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ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на подправянето върху международната търговия 
(2008/2133(INI))
Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на ОИСР „Икономическото въздействие на подправянето 
и пиратството“, публикуван през 2007 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Изпълнение на Лисабонската програма на Общността – Модерна 
политика за растеж и заетост в МСП“ (COM(2005)0551),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Глобална Европа: Конкуренция на световно ниво – Принос към 
стратегията за растеж и заетост на ЕС“ (COM(2006)0567),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Глобална Европа:  тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до 
пазари за европейските износители“ (COM(2007)0183), 

– като взе предвид  своята резолюция от 19 февруари 2008 г. относно стратегията на 
ЕС за осигуряване на по-добър достъп до външните пазари на европейските 
предприятия1, 

– като взе предвид  своята резолюция от 22 май 2007 г. за Глобална Европа - Външни 
аспекти на конкурентоспособността2,

– като взе предвид  своята резолюция от 5 юни 2008 г. относно ефикасни правила и 
процедури за внос и износ в служба на търговската политика3, 

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно трансатлантическите 
икономически отношения ЕС-САЩ4,

– като взе предвид  своята резолюция от 12 октомври 2006 г. относно икономическите 
и търговски отношения между ЕС и Меркосур във връзка със сключването на 
междурегионално споразумение за асоцииране5, 

– като взе предвид  своята резолюция от 13 декември 2007 г. относно икономическите 

1  Приети текстове, P6_TA(2008)0053.
2  ОВ С 102Е, 24.4.2008 г., стр. 128. 
3  Приети текстове, P6_TA(2008)0247.
4  ОВ C 298E, 8.12.2006 г., стр. 235.
5  ОВ C 308Е, 16.12.2006 г., стр. 182.
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и търговски отношения с Корея1, 

– като взе предвид  своята резолюция от 8 май 2008 г. относно търговските и 
икономически отношения с Асоциацията със страните от Югоизточна Азия 
(АСЕАН)2,

– като взе предвид  своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно перспективите 
за търговски отношения между Европейския съюз и Китай3,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено: „ЕС-Китай: Сближаване на партньори, увеличаване на отговорности“ 
(COM(2006)0631) и документът, който го придружава, озаглавен „По-тясно 
сътрудничество:  увеличени отговорности – Стратегически документ за търговията 
и инвестициите ЕС-Китай: конкуренция и сътрудничество“ (COM(2006)0632),

– като взе предвид  Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за 
установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика 
с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ 
предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, 
които са установени под егидата на Световната търговска организация (СТО) 
(регламент относно пречките пред търговията),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено: „Програма за действие: засилване на борбата срещу ХИВ/СПИН, 
малария и туберкулоза в рамките на намаляването на бедността“ (COM(2001)0096),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено: „Актуализация на програмата за действие на Общността - Засилване на 
борбата срещу ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза в рамките на намаляването на 
бедността“ (COM(2003)0093),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено: „Създаване на съгласувана европейска политическа рамка за външни 
действия за борба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза“ (COM(2004)0726), 

– като взе предвид  Регламент (ЕО) № 816/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 май 2006 година за предоставяне на задължителни лицензи за патенти, 
свързани с производството на фармацевтични продукти за износ в държавите с 
проблеми в областта на общественото здраве, 

– като взе предвид  Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за 
прилагане на схема на общи тарифни преференции,

– като взе предвид  член 45 от своя правилник,

– като взе предвид  доклада на комисията по международна търговия и становищата 

1  Приети текстове, P6_TA(2007)0629.
2  Приети текстове, P6_TA(2008)0195.
3  ОВ C 233E, 28.9.2006 г., стр. 103.



