките за стимулиране на 
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прекратяването на икономическата 
принуда от третата държава; потенциала 
на мерките за намаляване на 
последиците за икономическите 
оператори от Съюза, които са засегнати 
от мерките за икономическа принуда, 
предприети от третата държава; целта за 
избягване или свеждане до минимум на 
отрицателните икономически и други 
последици за Съюза; и избягването на 
непропорционална административна 
сложност и разходи. От съществено 
значение е също така при подбора и 
разработването на ответни мерки на 
Съюза да се вземат предвид интересите 
на Съюза. Ответните мерки на Съюза 
следва да се избират от широк спектър 
от варианти, за да се даде възможност за 
приемане на най-подходящите мерки 
във всеки конкретен случай.

прекратяването на икономическата 
принуда от третата държава; 
ефективността на мерките за 
поправяне на причинените вреди от 
икономическата принуда; потенциала 
на мерките за намаляване на 
последиците за икономическите 
оператори от Съюза, които са засегнати 
от мерките за икономическа принуда, 
предприети от третата държава; целта за 
избягване или свеждане до минимум на 
отрицателните икономически и други 
последици за Съюза; и избягването на 
непропорционална административна 
сложност и разходи; стратегическата 
комуникация относно действията на 
Съюза, за да се гарантира, че те не се 
представят погрешно или 
манипулират от трета държава чрез 
невярна информация, дезинформация 
или пропаганда. избягването или 
свеждането до минимум на 
отрицателните последици за други 
политики или цели на Съюза; и 
наличието и естеството на всякакви 
ответни мерки, предприети от други 
държави, засегнати от същите или 
подобни мерки на икономическа 
принуда. От съществено значение е 
също така при подбора и разработването 
на ответни мерки на Съюза да се вземат 
предвид интересите на Съюза. 
Ответните мерки на Съюза следва да се 
избират от широк спектър от варианти, 
за да се даде възможност за приемане на 
най-подходящите мерки във всеки 
конкретен случай.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) При преследването на целта да се 
постигне прекратяване на мярката за 
икономическа принуда, ответните мерки 

(18) При преследването на целта да се 
постигне прекратяване на мярката за 
икономическа принуда и поправяне на 
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на Съюза, състоящи се в ограничения 
върху преките чуждестранни 
инвестиции или търговията с услуги, 
следва да се прилагат само по 
отношение на услуги или преки 
инвестиции, направени в рамките на 
Съюза от едно или повече юридически 
лица, установени в Съюза и 
притежавани или контролирани от лица 
от съответната трета държава, когато 
това е необходимо, за да се гарантира 
ефективността на ответните мерки на 
Съюза, и по-специално за да се 
предотврати тяхното заобикаляне. 
Решението за налагане на такива 
ограничения ще бъде надлежно 
обосновано в актове за изпълнение, 
приети съгласно настоящия регламент, с 
оглед на критериите, посочени в 
настоящия регламент.

причинената вреда, ответните мерки на 
Съюза, състоящи се в ограничения 
върху преките чуждестранни 
инвестиции или търговията с услуги, 
следва да се прилагат само по 
отношение на услуги или преки 
инвестиции, направени в рамките на 
Съюза от едно или повече юридически 
лица, установени в Съюза и 
притежавани или контролирани от лица 
от съответната трета държава, когато 
това е необходимо, за да се гарантира 
ефективността на ответните мерки на 
Съюза, и по-специално за да се 
предотврати тяхното заобикаляне. 
Решението за налагане на такива 
ограничения ще бъде надлежно 
обосновано в актове за изпълнение, 
приети съгласно настоящия регламент, с 
оглед на критериите, посочени в 
настоящия регламент.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Важно е да се осигури ефективна 
комуникация и обмен на мнения и 
информация между Комисията, от една 
страна, и Европейския парламент и 
Съвета, от друга страна, по-специално 
по отношение на усилията за диалог със 
съответната трета държава за проучване 
на възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда и по въпроси, 
които могат да доведат до приемането 
на ответни мерки на Съюза съгласно 
настоящия регламент.

(21) Важно е да се осигури ефективна 
и редовна комуникация и обмен на 
мнения и информация между 
Комисията, от една страна, и 
Европейския парламент и Съвета, от 
друга страна, по-специално по 
отношение на усилията за диалог със 
съответната трета държава за проучване 
на възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда и поправяне 
на причинената вреда и по въпроси, 
които могат да доведат до приемането 
на ответни мерки на Съюза съгласно 
настоящия регламент.

Изменение 15

Предложение за регламент
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Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват правила и процедури, за да 
се гарантира ефективната защита на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки, когато трета държава 
се стреми чрез мерки, засягащи 
търговията или инвестициите, да 
принуди Съюза или държава членка да 
приеме или да се въздържи от приемане 
на конкретен акт. Настоящият 
регламент предоставя рамка, 
позволяваща на Съюза да реагира в 
такива ситуации с цел възпиране или 
въздържане на третата държава от 
такива действия, като същевременно 
позволява на Съюза, в краен случай, да 
противодейства на такива действия.

1. С настоящия регламент се 
установяват правила и процедури, за да 
се гарантира ефективната защита на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки, когато трета държава 
се стреми чрез мерки, бездействие или 
заплаха за това, засягащи търговията 
или инвестициите, включително чрез 
приемане от страна на трета 
държава на закони с 
извънтериториално прилагане, 
подкопаващи интересите на 
икономическите оператори от Съюза, 
които спазват своите международни 
задължения, да принуди Съюза или 
държава членка да приеме или да се 
въздържи от приемане на конкретен акт. 
Настоящият регламент предоставя 
рамка, позволяваща на Съюза да реагира 
в такива ситуации с цел възпиране, 
постигане на прекратяване и 
поправяне на причинената вреда или 
въздържане на третата държава от 
такива действия, като същевременно 
позволява на Съюза, в краен случай, да 
противодейства на такива действия.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— възпрепятства легитимния 
суверенен избор на Съюза или на 
държава членка, стремейки се да 
предотврати или да постигне отмяна, 
изменение или приемане на конкретен 
акт от Съюза или от държава членка,

— възпрепятства легитимния 
суверенен избор на Съюза или на 
държава членка, включително 
действията и решенията на нейното 
правителство и съдебна власт, 
стремейки се да предотврати или да 
постигне отмяна, изменение или 
приемане на конкретен акт от Съюза 
или от държава членка, включително 
някои извънтериториални последици 
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от законите и съдебните решения на 
трети държави

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— като прилага или заплашва да 
приложи мерки, засягащи търговията 
или инвестициите.

