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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Съгласно разпоредбите на член 294, параграф 7, буква в) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз Комисията представя становище относно 
измененията, предложени от Европейския парламент на второ четене. По-долу е 
изложено становището на Комисията по двете изменения, предложени от Парламента.  

2. КОНТЕКСТ 
След подписването през 2000 г. на Споразумението от Котону, в което се определят 
принципите и разпоредбите за сключване на споразуменията за икономическо 
партньорство (СИП) с държавите и регионите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ), и в резултат на последвалия преговорен процес, редица държави 
приключиха преговорите и в края на 2007 г. парафираха временни СИП. С цел да бъдат 
избегнати смущения в системата за търговски преференции, в Регламент (ЕО) 
№ 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. („регламента за достъпа до пазара“) се 
определят условията за предварително и едностранно прилагане с временен характер от 
страна на ЕС на търговските преференции от 1 януари 2008 г. в очакване на 
ратифицирането на СИП. 

Докато 19 държави от АКТБ предприеха необходимите действия за ратифициране на 
своите СИП, други 17 държави не са предприели такива действия. В съответствие с 
критериите, посочени в член 2, параграф 3 от регламента за достъпа до пазара, тези 17 
държави вече не отговарят на условията по него и съответно търговските преференции 
вече не следва да се прилагат за тях. 

3. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА  
Целта на предложението на Комисията е изменение на списъка на държавите, ползващи 
се с преференциите (приложение I към регламента), с което на 1 януари 2014 г. 
държавите, които все още не са предприели необходимите действия за ратифициране 
на СИП, да бъдат изключени от списъка. Предложението цели да гарантира 
равноправно третиране по отношение на партньорите по СИП, които изцяло спазват 
своите задължения. 
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4. СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗМЕНЕНИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
– Забавяне на датата на влизане в сила 

На второ четене Европейският парламент предлага забавяне на влизането в 
сила на изменението на регламента относно достъпа до пазара с десет месеца, 
т.е. до 1 октомври 2014 г. Комисията смята, че следва да бъде предпочетено 
нейното първоначално предложение за влизане в сила на 1 януари 2014 г., тъй 
като всяко допълнително забавяне води до по-голям риск от продължаване на 
прилагането на едно временно решение, чрез което не може да се осигури 
стабилна правна основа за достъпа на АКТБ до пазара. С цел обаче да се 
гарантира единство между институциите, както и широко мнозинство при 
приемането на предложението за изменение, предложеното изменение се счита 
за приемливо. 

– Изменение за ограничаване на делегирането на правомощия 

Второто изменение, което Европейският парламент предлага, се отнася до това 
делегирането на правомощията, предоставени на Комисията, да бъде 
ограничено във времето. Макар че първоначалното предложение на Комисията 
не предвиждаше ограничаване във времето, Европейският парламент предложи 
предоставянето на правомощия да се ограничи на пет години с мълчаливо 
подновяване. Макар това да не е предпочитаният подход за Комисията, в 
конкретния случай той не поражда особени проблеми, поради което се счита за 
приемлив.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По силата на член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, Комисията изменя предложението си, както е посочено по-горе. 
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