PR\722482BG.doc 5/14 PE405.983v01-00

BG

на комисията по правни въпроси и на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A6 0000/2008),

А. като има предвид, че е необходима ефективна борба срещу явлението подправяне, 
за да бъдат постигнати целите от обновената Лисабонска програма, независимо 
дали става въпрос за вътрешното измерение или за външните аспекти, посочени от 
Комисията в нейното съобщение, озаглавено „Глобална Европа: засилено 
партньорство за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители“ 
(COM(2007)0183),

Б. като има предвид, че Европейският съюз е вторият най-голям вносител на стоки и 
услуги в света, а неговият единен пазар, който е широко отворен и прозрачен, 
предлага огромни възможности, но също така е изложен на сериозен риск от 
нахлуване на подправени стоки,

В. като има предвид, че тежките нарушения на правата на интелектуална собственост 
(ПИС) представляват нетарифни пречки пред търговията, които затрудняват и 
оскъпяват достъпа до външните пазари, по-специално за малките и средни 
предприятия (МСП), които разполагат с ограничени средства и ресурси,

Г. като има предвид, че европейската конкурентоспособност традиционно се обуславя 
от качеството на работната ръка, а все по-често – особено за МСП – и от 
изследователската и развойна дейност, иновациите и ПИС, 

Д. като има предвид, че ПИС, включително географските указания и наименованията 
за произход, не винаги са ефикасно защитени от търговските партньори на 
Европейския съюз,

Е. като има предвид, че през 2007 г. обемът на стоките, нарушаващи ПИС и 
конфискувани от митническите органи на Европейския съюз, е нараснал със 17 % 
спрямо предходната година, като за козметичните продукти и стоките за лична 
хигиена този процент е 264 %, за играчките - 98 %, а за лекарствата - 51 %,

Ж. като има предвид, че явленията подправяне и пиратство имат драматични 
последици за икономиката на Европейския съюз и за цялата социално-
икономическа система на Общността, тъй като намалява стимула за иновации, 
възпират преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), водят до закриването на 
квалифицирани работни места в индустрията и полагат основите на нелегална 
икономика, контролирана от организираната престъпност и съществуваща 
успоредно с официалната система,

З. като има предвид, че подправянето води до тежки проблеми за околната среда както 
поради несъответствие на качествените норми на подправените продукти, така и 
поради високите разходи за тяхното премахване и унищожаване,

И. като има предвид, че единният пазар гарантира на европейските потребители 
възможността да избират по свободен, прозрачен и сигурен начин продуктите, 
които купуват, и че ако не се води правилна борба с него, подправянето не само 
може да навреди на принципа за законното доверие, на който се основава цялата 
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система, но и да създаде сериозна заплаха за сигурността, здравето, а в някои 
крайни случаи, дори и за живота на потребителите, а при това положение е 
необходимо да се гарантират по-добре правата на последните,

Й. като има предвид, че различията в законодателствата на държавите-членки в 
областта на ПИС, по-специално във връзка с наказателните мерки, предназначени 
да осигуряват спазването на тези права, отслабват преговорната позиция на 
Европейския съюз и могат да застрашат положените досега усилия за по-ефективна 
борба с това явление в международен план,

К.  като има предвид, че през 2007 г. Европейският съюз, Япония и САЩ обявиха 
началото на преговори за финализиране на ново многостранно споразумение, 
предназначено да подобри прилагането на ПИС и борбата с подправените и 
пиратски стоки (търговско споразумение за борба с фалшифицирането – ACTA), 

Л. като има предвид, че е необходимо да се направи ясно разграничение между 
генеричните лекарства, чието разпространение и продажба следва да се насърчават 
както в рамките на Европейския съюз, така и в развиващите се страни, и 
подправените лекарства, които, от една страна, представляват опасност за 
общественото здраве, а от друга, водят до съществени икономически загуби за 
предприятията от засегнатия сектор, като същевременно могат да забавят 
създаването на нови продукти, без при това да са от някаква полза за населението на 
най-слабо развитите страни,

Многостранна рамка

1. счита, че режимът на СТО направи възможно по-широкото признаване на ПИС на 
международно равнище, предвиждайки минимални защитни стандарти посредством 
споразумението относно свързаните с търговията аспекти на интелектуалната 
собственост (Споразумение ТРИПС), засилване на диалога между държавите-
членки и различни организации като Световната организация за интелектуална 
собственост (СОИС) и Световната митническа организация (СМО), както и 
въвеждане на механизъм за предотвратяване и разрешаване на спорове;