— като прилага, не приема или 
заплашва да приложи мерки, 
подкопаващи икономическата 
сигурност, търговията, инвестициите 
или конкурентоспособността.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 2  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- заобикаля или помага на друга 
трета държава да заобиколи 
наложените от Съюза 
ограничителни мерки

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При определяне дали са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 1, се взема предвид следното:

2. При определяне дали са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 1, се взема предвид следното:

a) интензитета, тежестта, честотата, 
продължителността, обхвата и мащаба 
на мярката на третата държава и 
произтичащия от нея натиск;

a) интензитета, тежестта, честотата, 
продължителността, обхвата и мащаба 
на мярката, бездействието или 
заплахата за действие на третата 
държава, както и произтичащия от нея 
натиск;

б) дали третата държава участва в б) дали третата държава участва в 
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модел на намеса, като се стреми да 
получи от Съюза или от държави членки 
или от други държави конкретни 
действия;

модел на намеса, като се стреми да 
получи от Съюза или от държави членки 
или от други държави конкретни 
действия или се стреми да 
възпрепятства способността на 
Съюза или държавите членки да 
предприемат действия;

ба) по-широкия контекст, 
включително дали принудителните 
мерки на третата държава са част 
от по-широк модел на поведение, 
който подкопава интересите, 
сигурността или способността за 
предприемане на действия на Съюза 
или на държавите членки;

в) степента, в която мярката на 
третата държава засяга област от 
суверенитета на Съюза или на 
държавите членки;

в) степента, в която мярката, 
бездействието или заплахата за това 
на третата държава засягат област от 
суверенитета на Съюза или на 
държавите членки;

г) дали третата държава действа въз 
основа на основателна загриженост, 
която е международно призната;

г) дали третата държава действа въз 
основа на загриженост, която е ясно 
определена и призната за основателна 
от международното право и 
конвенции;

д) дали и по какъв начин третата 
държава, преди да наложи мерките си, е 
положила сериозни усилия 
добросъвестно да разреши въпроса чрез 
международна координация или 
арбитраж, двустранно или в рамките на 
международен форум.

д) дали и по какъв начин третата 
държава, преди да наложи мерките си, е 
положила сериозни усилия 
добросъвестно да разреши въпроса чрез 
международна координация или 
арбитраж, двустранно или в рамките на 
международен форум.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да разгледа 
всяка мярка на трета държава, за да 
определи дали тя отговаря на условията, 
посочени в член 2, параграф 1. 
Комисията действа без забавяне.

1. Комисията разглежда всяка 
мярка, бездействие и заплаха за 
това на трета държава, за да определи 
дали тя отговаря на условията, посочени 
в член 2, параграф 1. Комисията действа 
без забавяне.
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Изменение21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да извърши 
разглеждането, посочено в параграф 1, 
по своя собствена инициатива или след 
получаване на информация от друг 
източник. Комисията гарантира в 
съответствие с член 12 защитата на 
поверителната информация, която може 
да включва самоличността на лицето, 
предоставило информацията.

2. Комисията извършва 
разглеждането, посочено в параграф 1, 
по своя собствена инициатива или след 
получаване на информация от друг 
източник. Комисията гарантира в 
съответствие с член 12 защитата на 
поверителната информация, която може 
да включва самоличността на лицето, 
предоставило информацията. 
Комисията използва съществуващата 
единна входна точка и улеснява 
анонимното или публичното 
подаване на информация от външни 
източници.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да публикува в 
известие в Официален вестник на 
Европейския съюз или чрез други 
подходящи средства за публична 
комуникация покана за представяне на 
информация в определен срок. В този 
случай Комисията уведомява 
съответната трета държава за 
започването на разглеждането.

Комисията уведомява надлежно и 
своевременно Европейския парламент 
и Съвета за хода на разглеждането на 
мерките на третата държава. Тя 
публикува в известие в Официален 
вестник на Европейския съюз или чрез 
други подходящи средства за публична 
комуникация покана за представяне на 
информация в определен срок; той не 
може да превишава 4 месеца. В този 
случай Комисията уведомява 
съответната трета държава за 
започването на разглеждането. 
Комисията гарантира, че се отделят 
достатъчно ресурси, за да бъде в 
състояние да извърши проверката по 
бърз начин.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме решението си, 
Комисията може да покани съответната 
трета държава да представи своите 
забележки.

Преди да приеме решението си, 
Комисията може да покани съответната 
трета държава да представи своите 
забележки в рамките на разумен и 
определен срок, който не забавя 
ненужно решението на Комисията.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши, че мярката на 
съответната трета държава отговаря на 
условията, посочени в член 2, параграф 
1, тя уведомява съответната трета 
държава за решението си и иска от нея 
да прекрати икономическата принуда и, 
когато е целесъобразно, да поправи 
вредата, понесена от Съюза или 
неговите държави членки.

Когато Комисията реши, че мярката на 
съответната трета държава отговаря на 
условията, посочени в член 2, параграф 
1, тя уведомява съответната трета 
държава за решението си и иска от нея 
да прекрати икономическата принуда и 
когато е целесъобразно, да поправи 
вредата, понесена от Съюза или 
неговите държави членки, в рамките на 
разумен и определен срок, който не 
надвишава три месеца.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— разглеждане на въпроса в 
рамките на международно арбитражно 
производство.

— паралелно разглеждане на 
въпроса в рамките на международно 
арбитражно производство, което не 
води до ненужно забавяне на 
решението на Комисията.

Изменение 26
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се стреми да постигне 
прекратяване на икономическата 
принуда, като повдига въпроса и на 
всеки съответен международен форум.

Комисията се стреми да постигне 
прекратяване на икономическата 
принуда, като в допълнение към 
определянето от нея на мерките на 
третата държава повдига въпроса и 
на всеки съответен международен 
форум.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията ще информира Европейския 
парламент и Съвета за по-нататъшния 
развой.

Комисията ще информира изцяло, 
редовно и своевременно Европейския 
парламент и Съвета за целия развой.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При взаимодействието си със 
съответната трета държава 
Комисията, когато е желателно или 
счетено за необходимо, получава 
подкрепа от други съответни 
институции на Съюза, по-специално 
ЕСВД и делегацията на Съюза в 
съответната трета държава.

Изменение29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Определеният срок за съответната 
трета държава да прекрати 
принудата и да поправи вредата, 
както е посочено в член 4, може да 
бъде удължен в изключителни и 
надлежно обосновани случаи.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията започва консултации или 
сътрудничество от името на Съюза с 
всяка друга държава, засегната от 
същите или подобни мерки за 
икономическа принуда, или с всяка 
заинтересована трета държава, за да 
постигне прекратяване на принудата. 
Това може да включва, когато е 
целесъобразно, координация в рамките 
на съответните международни форуми и 
координиран отговор на принудата.

Комисията започва консултации или 
сътрудничество от името на Съюза с 
всяка друга държава, засегната от 
същите или подобни мерки за 
икономическа принуда, или с всяка 
заинтересована трета държава, за да 
постигне прекратяване на принудата. 
Това следва да включва координация в 
рамките на съответните международни 
форуми и координиран отговор на 
принудата.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При взаимодействието си с всяка 
друга държава, засегната от същите 
или подобни мерки за икономическа 
принуда, Комисията, когато е 
желателно или счетено за 
необходимо, получава подкрепа от 
други съответни институции на 
Съюза, по-специално ЕСВД и 
делегацията на Съюза в съответната 
държава.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходими са действия за 
защита на интересите и правата на 
Съюза и неговите държави членки в 
този конкретен случай, и

б) необходими са действия за 
защита на сигурността, интересите и 
правата на Съюза и неговите държави 
членки в този конкретен случай, и

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – параграф1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В акта за изпълнение Комисията 
определя и подходящия отговор на 
Съюза измежду мерките, предвидени в 
приложение I. Тези мерки могат да се 
прилагат и по отношение на физически 
или юридически лица, определени в 
съответствие с член 8. Комисията може 
също така да приема мерки съгласно 
други правни инструменти.

