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PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

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

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

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се 
предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции 
по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, 
от друга страна 
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2015)0155),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C8-0091/2015),

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

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището 
на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0000/2015),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

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

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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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумението за асоцииране ЕС– Грузия включва така наречения механизъм за 
недопускане на заобикалянето на мерки, който предвижда възможността за повторно 
въвеждане на митническата ставка за най-облагодетелствана нация, когато вносът на 
някои селскостопански стоки от Грузия надвиши определен праг без надлежна 
обосновка на техния точен произход. Необходим е регламент на Европейския 
парламент и на Съвета, за да се въведе във вътрешното законодателство на ЕС 
необходимият инструмент за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето 
на мерки. 

Определя се среден годишен обем на вноса за продуктите, посочени в приложение II-В 
към споразумението, по отношение на които се прилага механизмът за недопускане на 
заобикаляне на мерки, предвиден в член 27 от споразумението. При надлежно 
обосновани наложителни причини за спешност, свързани с вноса на една или повече 
категории продукти, който достига обема, посочен в приложение II-В към 
споразумението, през дадена година, започваща на 1 януари, и освен ако не получи 
солидна обосновка от страна на Грузия, Комисията приема акт за изпълнение с 
незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в предложения 
регламент. Комисията може да реши временно да преустанови прилагането на 
преференциалното мито за съответния(те) продукт(и) или да установи, че подобно 
преустановяване не е целесъобразно. Временното преустановяване на прилагането на 
преференциално мито  влиза в сила за максимален период от шест месеца от датата на 
публикуване на решението за преустановяване на прилагането на преференциалното 
мито.

Докладчикът посочва, че предложеният регламент прилага на практика съответните 
разпоредби на Споразумението за асоцииране ЕС-Грузия, за което Европейският 
парламент даде своето съгласие на 18 декември 2015 г. Приемането на предложения 
регламент е необходимо за прилагане на задълженията на Грузия, произтичащи от 
разпоредбите за недопускане на заобикаляне, предвидени в Споразумението, за да се 
защитят производителите от ЕС, ако е необходимо.

Докладчикът също приветства задължението за докладване на Комисията, включено в 
предложението, съгласно което Комисията представя на съзаконодателите и 
впоследствие оповестява публично годишен доклад относно прилагането и  
изпълнението на регламента. Европейският парламент може да покани Комисията на 
специално заседание на своята компетентна комисия, за да представи и разясни 
всякакви въпроси, свързани с прилагането на споразумението. Докладчикът счита, че 
такова докладване ще допринесе за парламентарния контрол на изпълнението на 
общата търговска политика от Комисията, както и за по-голямата ѝ прозрачност.

Предвид горепосочените съображения докладчикът предлага Европейският парламент 
да одобри предложението на Комисията без изменения.