2. приканва Комисията да следи в рамките на Съвета на ТРИПС за това минималните 
мерки, транспонирани в националното право, да са придружени от ефективни мерки 
за прилагане и санкциониране в случай на нарушения;

3. призовава Комисията да работи за укрепване и разширяване на приложното поле на 
споразумението ТРИПС, така че в него да се включат операциите по износ, транзит 
и претоварване, както и всички ПИС, които към днешна дата не са включени в 
споразумението, като същевременно се държи сметка във всеки отделен случай за 
равнището на развитие на събеседниците и се прави разграничение между страни на 
производство, страни на транзит и страни на употреба на подправените или 
пиратски стоки;

4. призовава Комисията и държавите-членки да прилагат спрямо развиващите се 
страни конкретни действия с подходящо финансиране, за да се избегнат рисковете, 
свързани с потенциално опасните подправени стоки, като тези действия следва да 
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имат разубеждаващо въздействие върху ПЧИ и върху криминалните или 
терористични дейности в тези страни; 

5. припомня, че в някои нововъзникващи икономики с бързи темпове на растеж 
производството на подправени или пиратски стоки е достигнало обезпокоителни 
размери, и отбелязва, че независимо от задоволството си от мерките за 
сътрудничество, прилагани до днес, е наложително да се предприемат конкретни 
действия за засилване на координацията между митническите служби, съдебните 
органи и службите на полицията, както и за насърчаване на хармонизирането на 
националните законодателства с правото на Европейския съюз;

6. изразява убеденост, че засилването на борбата срещу подправянето предполага и 
по-честото и целенасочено сезиране на органа за уреждане на спорове към СТО, 
който съвместно с националните и общностните юрисдикции може да осигури по-
добра защита на европейските индустрии и потребители чрез укрепване на 
съдебната практика, засилваща съдържанието и обхвата на споразумението ТРИПС;

ACTA и други двустранни и регионални действия на Европейския съюз 

7. призовава Комисията успоредно с многостранните преговори да се ангажира в 
борбата срещу подправянето и пиратството, като насърчава и двустранни, 
регионални и многостранни споразумения, насочени към сближаване на 
законодателствата и тяхното ефективно прилагане, и които освен това предвиждат 
резултатни механизми за уреждане на спорове, както и режим за санкции в случай 
на неизпълнение на поетите задължения; 

8. призовава Комисията и държавите-членки да полагат всички необходими усилия, за 
да сключат по бърз и задоволителен начин споразумението ACTA; счита, че 
влизането в сила на това споразумение, освен че представлява международен и 
основополагащ референтен параметър, ще позволи по-ефективна борба срещу 
подправянето и ще предостави важен инструмент за оказване на натиск върху трети 
страни, които не са членки на споразумението;

9. приветства нарастващия интерес, проявяван от многобройни държави-членки на 
СТО към ACTA, и изразява желание това споразумение да може да бъде подписано 
и от Китай и други нововъзникващи икономики, които са по-пряко засегнати от 
подправянето; 

Мерки за външна подкрепа в борбата срещу подправянето

10. препоръчва въвеждането на ефективен механизъм за проследяване на евентуалните 
нарушения на ПИС, защитени от различни споразумения, който да бъде съчетан с 
насърчителни търговски инструменти за случаите на конкретен ангажимент за 
борба с подправянето и пиратството, по-специално включване в Общата система за 
преференции (ОСП) на развиващите се страни, или разрешаване на преференциално 
третиране за нововъзникващите икономики при прилагане на мерките за търговска 
защита;

11. припомня, че регламентът за ОСП предвижда, освен други, възможност за временно 
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спиране на преференциите за търговски партньори, които прибягват до нелоялни 
практики; счита, че в особено тежките случаи Комисията би трябвало сериозно да 
обмисля използването на този инструмент за разубеждаване;