В акта за изпълнение Комисията 
определя и подходящия отговор на 
Съюза, включително измежду мерките, 
предвидени в приложение I. Тези мерки 
могат да се прилагат и по отношение на 
физически или юридически лица, 
определени в съответствие с член 8. 
Комисията може също така да приема 
мерки съгласно други правни 
инструменти.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ответните мерки на Съюза се 
прилагат от определена дата след 
приемането на акта за изпълнение, 
посочен в параграф 1. Комисията 
определя тази дата на прилагане, като 
взема предвид обстоятелствата, за да 
даде възможност за уведомяване на 
съответната трета държава съгласно 
параграф 3 и за прекратяване на 
икономическата принуда.

2. Ответните мерки на Съюза се 
прилагат от определена дата след 
приемането на акта за изпълнение, 
посочен в параграф 1. Комисията 
определя тази дата на прилагане, като 
взема предвид обстоятелствата, за да 
даде възможност за уведомяване на 
съответната трета държава съгласно 
параграф 3, за прекратяване на 
икономическата принуда и за 
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поправяне на причинената вреда.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След приемането на акта за 
изпълнение Комисията уведомява 
съответната трета държава за ответните 
мерки на Съюза, приети съгласно 
параграф 1. В уведомлението 
Комисията, от името на Съюза, 
призовава съответната трета държава 
незабавно да прекрати икономическата 
принуда, предлага договаряне на 
решение и информира съответната трета 
държава, че ще се приложи ответна 
мярката на Съюза, освен ако 
икономическата принуда не бъде 
прекратена.

3. След приемането на акта за 
изпълнение Комисията уведомява 
съответната трета държава за ответните 
мерки на Съюза, приети съгласно 
параграф 1. В уведомлението 
Комисията, от името на Съюза, 
призовава съответната трета държава 
незабавно да прекрати икономическата 
принуда, предлага договаряне на 
решение и поправяне на вредата, 
която е причинена на Съюза и на 
неговите държави членки, и 
информира съответната трета държава, 
че ще се приложи ответната мярка на 
Съюза, освен ако икономическата 
принуда не бъде прекратена в рамките 
на период, който не превишава 90 дни.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ответната мярка на Съюза не 
надвишава равнището, което е 
съизмеримо с вредата, понесена от 
Съюза или от държава членка 
вследствие на мерките за икономическа 
принуда на третата държава, като се 
вземат предвид сериозността на мерките 
на третата държава и въпросните права.

1. Ответната мярка на Съюза не 
надвишава равнището, което е 
съизмеримо с вредата, понесена от 
Съюза или от държава членка 
вследствие на мерките за икономическа 
принуда на третата държава, като се 
вземат предвид сериозността на мерките 
на третата държава и въпросните права, 
както и въздействието на мерките 
върху Съюза или върху държава 
членка.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета за 
разработването на ответни мерки на 
Съюза.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави редовен 
преглед на мерките за икономическа 
принуда, предприети от трета държава, 
които са задействали ответните мерки 
на Съюза, на ефективността на приетите 
ответни мерки на Съюза и на тяхното 
въздействие върху интересите на Съюза, 
и информира редовно Европейския 
парламент и Съвета за това.

1. (Не се отнася до българския 
текст.)

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съответната трета 
държава спре икономическата принуда 
или когато това е необходимо в интерес 
на Съюза, Комисията може да спре 
прилагането на съответната ответна 
мярка на Съюза за периода на спирането 
на принудата от третата държава или 
толкова дълго, колкото е необходимо с 
оглед на интереса на Съюза. Комисията 
спира прилагането на ответните мерки 
на Съюза, ако съответната трета 

2. Когато съответната трета 
държава спре икономическата принуда 
и когато вредата, причинена на 
Съюза и неговите държави членки, е 
поправена, или когато това е 
необходимо в интерес на Съюза, 
Комисията може да спре прилагането на 
съответната ответна мярка на Съюза за 
периода на спирането на принудата от 
третата държава или толкова дълго, 
колкото е необходимо с оглед на 
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държава е предложила и ако Съюзът е 
сключил споразумение за разглеждане 
на въпроса на обвързващ международен 
арбитраж от трета страна, и третата 
държава е спряла мерките си за 
икономическа принуда. Чрез акт за 
изпълнение Комисията решава да спре 
действието на ответната мярка на 
Съюза. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

интереса на Съюза. Комисията спира 
прилагането на ответните мерки на 
Съюза, ако съответната трета държава е 
предложила и ако Съюзът е сключил 
споразумение за разглеждане на въпроса 
на обвързващ международен арбитраж 
от трета страна, и третата държава е 
спряла мерките си за икономическа 
принуда, както и ако вредата, 
причинена на Съюза и неговите 
държави членки от икономическата 
принуда, е поправена. Чрез акт за 
изпълнение Комисията решава да спре 
действието на ответната мярка на 
Съюза. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато икономическата принуда е 
прекратена;

a) когато икономическата принуда е 
прекратена и причинената вреда е 
поправена;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При събирането на информация 
съгласно параграф 1 Комисията 
информира и се консултира със 
заинтересованите страни, по-специално 
браншовите сдружения, засегнати от 
евентуални ответни мерки на Съюза, и с 
държавите членки, участващи в 
подготовката или прилагането на 
законодателството, уреждащо 

3. При събирането на информация 
съгласно параграф 1 Комисията 
информира и се консултира със 
заинтересованите страни, по-специално 
браншовите сдружения и синдикати, 
засегнати от евентуални ответни мерки 
на Съюза, и с държавите членки, 
участващи в подготовката или 
прилагането на законодателството, 
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засегнатите области. уреждащо засегнатите области.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въздействието на тези мерки 
върху участници от трети държави или 
конкуренти, ползватели или 
потребители от Съюза, или върху 
служители, бизнес партньори или 
клиенти от Съюза на тези участници;

a) въздействието на тези мерки 
върху участници от трети държави или 
конкуренти, професионални съюзи, 
ползватели или потребители от Съюза, 
или върху служители, бизнес партньори 
или клиенти от Съюза на тези 
участници;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията взема предвид в 
максимална степен събраната по този 
начин информация. Проектът на акт за 
изпълнение се придружава от анализ на 
предвидените мерки при представянето 
му на комитета в рамките на 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 15, параграф 2.

5. Комисията взема предвид в 
максимална степен събраната по този 
начин информация. Проектът на акт за 
изпълнение се придружава от анализ на 
предвидените мерки и тяхното 
потенциално въздействие при 
представянето му на комитета в рамките 
на процедурата по разглеждане, 
посочена в член 15, параграф 2. 
Комисията информира Европейския 
парламент в съответствие с член 11 
от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от три години след 
приемането на първия акт за изпълнение 

2. Не по-късно от три години след 
приемането на първия акт за изпълнение 



PE703.008v02-00 72/101 RR\1265025BG.docx

BG

съгласно настоящия регламент или 
шест години след влизането в сила на 
настоящия регламент, в зависимост от 
това коя от двете дати настъпи по-рано, 
Комисията прави преглед на настоящия 
регламент и неговото прилагане и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета.

съгласно настоящия регламент или 
четири години след влизането в сила на 
настоящия регламент, в зависимост от 
това коя от двете дати настъпи по-рано, 
Комисията прави преглед на настоящия 
регламент и неговото прилагане и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета. Освен това, когато 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета, Комисията предоставя 
актуална информация по отношение 
на развитието на настоящия 
регламент.

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) налагането на ограничения 
върху инвестициите на 
икономическите оператори от 
Европейския съюз в третата 
държава.

Изменение46

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква л б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лб) налагането на мерки, засягащи 
области, свързани с политиката в 
областта на конкуренцията;

Изменение47

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква л в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лв) спирането на издаването на 
визи и спирането на 
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незадължителното освобождаване 
от такси;

Изменение48

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 1 – буква л г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лг) налагането на ограничения 
върху износа на изделия и технологии, 
за които се счита, че имат 
стратегическа стойност за третата 
държава.
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Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Colm Markey, Maria Spyraki
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
защитата на Съюза и на неговите държави членки от икономическа принуда от страна 
на трети държави
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Докладчик по становище: Свеня Хан

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 8 декември 2021 г., Европейската комисия предложи регламент относно защитата 
на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда от страна на трети 
държави. Предложеният инструмент е в отговор на превръщането на ЕС и неговите 
държави членки в мишена на нарочен икономически натиск през последните години, 
като целта е да се укрепи и допълни инструментариумът за търговска защита и да се даде 
възможност на ЕС да се защити по-добре на световната сцена. 

В момента ЕС не разполага със съществуващ инструмент, който да се занимава 
конкретно с принудата, поради което Европейският парламент и няколко държави 
членки поискаха такъв инструмент, както е отбелязано в съвместната декларация на 
Комисията, Съвета и Европейския парламент от 2 февруари 2021 г. Предложението на 
Комисията следва от тази декларация. Този нов инструмент ще позволи на Комисията да 
въведе търговски, инвестиционни и други ограничения срещу трета държава, която 
неправомерно се намесва в политическия избор на ЕС и неговите държави членки. 
Основната функция на предложения инструмент обаче би била да възпира 
икономическото сплашване чрез самото му съществуване. 

Комисията предлага да се използват традиционните изпълнителни и делегирани 
правомощия, налични в рамките на областта на общата търговска политика. В 
предложението на Комисията, ответните мерки на Съюза ще бъдат определяни и 
приемани чрез акт за изпълнение, докато промените в потенциалните мерки за отговор и 
правилата за произход (приложения I и II) ще бъдат предмет на делегирани актове. 

Въпреки че предложеният инструмент е механизъм за търговска защита, предложението 
има последици и за вътрешния пазар. Части от приложение I и цялото приложение II са 
от сферата на компетентност на комисията IMCO: Стоки и обществени поръчки, както и 
правила за произход.
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Като се има предвид въздействието върху функционирането на вътрешния пазар на 
всякакви свързани с търговията конфликти или мерки, предприети от трета държава, е 
изненадващо, че няма оценка на въздействието върху вътрешния пазар. И то, въпреки че 
принудителните мерки от трета страна, както и възможните контрамерки, определено 
биха засегнали и вътрешния пазар, както видяхме в случая с Китай, който забрани 
продукти от Литва след дипломатически спор, като отрицателните последици се 
разпространиха върху други държави членки и вътрешния пазар.

Предвид последиците от принудителните действия на трети държави върху вътрешния 
пазар, като докладчик предлагам да се даде роля на държавите членки в започването на 
разследване от Комисията. Предлагам също така допълнения, задължаващи Комисията 
да информира Европейския парламент и държавите членки по време на процеса.

Предложението на Комисията оставя голяма част от вземането на решения единствено 
на Комисията, без парламентарен контрол, тъй като значителна част от действията се 
предлага да бъдат изпълнени само чрез актове за изпълнение.

Считам, че по-подходящият начин би бил Комисията да бъде оправомощена да установи, 
че е имало принудително действие, след което Комисията, под наблюдението на 
Европейския парламент и държавите членки, да вземе решение за подходящи мерки за 
противодействие. Това би означавало, че мерките за противодействие ще бъдат 
определени и приети чрез делегиран акт, а не акт за изпълнение, както е в предложението 
на Комисията. Промяната на процедурата от акт за изпълнение към делегиран акт би 
осигурила парламентарен контрол върху мерките за противодействие, вместо да даде на 
Комисията пълни правомощия да действа самостоятелно.

След като Европейският парламент и държавите членки се включат във вземането на 
решение относно мерките за противодействие, Комисията ще може да спре или прекрати 
мерките чрез акт за изпълнение. Правомощието да изменя мерките обаче следва да бъде 
предмет на парламентарен контрол, поради което аз като докладчик предлагам 
изменението на мерките да бъде извършвано също чрез делегиран акт.

Тъй като едно от основните опасения по отношение на предложения инструмент е 
относно способността да се действа бързо, предлагам да не се правят промени в член 10, 
параграф 5 от предложението на Комисията, което дава право на Комисията при 
надлежно обосновани наложителни причини за спешност, да приеме актове за 
изпълнение с незабавно приложение за спиране, изменение или прекратяване на 
ответните мерки на Съюза за срок, не по-дълъг от два месеца.

Като цяло предложеният инструмент ясно отговаря на потребността, но е наложително 
да създадем инструмент, който вместо да води до протекционизъм, да гарантира 
функционирането на вътрешния пазар.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съвременната взаимосвързана 
световна икономика създава повишен 
риск и възможности за икономическа 
принуда, тъй като предоставя на 
държавите засилени, включително 
хибридни, средства за разгръщане на 
такава принуда. Желателно е Съюзът да 
допринася за създаването, 
разработването и изясняването на 
международни рамки за 
предотвратяване и премахване на 
ситуациите на икономическа принуда.

(5) Съвременната взаимосвързана 
световна икономика създава повишен 
риск и възможности за икономическа 
принуда, тъй като предоставя на 
държавите засилени, включително 
хибридни, средства за разгръщане на 
такава принуда. За тази цел е от 
съществено значение да се укрепи 
устойчивостта на вътрешния пазар, 
да се диверсифицират търговските 
отношения и да се повиши 
европейската конкурентоспособност. 
Желателно е също така Съюзът да 
допринася за създаването, 
разработването и изясняването на 
международни рамки за 
предотвратяване и премахване на 
ситуациите на икономическа принуда 
чрез възпиращ инструмент, който 
допълва съществуващите 
инструменти на Съюза. 
Използването на икономическа 
принуда срещу Съюза и държавите 
членки постоянно нараства.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Въпреки че винаги действа в 
рамките на международното право, от 
съществено значение е Съюзът да 
разполага с подходящ инструмент за 
възпиране и противодействие на 
икономическата принуда от страна на 

(6) Въпреки че винаги действа в 
рамките на международното право, от 
съществено значение е Съюзът да 
разполага с подходящ инструмент за 
възпиране и противодействие на 
икономическата принуда от страна на 
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трети държави, за да защитава своите 
права и интереси, както и тези на своите 
държави членки. Това важи с особена 
сила в случаите, когато трети държави 
приемат мерки, които засягат 
търговията или инвестициите и 
възпрепятстват легитимния суверенен 
избор на Съюза или на държава членка, 
като се стремят да предотвратят или 
постигнат отмяна, изменение или 
приемане на конкретен акт от Съюза 
или от държава членка. Такива мерки, 
засягащи търговията или инвестициите, 
могат да включват не само действия, 
предприети на територията на третата 
държава и имащи последици на нейна 
територия, но и действия, предприети от 
третата държава, включително чрез 
субекти, контролирани или управлявани 
от третата държава и присъстващи в 
Съюза, които причиняват вреда на 
икономическите дейности в Съюза.