12. смята, че регламентът относно пречките пред търговията може да бъде от голяма 
полза за европейските предприятия, които срещат проблеми с достъпа до външните 
пазари, дължащи се на нарушения на интелектуалната собственост, и призовава 
Комисията да насърчава и улеснява неговото използване, по-специално от МСП;

13.  приканва Комисията да преопредели без забавяне приоритетите във връзка с 
осигуряването на човешки ресурси на делегациите на Европейския съюз, за да се 
гарантира наличието на достатъчен брой служители специално за борба с 
подправянето, като на тези ресурси, в идеалния случай включени в „екипи за достъп 
до пазара“, следва да се възложи, съвместно с дипломатическите представителства 
на държавите-членки, да гарантират ефективно разгръщане на дейностите на 
Общността срещу подправянето, да подобряват контактите със съответните местни 
органи и да предоставят на европейските предприятия (най-вече на МСП), които се 
оплакват от нарушения на интелектуалната собственост, ясен ориентир;

Законодателни и организационни аспекти 

14. отбелязва множеството усилия, предприети от Комисията за укрепване на 
интелектуалната собственост в Европейския съюз, и приканва за повече 
ангажираност в борбата срещу подправянето и за хармонизиране на действащите 
законодателства в държавите-членки;

15. подчертава необходимостта от по-добра координация в рамките на Общността на 
службите, отговарящи за борба с подправянето, и от увеличаване на действията на 
Общността в тази област;

16. изразява съжаление, че Съветът не прие нормативната уредба, свързана с 
маркирането за произход (така нареченото “Made in”), което би позволило по-добра 
проследяемост и идентифициране на произхода на внасяните продукти, и настоява 
пречките, които понастоящем възпрепятстват нейното влизане в сила, да бъдат 
окончателно премахнати;

17. счита, че не може да се отлага създаването на единен европейски орган, натоварен с 
координация на борбата срещу подправянето и пиратството, за да се осигури по-
добра организация на различните участници на европейско равнище и да се развият 
полезни взаимодействия с частния сектор и органите на държавите-членки, 
отговарящи за борбата с подправянето; счита, че създаването на този орган е 
необходимо, за да се придаде повече тежест на позицията на ЕС на международната 
сцена и да се подобри ефективността на неговата борба с явлението подправяне;

18. препоръчва по-нататъшно усъвършенстване и по-добро координиране на 
митническите процедури в рамките на Европейския съюз за съществено 
ограничаване на навлизането на подправени или пиратски стоки на единния пазар; 
счита, че по-ефективната борба с подправянето следва надлежно да държи сметка за 
основната роля, която Интернет играе днес в пускането на пазара и рекламата на 
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подправените или пиратски стоки;

19. счита за особено важно европейската индустрия без колебание самостоятелно да 
подкрепя и подпомага действията на европейските институции; смята по-специално, 
че е от основно значение МСП да разполагат с необходимите им условия, за да 
защитават резултатно своите права, по-специално в случай на нарушение на ПИС в 
трети страни;

Заключителни съображения

20. призовава Комисията да определи съвместно със Съвета и с държавите-членки ясна, 
правилно изградена и амбициозна политическа линия, която, успоредно с 
вътрешните действия в митническата и наказателната област, да координира и 
насочва „външните“ действия на Европейския съюз и на държавите-членки в 
борбата срещу подправянето и пиратството;

21. настоятелно изтъква необходимостта да се гарантира още отсега една по-централна 
роля за Парламента в борбата срещу подправянето; по-специално намира за уместно 
неговото политическо присъствие да бъде насърчавано както на международни 
специализирани срещи като Световния конгрес за борба срещу подправянето и 
пиратството, така и в рамките на международни организации, работещи за защита 
на интелектуалната собственост;

22. призовава Комисията и Съвета да го държат изцяло в течение на различните 
действия в тази област и да го приобщават към тях;

o

o o

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и 
страните кандидати за присъединяване.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В съобщението на Комисията, озаглавено „Глобална Европа“ и публикувано през 2006 
г., се признава, че в рамките на многостранните и двустранни действия е необходимо да 
се засили външното измерение на европейската конкурентоспособност и да се даде нов 
тласък на борбата срещу подправянето в трети страни.

Залогът не е за пренебрегване. Пазарът на подправени стоки представлява около 500 
милиарда евро или близо 7 до 10 % от световната търговия. Европейската икономика се 
специализира в луксозни продукти с висока добавена стойност, често защитени от 
ПИС. Съответно защитата на интелектуалната собственост е инструмент, от който е 
невъзможно да се откажем, ако искаме да запазим външната конкурентоспособност на 
европейската индустрия. Този инструмент допринася по също толкова решаващ начин 
за успеха на Лисабонската стратегия.

Би било погрешно обаче да се смята, че новите действия в областта на борбата срещу 
подправянето съответстват само на интересите на индустрията в Общността. Освен 
сериозните икономически загуби, които подправянето и пиратството причиняват на 
предприятията, тези незаконни практики всяка година обуславят закриването на 
стотици хиляди квалифицирани и добре платени работни места, както в Европа (където 
броят на изгубените работни места се преценява на 200 000), така и в останалата част от 
света, а също така често могат да застрашават и здравето на потребителите, да служат 
за финансиране на криминални или терористични организации, и да нанасят тежки 
вреди на околната среда.

Подправянето е диверсифицирано явление, което може да приема неограничен брой 
форми и засяга в различна степен почти всички икономически сектори. Времето на 
грубите, лесно различими фалшификати на луксозни продукти вече е отминало. През 
последните години индустрията на подправянето и пиратството претърпя зрелищно 
развитие; днес тя се съсредоточава върху производството на играчки, дрехи, 
компютърни програми, лекарства, козметични и хранителни продукти, цигари и 
резервни части както за автомобили, така и за въздухоплавателни апарати.  

Не всички потребители осъзнават, че купувайки продукти с повече от съмнителен 
произход, извършват правонарушение и допринасят за подхранването на паралелни 
икономически кръгове, ръководени от организираната престъпност. Парламентът вече 
се е произнасял по тази тема, изтъквайки, че е уместно да се направи разграничение 
между безвъзмездната употреба за лични цели и измамното и съзнателно търгуване с 
подправени или пиратски стоки. Разбира се, ще трябва това разграничение да бъде 
взето под внимание, но е необходимо също така да се поведат кампании за повишаване 
на осведомеността, за да се даде възможност на потребителите да разберат по-добре 
рисковете и безразсъдството на такива покупки. 

Подправянето често приема прикрити и опасни форми. Така се смята, че 10 % от 
лекарствата са подправени. Тези продукти, както впрочем и козметичните такива, могат 
да съдържат потенциално опасни вещества, застрашаващи с тежки увреждания 
здравето на лицето, което ги използва, без да подозира нищо. Така се случи в Панама 
през 2006 г. със сироп против кашлица, съдържащ антифриз и довел до повече от 130 
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смъртни случая. По същия начин развитият пазар на подправени качествени 
хранителни продукти (сред които вина и спиртни напитки), освен че нанася сериозни 
вреди на европейските производства с абсолютно перфектно качество, може да 
представлява обезпокоителна заплаха за потребителите, особено на пазари, различни от 
пазара на произход на фалшифицирания продукт. В тези условия борбата срещу 
подправянето означава също да се гарантира на потребителите възможност свободно и 
сигурно да избират продуктите си.

Развиващите се страни, които са първите потърпевши от подправянето, рядко 
притежават необходимите инструменти за успешна борба с това зло. Докладчикът е на 
мнение, че е уместно да бъдат взети конкретни мерки, за да им се окаже съдействие за 
ефективна борба срещу това явление, така че да не се създават „свободни зони“, 
контролирани от организираната престъпност. Така борбата срещу подправянето на 
хранителни продукти и лекарства в развиващите се страни остава един от приоритетите 
на външното действие на ЕС в тази област.