трети държави, за да защитава своите 
права и интереси, както и тези на своите 
държави членки, и да гарантира 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар Това важи с особена 
сила в случаите, когато трети държави 
приемат мерки, които засягат 
търговията или инвестициите и 
възпрепятстват легитимния суверенен 
избор на Съюза или на държава членка, 
като се стремят да предотвратят или 
постигнат отмяна, изменение или 
приемане на конкретен акт от Съюза 
или от държава членка. Такива мерки, 
засягащи търговията или инвестициите, 
могат да включват не само действия, 
предприети на територията на третата 
държава и имащи последици на нейна 
територия, но и действия, предприети от 
третата държава, включително чрез 
субекти, контролирани или управлявани 
от третата държава и присъстващи в 
Съюза, които причиняват вреда на 
функционирането на вътрешния 
пазар или на икономическите дейности 
в Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Принудителните мерки от 
страна на трета държава, насочени 
към една-единствена държава членка, 
имат отрицателни последици за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, като например 
създават смущения във веригите на 
доставки. Осигуряването на добре 
функциониращ и устойчив вътрешен 
пазар играе стратегическа роля в 
този контекст, тъй като би могъл да 
възпре икономическата принуда от 
трети държави. Поради това е от 
особено значение да се определят 
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правила, които предпазват 
вътрешния пазар от отрицателни 
намеси, както и правила, които 
запазват способността на Съюза да 
прави суверенен избор, когато обмисля 
мерки на Съюза в случай на 
принудителни мерки от страна на 
трета държава.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира ефективен, ефикасен и 
бърз отговор на Съюза на 
икономическата принуда, включително 
възпиране на икономическата принуда 
върху Съюза или държава членка, и като 
крайна мярка — мерки за 
противодействие.

(7) Настоящият регламент има за цел 
да гарантира ефективен, ефикасен и 
бърз отговор на Съюза на 
икономическата принуда, включително 
възпиране на икономическата принуда 
върху Съюза или държава членка, и като 
крайна мярка — мерки за 
противодействие. Условията за 
задействане на този инструмент и за 
въвеждане на конкретни мерки следва 
да бъдат ясно определени, за да се 
избегне неправилното използване на 
настоящия регламент и да се 
защитят промишлените отрасли на 
Съюза от чуждестранна конкуренция.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност за създаването на 
ефективна и всеобхватна рамка за 
действие на Съюза срещу 
икономическата принуда е необходимо 
и целесъобразно да се установят 
правила относно разглеждането, 

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност за създаването на 
ефективна, надеждна и всеобхватна 
рамка за действие на Съюза срещу 
икономическата принуда е необходимо 
и целесъобразно да се установят 
правила относно разглеждането, 
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определянето и противодействието по 
отношение на мерките за икономическа 
принуда на трети държави. По-
специално ответните мерки на Съюза 
следва да бъдат предшествани от 
разглеждане на фактите, от 
установяване на съществуването на 
икономическа принуда и, когато е 
възможно, от усилия за намиране на 
решение в сътрудничество със 
съответната трета държава. Всички 
наложени от Съюза мерки следва да 
бъдат съизмерими с вредата, причинена 
от мерките за икономическа принуда на 
третите държави. Критериите за 
определяне на ответните мерки на 
Съюза следва да отчитат по-специално 
необходимостта от избягване или 
свеждане до минимум на страничните 
ефекти, административната тежест и 
разходите, наложени на икономическите 
оператори от Съюза, както и интереса 
на Съюза. Поради това настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на поставените цели 
съгласно разпоредбите на член 5, 
параграф 4 от Договора за Европейския 
съюз.

определянето и противодействието по 
отношение на мерките за икономическа 
принуда на трети държави. По-
специално ответните мерки на Съюза 
следва да бъдат предшествани от 
разглеждане на фактите, от 
установяване на съществуването на 
икономическа принуда и на нейното 
въздействие върху Съюза и, когато е 
възможно, от усилия за намиране на 
решение в сътрудничество със 
съответната трета държава. Всички 
наложени от Съюза мерки следва да 
бъдат съизмерими с вредата, причинена 
от мерките за икономическа принуда на 
третите държави. Критериите за 
определяне на ответните мерки на 
Съюза следва да отчитат по-специално 
необходимостта от правна сигурност и 
необходимостта от избягване или 
свеждане до минимум на страничните 
ефекти, административната тежест и 
разходите, наложени на икономическите 
оператори от Съюза, както и интереса 
на Съюза да се съхранят целостта и 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Поради това 
настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 
поставените цели съгласно 
разпоредбите на член 5, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съюзът налага мерки за 
противодействие само когато други 
средства, като преговори, медиация или 
арбитраж, не водят до бързо и 
ефективно прекратяване на 
икономическата принуда и до 
обезщетяване на вредата, която е 
причинена на Съюза или на неговите 

(15) Съюзът налага мерки за 
противодействие само когато други 
средства, като преговори, медиация или 
арбитраж, не водят до бързо и 
ефективно прекратяване на 
икономическата принуда и до 
обезщетяване на вредата, която е 
причинена на Съюза или на неговите 
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държави членки, и когато е необходимо 
действие за защита на интересите и 
правата на Съюза и неговите държави 
членки и това е в интерес на Съюза. 
Целесъобразно е в регламента да се 
определят приложимите правила и 
процедури за налагането и прилагането 
на ответни мерки на Съюза и да се 
позволи предприемането на бързи 
действия, когато това е необходимо, за 
да се запази ефективността на ответните 
мерки на Съюза.

държави членки, и когато е необходимо 
действие за защита на вътрешния 
пазар, на интересите и правата на 
Съюза и неговите държави членки и 
това е в интерес на Съюза. 
Целесъобразно е в регламента да се 
определят приложимите правила и 
процедури за налагането и прилагането 
на ответни мерки на Съюза и да се 
позволи предприемането на бързи 
действия, когато това е необходимо, за 
да се запази ефективността на ответните 
мерки на Съюза. Тези приложими 
правила следва да гарантират, че 
регламентът не възпрепятства 
отвореността на Съюза и основаната 
на правила търговия.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ответните мерки на Съюза, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат подбрани и 
разработени въз основа на обективни 
критерии, включително: ефективността 
на мерките за стимулиране на 
прекратяването на икономическата 
принуда от третата държава; потенциала 
на мерките за намаляване на 
последиците за икономическите 
оператори от Съюза, които са засегнати 
от мерките за икономическа принуда, 
предприети от третата държава; целта за 
избягване или свеждане до минимум на 
отрицателните икономически и други 
последици за Съюза; и избягването на 
непропорционална административна 
сложност и разходи. От съществено 
значение е също така при подбора и 
разработването на ответни мерки на 
Съюза да се вземат предвид интересите 
на Съюза. Ответните мерки на Съюза 
следва да се избират от широк спектър 

(16) Ответните мерки на Съюза, 
приети в съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат подбрани и 
разработени въз основа на обективни 
критерии, включително: ефективността 
на мерките за стимулиране на 
прекратяването на икономическата 
принуда от третата държава; потенциала 
на мерките за намаляване на 
последиците за икономическите 
оператори от Съюза, които са засегнати 
от мерките за икономическа принуда, 
предприети от третата държава; целта за 
избягване или свеждане до минимум на 
отрицателните икономически и други 
последици за Съюза; и избягването на 
непропорционална административна 
сложност и разходи. От съществено 
значение е също така при подбора и 
разработването на ответни мерки на 
Съюза да се вземат предвид интересите 
на Съюза и тези мерки да са 
пропорционални и насочени, така че 
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от варианти, за да се даде възможност за 
приемане на най-подходящите мерки 
във всеки конкретен случай.

да се постигне максимална 
ефективност на мерките и да се сведе 
до минимум  тяхното въздействие 
върху икономическите оператори от 
Съюза. Ответните мерки на Съюза 
следва да се избират от широк спектър 
от варианти, за да се даде възможност за 
приемане на най-подходящите мерки 
във всеки конкретен случай.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) След приемането на ответните 
мерки на Съюза Комисията следва 
непрекъснато да оценява ситуацията по 
отношение на мерките на третата 
държава за икономическа принуда, 
ефективността на ответните мерки на 
Съюза и последиците от тях с оглед на 
съответното адаптиране, спиране или 
прекратяване на ответните мерки. 
Поради това е необходимо да се 
определят правилата и процедурите за 
изменение, спиране и прекратяване на 
ответните мерки на Съюза, както и 
ситуациите, в които те са 
целесъобразни.

(19) След приемането на ответните 
мерки на Съюза Комисията следва 
непрекъснато да оценява ситуацията по 
отношение на мерките на третата 
държава за икономическа принуда, 
ефективността на ответните мерки на 
Съюза и последиците от тях с оглед на 
съответното адаптиране, спиране или 
прекратяване на ответните мерки. 
Поради това е необходимо да се 
определят правилата и процедурите за 
изменение, спиране и прекратяване на 
ответните мерки на Съюза, както и 
ситуациите, в които те са 
целесъобразни. Комисията следва да 
ангажира пълноценно Европейския 
парламент и Съвета на всеки етап от 
процедурата като редовно докладва за 
последните развития, резултатите 
от прегледа на ефективността на 
мерките за противодействие, както и 
за следващите стъпки, които 
възнамерява да предприеме.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) От съществено значение е да се 
осигурят възможности за участие на 
заинтересованите страни за целите на 
приемането и изменението на ответните 
мерки на Съюза и когато това е от 
значение за целите на спирането и 
прекратяването на ответните мерки, с 
оглед на потенциалното въздействие 
върху тези заинтересовани страни.

(20) От съществено значение е да се 
осигурят възможности за участие на 
заинтересованите страни, включително 
предприятия, за целите на приемането 
и изменението на ответните мерки на 
Съюза и когато това е от значение за 
целите на спирането и прекратяването 
на ответните мерки, с оглед на 
потенциалното въздействие върху тези 
заинтересовани страни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Важно е да се осигури ефективна 
комуникация и обмен на мнения и 
информация между Комисията, от една 
страна, и Европейския парламент и 
Съвета, от друга страна, по-специално 
по отношение на усилията за диалог със 
съответната трета държава за проучване 
на възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда и по въпроси, 
които могат да доведат до приемането 
на ответни мерки на Съюза съгласно 
настоящия регламент.

(21) Важно е да се осигури ефективна 
комуникация и обмен на мнения и 
информация между Комисията, от една 
страна, и Европейския парламент и 
Съвета, от друга страна, по-специално 
по отношение на усилията за диалог със 
съответната трета държава за проучване 
на възможностите за прекратяване на 
икономическата принуда и по въпроси, 
които могат да доведат до приемането 
на ответни мерки на Съюза съгласно 
настоящия регламент. Като цяло 
Комисията следва да предоставя на 
Европейския парламент и на Съвета 
цялостна информация относно 
текущото развитие на всеки етап от 
процедурата – от предварителните 
обсъждания до уведомяването за 
ответните мерки.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(26) Комисията следва да направи 
оценка на мерките, приети съгласно 
настоящия регламент, по отношение на 
тяхната ефективност и действие, както и 
по отношение на възможните 
заключения за бъдещи мерки. 
Комисията следва също така да направи 
преглед на настоящия регламент, след 
като натрупа достатъчно опит с 
действието или прилагането на 
настоящия регламент. Този преглед 
следва да включва обхвата, 
функционирането, ефикасността и 
ефективността на настоящия регламент. 
Комисията представя своята оценка на 
Европейския парламент и на Съвета,

(26) Комисията следва да направи 
задълбочена оценка на мерките, приети 
съгласно настоящия регламент, по 
отношение на тяхната ефективност и 
действие, както и по отношение на 
възможните заключения за бъдещи 
мерки. Комисията следва също така да 
направи преглед на настоящия 
регламент, след като натрупа 
достатъчно опит с действието или 
прилагането на настоящия регламент, 
неговото въздействие върху 
търговията, инвестициите и единния 
пазар, както и със съответствието 
му със съществуващите 
инструменти. Този преглед следва да 
включва обхвата, функционирането, 
ефикасността и ефективността на 
настоящия регламент. Комисията 
представя редовно своята оценка на 
Европейския парламент и на Съвета,

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват правила и процедури, за да 
се гарантира ефективната защита на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки, когато трета държава 
се стреми чрез мерки, засягащи 
търговията или инвестициите, да 
принуди Съюза или държава членка да 
приеме или да се въздържи от приемане 
на конкретен акт. Настоящият 
регламент предоставя рамка, 
позволяваща на Съюза да реагира в 
такива ситуации с цел възпиране или 
въздържане на третата държава от 
такива действия, като същевременно 
позволява на Съюза, в краен случай, да 
противодейства на такива действия.

1. С настоящия регламент се 
установяват правила и процедури, за да 
се гарантира ефективната защита на 
интересите на Съюза и на неговите 
държави членки и да се запази 
целостта и правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
когато трета държава се стреми чрез 
мерки, засягащи търговията или 
инвестициите, да принуди Съюза или 
държава членка да приеме или да се 
въздържи от приемане на конкретен акт. 
На такава принуда трябва да се 
противодейства, за да се запазят 
законодателните прерогативи на 
Съюза и неговите държави членки, 
принципите на правовата държава и 
функционирането на вътрешния 
пазар , както и за да се предотвратят 
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всякакви евентуални нарушения, 
произтичащи от принудителни мерки 
от страна на трета държава. 
Настоящият регламент предоставя 
рамка, позволяваща на Съюза да реагира 
в такива ситуации с цел възпиране или 
въздържане на третата държава от 
такива действия, като същевременно 
позволява на Съюза, в краен случай, да 
противодейства на такива действия.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко действие, предприето 
съгласно настоящия регламент, е в 
съответствие със задълженията на 
Съюза съгласно международното право 
и се провежда в контекста на 
принципите и целите на външната 
дейност на Съюза.

2. Всяко действие, предприето 
съгласно настоящия регламент, е в 
съответствие със задълженията на 
Съюза съгласно международното право 
и се провежда в контекста на 
принципите и целите на външната 
дейност на Съюзаи на вътрешния 
пазар.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— като прилага или заплашва да 
приложи мерки, засягащи търговията 
или инвестициите.

— като прилага или заплашва да 
приложи мерки, засягащи вътрешния 
пазар, търговията или инвестициите.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) финансовите и икономически 
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вреди върху пазара на държава членка 
или вътрешния пазар на Съюза;

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали третата държава 
действа въз основа на основателна 
загриженост, която е международно 
призната;

заличава се

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да извърши 
разглеждането, посочено в параграф 1, 
по своя собствена инициатива или след 
получаване на информация от друг 
източник. Комисията гарантира в 
съответствие с член 12 защитата на 
поверителната информация, която може 
да включва самоличността на лицето, 
предоставило информацията.