Целта на настоящия доклад е изготвянето на конкретно и последователно предложение 
за координирана и последователна европейска политика, която да послужи като рамка 
за външните аспекти на борбата срещу подправянето. Необходимо е борбата срещу 
подправянето да се превърне в приоритет на ЕС, а нейните последици да бъдат 
надлежно вземани под внимание при определяне на търговската политика на ЕС за 
следващите десет години. 

Актуализиране на споразумението ТРИПС

Когато влезе в сила, споразумението ТРИПС представляваше действителна крачка 
напред към световна дисциплина на интелектуалната собственост, но резултатите не 
винаги бяха на висотата на очакванията, тъй като немалко членове на СТО не успяха 
или не пожелаха да осигурят пълното му и цялостно прилагане. Следователно, 
Комисията би трябвало да насърчава подходящи дипломатически мерки, за да се 
осигури правилно прилагане от всички членове на СТО на минималните норми, 
включени в споразумението ТРИПС. 

Освен това въпросното споразумение не е съвършено и редица негови елементи се 
нуждаят от ревизиране. Уместно е например да се разшири областта му на приложение 
до операциите по износ, транзит и претоварване, както и до други нарушения на 
интелектуалната собственост.

В случай на тежко нарушение на споразумението ТРИПС ЕС следва без колебание да 
сезира органа за уреждане на спорове на СТО, независимо дали се касае за защита на 
засегнати европейски страни или за „създаване“ на съдебна практика, която може да 
поясни съдържанието на споразумението и по този начин да направи неговото 
приложение по-лесно и по-ефективно.

Освен това докладчикът е убеден, че е уместно да се насърчава използването на 
регламента относно пречките пред търговията, като този подход бъде улеснен за 
европейските предприятия, които съобщават за проблеми с достъпа до външните 
пазари вследствие на незаконно и във всички случаи, нередовно използване на техните 
права на интелектуална собственост от местни оператори.  
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ACTA и други двустранни и регионални действия на ЕС

Независимо че многостранната рамка на СТО остава главен приоритет на ЕС, очевидно 
няма да е възможно да се води ефикасна борба на международно равнище срещу 
явлението подправяне без други двустранни или многостранни инициативи, като 
например ACTA. В този контекст Парламентът очаква да бъде надлежно информиран и 
да може да даде и своя принос за въпросното споразумение, преди то да му бъде 
представено официално.

Предложението за ACTA се основава на необходимостта да бъде надхвърлено 
споразумението ТРИПС и да се придаде повече ефективност и последователност на 
борбата срещу подправянето. От тази гледна точка без съмнение е положително, че 
индустриализирани страни като ЕС, САЩ и Япония, които са най-силно засегнати от 
подправянето, са решили да координират своите усилия. Този процес все още е в 
началния си стадий, но е уместно да се следи да няма застъпване със споразумението 
ТРИПС и крайните цели, преследвани от споразумението, да бъдат достатъчно ясни и 
реалистични.  

Освен ACTA, според докладчика Комисията следва да предвиди във всички нови 
споразумения за свободна търговия, които ще бъдат договаряни през идните години, да 
бъде включвана клауза за защита на ПИС (която предвижда и ефикасен механизъм за 
уреждане на спорове).

За пълното и цялостно спазване на задълженията, възникнали от споразумението 
ТРИПС и от другите двустранни и многостранни споразумения, ще се наложи трети 
страни и по-специално развиващи се страни да положат съществени икономически и 
организационни усилия. Според докладчика е необходимо ЕС поне частично да се 
занимае с този проблем, като предостави на страните, които отправят такова искане и 
които демонстрират желание да се ангажират в борбата срещу подправянето, 
подходяща икономическа и техническа помощ, а също и като насърчи обучението на 
персонала и евентуалното приемане на митнически процедури на Общността.