2. Комисията може да извърши 
разглеждането, посочено в параграф 1, 
по своя собствена инициатива или след 
получаване на информация от всеки 
друг източник. Комисията предприема 
действия, когато една или повече 
държави членки поискат такова 
разглеждане. Комисията действа 
експедитивно и докладва незабавно на 
Европейския парламент и на Съвета 
за резултатите от своето 
разглеждане и следващите стъпки, 
които възнамерява да приеме, и 
гарантира в съответствие с член 12 
защитата на поверителната информация, 
която може да включва самоличността 
на лицето, предоставило информацията.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Комисията може да поиска 
информация относно въздействието на 
мерките на съответната трета държава.

3. Комисията може да поиска 
информация относно въздействието на 
мерките на съответната трета държава 
или да предприеме действия чрез 
пряка оценка на това въздействие 
върху вътрешния пазар, ако е 
необходимо.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да публикува в 
известие в Официален вестник на 
Европейския съюз или чрез други 
подходящи средства за публична 
комуникация покана за представяне на 
информация в определен срок. В този 
случай Комисията уведомява 
съответната трета държава за 
започването на разглеждането.

Комисията редовно уведомява 
Европейския парламент и Съвета за 
развитието на текущото 
разглеждане на мерките на третата 
държава. Тя може да публикува в 
известие в Официален вестник на 
Европейския съюз или чрез други 
подходящи средства за публична 
комуникация покана за представяне на 
информация в определен срок, който 
няма необосновано да забавя 
решението на Комисията. В този 
случай Комисията уведомява 
съответната трета държава за 
започването на разглеждането.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След разглеждане, извършено в 
съответствие с член 3, Комисията 
приема решение, с което определя дали 
мярката на съответната трета държава 
отговаря на условията, посочени в член 
2, параграф 1. Комисията действа без 
забавяне.

След разглеждане, извършено в 
съответствие с член 3, Комисията 
приема решение, с което определя дали 
мярката на съответната трета държава 
отговаря на условията, посочени в член 
2, параграф 1. Комисията действа без 
забавяне и информира Европейския 
парламент и Съвета за това решение.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме решението си, 
Комисията може да покани 
съответната трета държава да представи 
своите забележки.

Преди да приеме решението си, 
Комисията кани съответната трета 
държава да представи своите забележки 
в рамките на определен срок, който не 
забавя ненужно решението на 
Комисията.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— медиация, помирение или 
посредничество за подпомагане на 
Съюза и съответната трета държава в 
тези усилия;

— медиация, пряко помирение или 
помирение чрез международни 
субекти, или посредничество за 
подпомагане на Съюза и съответната 
трета държава в тези усилия;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията ще информира Европейския 
парламент и Съвета за по-нататъшния 
развой.

Комисията ще информира изцяло и 
своевременно Европейския парламент, 
засегнатите държави членки и Съвета 
за развоя на диалога със съответната 
трета държава на всички етапи от 
процеса и за следващите стъпки, 
които предстои да бъдат 
предприети.

Изменение 24
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходими са действия за 
защита на интересите и правата на 
Съюза и неговите държави членки в 
този конкретен случай, и

б) необходими и пропорционални 
са действия за защита на интересите и 
правата на Съюза и неговите държави 
членки или за предотвратяване на 
смущения на вътрешния пазар в този 
конкретен случай, и

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В акта за изпълнение Комисията 
определя и подходящия отговор на 
Съюза измежду мерките, предвидени в 
приложение I. Тези мерки могат да се 
прилагат и по отношение на физически 
или юридически лица, определени в 
съответствие с член 8. Комисията може 
също така да приема мерки съгласно 
други правни инструменти.

В акта за изпълнение Комисията 
определя и подходящия отговор на 
Съюза измежду мерките, предвидени в 
приложение I. Тези мерки могат да се 
прилагат и по отношение на физически 
или юридически лица, определени в 
съответствие с член 8. Комисията може 
също така да приема мерки съгласно 
други правни инструменти. Тези мерки 
не нарушават международното право.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, за 
да се избегне непоправима вреда за 
Съюза или неговите държави членки от 
мерките за икономическа принуда, 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за налагане на 
ответни мерки на Съюза в съответствие 
с процедурата, посочена в член 15, 
параграф 3. Прилагат се изискванията, 

6. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, за 
да се избегне непоправима вреда за 
Съюза или неговите държави членки 
или за вътрешния пазар от мерките за 
икономическа принуда, Комисията 
приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение за налагане на 
ответни мерки на Съюза в съответствие 
с процедурата, посочена в член 15, 
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определени в параграфи 2—5. Тези 
актове остават в сила за срок, не по-
дълъг от три месеца.

параграф 3. Прилагат се изискванията, 
определени в параграфи 2—5. Тези 
актове остават в сила за срок, не по-
дълъг от три месеца. Когато 
Комисията възнамерява да приеме 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение съгласно първа алинея от 
настоящия параграф, тя информира 
Европейския парламент и Съвета 
преди приемането на тези актове.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят също толкова 
ефективно или по-ефективно 
облекчение на икономическите 
оператори в рамките на Съюза, 
засегнати от мерките за икономическа 
принуда;

б) предоставят също толкова 
ефективно или по-ефективно 
облекчение на участниците в рамките 
на Съюза, засегнати от мерките за 
икономическа принуда;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предоставят също толкова 
ефективно или по-ефективно 
облекчение на вътрешния пазар за 
отстраняване на въздействието на 
икономическата принуда;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ответната мярка на Съюза не 1. Ответната мярка на Съюза не 
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надвишава равнището, което е 
съизмеримо с вредата, понесена от 
Съюза или от държава членка 
вследствие на мерките за икономическа 
принуда на третата държава, като се 
вземат предвид сериозността на мерките 
на третата държава и въпросните права.

надвишава равнището, което е 
съизмеримо с вредата, понесена от 
Съюза, вътрешния пазар или от 
държава членка вследствие на мерките 
за икономическа принуда на третата 
държава, като се вземат предвид 
сериозността на мерките на третата 
държава и въпросните права.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията подбира и разработва 
подходяща ответна мярка, като взема 
предвид определянето, направено 
съгласно член 4, критериите, посочени в 
член 2, параграф 2, и интереса на Съюза, 
въз основа на наличната информация, 
включително събраната съгласно член 
11, и следните критерии:

2. Комисията подбира и разработва 
подходяща ответна мярка, като взема 
предвид определянето, направено 
съгласно член 4, критериите, посочени в 
член 2, параграф 2, и интереса на Съюза, 
въз основа на наличната информация, 
включително събраната съгласно член 
11, и следните обективни критерии:

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – точка б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потенциала на мерките за 
намаляване на последиците за 
икономическите оператори от Съюза, 
които са засегнати от икономическата 
принуда;

б) потенциала на мерките за 
намаляване на последиците за 
вътрешния пазар и неговите 
икономическите оператори и други 
участници от Съюза, които са 
засегнати от икономическата принуда;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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в) избягването или свеждането до 
минимум на отрицателното въздействие 
върху засегнатите участници от 
ответните мерки на Съюза, 
включително наличието на алтернативи 
за засегнатите участници, например 
алтернативни източници на доставки на 
стоки или услуги;

в) избягването или свеждането до 
минимум на отрицателното въздействие 
върху засегнатите участници от 
ответните мерки на Съюза, 
включително дългосрочната 
предвидимост и наличието на 
алтернативи за засегнатите участници, 
например алтернативни източници на 
доставки на стоки или услуги;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията прави преглед на 
мерките за икономическа принуда, 
предприети от трета държава, които са 
задействали ответните мерки на Съюза, 
на ефективността на приетите ответни 
мерки на Съюза и на тяхното 
въздействие върху интересите на Съюза, 
и информира редовно Европейския 
парламент и Съвета за това.

1. Комисията прави редовен 
преглед на мерките за икономическа 
принуда, предприети от трета държава, 
които са задействали ответните мерки 
на Съюза, на ефективността на приетите 
ответни мерки на Съюза и на тяхното 
въздействие върху интересите на Съюза, 
и информира редовно Европейския 
парламент и Съвета за това.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е необходимо да се 
направят корекции в ответните мерки на 
Съюза, като се вземат предвид 
условията и критериите, определени в 
член 2 и член 9, параграф 2, или по-
нататъшното развитие на ситуацията, 
включително реакцията на третата 
държава, Комисията може по 
целесъобразност да измени ответните 
мерки на Съюза, приети в съответствие 
с член 7, чрез акт за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 

3. Когато е необходимо да се 
направят корекции в ответните мерки на 
Съюза, като се вземат предвид 
условията и критериите, определени в 
член 2 и член 9, параграф 2, анализът 
на ефективността на мерките или 
по-нататъшното развитие на ситуацията, 
включително реакцията на третата 
държава, Комисията може по 
целесъобразност да измени ответните 
мерки на Съюза, приети в съответствие 
с член 7, чрез акт за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
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параграф 2. разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държава членка, която е била 
обект на икономическа принуда, има 
право да поиска от Комисията да 
преразгледа ответните мерки, когато 
тази държава членка счита, че тези 
мерки вече не са ефективни за 
противодействие на принудата, 
наложена от третата държава. 
Комисията има право да действа по 
своя преценка.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато това е целесъобразно с 
оглед на интереса на Съюза.

г) когато това е целесъобразно и 
надлежно обосновано с оглед на 
интереса на Съюза.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за спиране, 
изменение или прекратяване на 
ответните мерки на Съюза, приети в 
съответствие с член 7. Тези актове за 

5. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение за спиране, 
изменение или прекратяване на 
ответните мерки на Съюза, приети в 
съответствие с член 7. Тези актове за 
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изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 15, 
параграф 3, и остават в сила за срок, не 
по-дълъг от два месеца.

изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 15, 
параграф 3, и остават в сила за срок, не 
по-дълъг от два месеца. Комисията 
информира незабавно Европейския 
парламент за решението и 
основанията за него.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) въздействието на тези мерки 
върху благосъстоянието на 
потребителите в Съюза, върху 
икономическия растеж и растежа на 
производителността на Съюза и на 
държавите членки, както и 
въздействието на такива мерки върху 
предприятията;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява всяка ответна 
мярка на Съюза, приета съгласно член 7, 
шест месеца след нейното прекратяване, 
като взема предвид приноса на 
заинтересованите страни и всяка друга 
имаща отношение информация. В 
доклада за оценка се разглежда 
ефективността и действието на 
ответните мерки на Съюза и се правят 
възможни заключения за бъдещи мерки.

1. Комисията оценява всяка ответна 
мярка на Съюза, приета съгласно член 7, 
шест месеца след нейното прекратяване, 
като взема предвид приноса на 
заинтересованите страни и всяка друга 
имаща отношение информация. В 
доклада за оценка се разглежда 
ефективността и действието на 
ответните мерки на Съюза и се правят 
възможни заключения за бъдещи мерки. 
Комисията уведомява Европейския 
парламент и Съвета за общите си 
заключения и докладът за оценка се 
публикува.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от три години след 
приемането на първия акт за изпълнение 
съгласно настоящия регламент или 
шест години след влизането в сила на 
настоящия регламент, в зависимост от 
това коя от двете дати настъпи по-рано, 
Комисията прави преглед на настоящия 
регламент и неговото прилагане и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета.

2. Не по-късно от две години след 
приемането на първия акт за изпълнение 
съгласно настоящия регламент или пет 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент, в зависимост от 
това коя от двете дати настъпи по-рано, 
и най-малкото на всеки пет години 
след това, Комисията прави преглед на 
настоящия регламент и неговото 
прилагане, придружен, когато е 
уместно, от съответните 
законодателни предложения, и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Независимо от това ... [две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент] и на всеки две 
години след това, Комисията 
докладва на Европейския парламент 
относно предприетите мерки, 
разглежданията, които са оценени, 
извършените действия за медиация и 
заключенията от досиетата.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) изключване от обществените i) изключване от обществените 
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поръчки на стоки, услуги или 
доставчици на стоки или услуги от 
съответната трета държава или 
изключване на оферти, чиято обща 
стойност се състои от повече от 
определен процент стоки или услуги от 
съответната трета държава; и/или

поръчки на стоки, услуги, строителни 
дейности или доставчици на стоки, 
услуги или строителни дейности от 
съответната трета държава или 
изключване на оферти, чиято обща 
стойност се състои от повече от 
определен процент стоки или услуги от 
съответната трета държава; и/или
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Bielan, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre 
Clune, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Krzysztof 
Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, 
Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Beata Mazurek, Leszek Miller, René 
Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, 
Malte Gallée, Stelios Kouloglou, Karen Melchior, Tsvetelina Penkova, 
Antonio Maria Rinaldi, Marc Tarabella, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Nicola Beer, Rosanna Conte, Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík
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44 +
ECR Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski

ID Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi

PPE Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, 
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, 
Marion Walsmann

RENEW Nicola Beer, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Sandro Gozi, Ondřej Kovařík, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein

S&D Brando Benifei, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

THE LEFT Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0 -

0 0

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се”
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа 
принуда от страна на трети държави

Позовавания COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD)

Дата на представяне на ЕП 9.12.2021

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

INTA
27.1.2022

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

AFET
27.1.2022

IMCO
10.3.2022

Докладчици
       Дата на назначаване

Бернд Ланге
9.12.2021

Разглеждане в комисия 25.1.2022 16.5.2022 16.6.2022

Дата на приемане 10.10.2022

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

34
0
6

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Udo 
Bullmann, Jordi Cañas, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël 
Glucksmann, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, 
Karin Karlsbro, Bernd Lange, Gabriel Mato, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Massimiliano Salini, 
Helmut Scholz, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen 
Warborn, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Markus Buchheit, Reinhard Bütikofer, Marco 
Campomenosi, Liudas Mažylis, Manuela Ripa, Pedro Silva Pereira

Заместници (чл. 209, пар. 7), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Rosanna Conte, Robert Hajšel, Fulvio Martusciello, Tilly Metz, 
Caroline Roose, Christian Sagartz, Christine Schneider, Nils Ušakovs, 
Charlie Weimers, Lara Wolters

Дата на внасяне 13.10.2022



RR\1265025BG.docx 101/101 PE703.008v02-00

BG
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34 +
ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Rosanna Conte

NI Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Fulvio 
Martusciello, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Christian Sagartz, Massimiliano Salini, Christine Schneider

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Robert Hajšel, Bernd Lange, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose, Nils Ušakovs, Lara Wolters

THE LEFT Helmut Scholz

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Tilly Metz, Manuela Ripa, Caroline Roose

0 -

6 0
ECR Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Charlie Weimers, Jan Zahradil

ID Herve Juvin

PPE Jörgen Warborn

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