Необходимо е да се постави особен акцент върху борбата срещу подправяне в страните 
на транзит на стоките и срещу фалшификаторите, които използват кораби-заводи, 
опериращи в извънтериториални води.   

Етикет „Made in“ и проследяемост на внесените продукти

Ако бъде прието, предложението за регламент на Съвета1 относно посочването на 
страната на произход за някои продукти, внесени от трети страни, не само ще улесни 
по-голямата прозрачност относно произхода на някои категории продукти, по-
специално текстилни, които често са предмет на подправяне, но също така ще 
допринесе съществено за борбата срещу подправянето. Ето защо докладчикът се 
надява, че ще може да се превъзмогнат необяснимите разногласия, забавили 
процедурата, а следователно, че ще се постигне бързо приемане на този текст.

Успоредно с това би било уместно да се проучат съвместно със засегнатите 

1  Реф. 2005/0254 (ACC).
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индустриални сектори методите, които биха позволили на митническите служби, но 
също и на крайните потребители, да определят с лекота автентичността на продукти с 
произход от трети страни. 

Законодателни и организационни аспекти 

Според докладчика е наложително да се постигне по-добра координация на равнището 
на Общността, за да може борбата срещу подправянето в нейния външен аспект да 
доведе до осезаеми резултати.

Не е възможно да се отлага повече създаването на единен европейски орган за 
координация на борбата срещу подправянето и пиратството, способен да координира 
усилията както на държавите-членки, така и на различните служби в Комисията. 
Необходимо е този нов орган да получи достатъчни средства и правомощия, за да 
изпълни успешно поверения му мандат при зачитане на компетенциите на държавите-
членки. Освен това Комисията трябва да следи във вътрешен план за това различните ѝ 
служби, натоварени с това важно досие, да координират дейността си и да работят в 
хармония едни с други.

Необходимо е държавите-членки и Комисията да наблегнат върху един специфичен 
аспект на борбата срещу подправянето: защитата на МСП, както в Европа, така и в 
трети страни. Предприятията играят основна роля за успеха на стратегията за борба с 
подправянето, а индустрията, както наскоро припомни самата Комисия, трябва също да 
даде от себе си, като обаче е немислимо да се поставят наравно многонационални 
компании за производство на луксозни стоки и дребни производители, които са 
постигнали някакъв успех в своя сектор на дейност. Следователно, уместно е да се 
оказва съдействие на МСП, за да могат те да се защитават възможно най-добре срещу 
това зло, което им причинява огромни загуби, и в най-общ план, да въвеждат по-
ефективни и по-малко разточителни за предприятията модели на публично-частно 
сътрудничество.

Освен това насищането на традиционните пазари и отварянето на нови такива, като 
например в нововъзникващите икономики, изискват нова оперативна стратегия, която 
не само да бъде насочена срещу явлението подправяне в Европа, но също така да е 
предназначена да се бори с него и в регионите, където то е вкоренено най-дълбоко, като 
същевременно осъществява своите действия и в трети страни, които често получават 
подправени европейски стоки, произведени някъде другаде по света.

Докладчикът също така се надява, че ще бъде възможно, от една страна, да се подобри 
и разшири хармонизирането на митническите процедури в рамките на ЕС, и от друга 
страна, да бъде въведен механизъм за наказателни санкции, общ за всички държави-
членки. Борбата срещу подправянето и пиратството извън Европа задължително 
преминава през система от силни и споделени общи правила в рамките на ЕС.

Роля на Европейския парламент

Парламентът има централна роля в борбата срещу подправянето, по-специално в 
светлината на новите правомощия, които ще му даде Договорът от Лисабон, когато 
влезе в сила. Също така би било уместно да се насърчи, съвместно с другите засегнати 
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парламентарни комисии, провеждането на ежегоден „форум“ по този въпрос, по-често 
поставяне на проблема в центъра на двустранните му отношения (по-специално с 
Конгреса на САЩ) или на многостранните му отношения (асамблеята на СТО), както и 
изпращане на парламентарна делегация на Световния конгрес за борба с подправянето.


