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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0047 

Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе 

д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата 

територия на Съюза ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на 

Съюза (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)) 

 
(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 
 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0259), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0180//2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 12 юли 2018 г.1, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

от 12 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента 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 доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите (A8-0368/2018), 

                                                 
1  OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 39. 
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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, 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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P8_TC1-COD(2018)0123 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 31 януари 2019 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически 

кодекс на Съюза 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално членове 33, 114 и 207 от него,  

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,  

в съответствие с обикновената законодателна процедура3, 

                                                 
2  ОВ С 367, 10.10.2018 г., стр. 39. 
3  Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) С Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета4 се 

създава Митнически кодекс на Съюза (наричан по-нататък „Кодексът“) и се 

установяват общи правила и процедури, приложими за стоките, които се 

въвеждат на митническата територия на Съюза или се извеждат от нея. 

(2) Италианската община Кампионе д’Италия, която е италиански ексклав на 

територията на Швейцария, и италианските води на езерото Лугано следва да 

бъдат включени в митническата територия на Съюза, тъй като историческите 

причини, обосновали изключването на тези територии — като например тяхната 

изолация и икономически затруднения, вече не са приложими. По същите 

причини тези територии следва да бъдат включени в общия режим на облагане с 

акциз, но да продължават да бъдат изключени от общата система на данъка 

върху добавената стойност. С цел да се гарантира, че тези промени се прилагат 

едновременно и последователно, включването на тези територии в 

митническата територия на Съюза следва да се прилага от 1 януари 2020 г.  

(3) Кодексът следва да бъде изменен, за да се поясни, че титулярят на решение за 

обвързваща тарифна информация (наричано по-нататък „решение ОТИ“) може 

да го използва за срок до шест месеца след отмяната на решението ОТИ, ако 

отмяната се дължи на факта, че въпросното решение не съответства на 

митническото законодателство или условията за издаването на решението ОТИ 

не са били или вече не са изпълнени.  

                                                 
4 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 

2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., 
стр. 1). 
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(4) Временното складиране следва да бъде включено в списъка на митническите 

формалности, които попадат в обхвата на разпоредбата от Кодекса, съгласно 

която митническото задължение, възникнало поради неизпълнение, се погасява, 

ако нарушението не е имало значително въздействие върху правилното 

прилагане на съответната процедура, не е представлявало опит за измама и 

впоследствие положението на стоките е било уредено. В тези случаи, за целите 

на погасяването на митническото задължение временното складиране следва да 

не се третира различно от митнически режим. Следва да бъде изменено и 

делегирането на правомощия на Комисията за допълване на посочената 

разпоредба от Кодекса, за да може временното складиране да бъде включено в 

списъка. 

(5) Когато митническите органи трябва да анулират обобщена декларация за 

въвеждане поради факта, че стоките, обхванати от декларацията, не са въведени 

на митническата територия на Съюза, обобщената декларация за въвеждане 

следва да бъде анулирана без забавяне 200 дни след подаването ѝ, а не в 

рамките на 200 дни, тъй като това е срокът, в рамките на който стоките трябва 

да бъдат въведени на митническата територия на Съюза. 



 

 10 

 

(6) За да могат митническите органи да извършват надлежен анализ на риска и 

подходящи, основани на анализ на риска проверки, е необходимо да се 

гарантира, че икономическите оператори им представят данните и 

информацията по отношение на несъюзните стоки преди тяхното пристигане 

под формата на обобщена декларация за въвеждане. Когато обобщената 

декларация за въвеждане не е била подадена, преди стоките да бъдат въведени 

на митническата територия на Съюза, и задължението за нейното подаване не е 

било отменено, икономическите оператори следва да представят данните и 

информацията, които обичайно се включват в обобщените декларации за 

въвеждане, в своите митнически декларации или в декларациите си за временно 

складиране. За целта възможността за подаване на митническа декларация или 

на декларация за временно складиране вместо обобщена декларация за 

въвеждане следва да се предоставя само след разрешение от страна на 

митническите органи, пред които се представят стоките. Когато митническите 

органитрябва да анулират декларация за временно складиране поради факта, че 

стоките, обхванати от декларацията, не са били представени пред митниците, 

декларацията следва да бъде  анулирана без забавяне, след като изминат 30 дни 

от подаването ѝ, а не в рамките на 30 дни, тъй като това е срокът, в рамките на 

който стоките трябва да бъдат представени пред митниците. 
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(7) Пълно освобождаване от вносни мита следва да се предвиди за стоките, които са 

били поправени или променени под режим пасивно усъвършенстване в държава 

или територия, с която Съюзът има сключено международно споразумение, 

предвиждащо такова освобождаване, за да се гарантира, че Съюзът изпълнява 

международните си ангажименти в това отношение. Тъй като обхватът на 

посоченото освобождаване е ограничен до вноса на продукти, които са 

поправени или променени в съответната държава или територия, той не следва 

да включва вноса на поправени или променени продукти, получени от 

еквивалентни стоки, нито вноса на заместващи продукти при системата на 

стандартен обмен. Поради това освобождаването от вносни мита не следва да се 

прилага за тези стоки и продукти. 

(8) Когато митническите органи трябва да анулират обобщена декларация за 

напускане или уведомление за реекспорт поради факта, че съответните стоки не 

са изведени от митническата територия на Съюза, декларацията или 

уведомлението следва да бъдат анулирани без забавяне, след като изминат 150 

дни от подаването им, а не в рамките на 150 дни, тъй като това е срокът, в 

рамките на който стоките трябва да бъдат изведени от митническата територия 

на Съюза. 
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(9) В съответствие с принципа на пропорционалност, за постигането на основните 

цели за ефективното функциониране на митническия съюз и с оглед на 

прилагането на общата търговска политика, е необходимо и подходящо да се 

коригират редица технически несъвършенства, установени при прилагането на 

Кодекса след влизането му в сила, да се включат две територии на държава 

членка в рамките на митническата територия на Съюза и Кодексът да се 

приведе в съответствие с международни споразумения, които не са били в сила 

към момента на приемането му. В съответствие с член 5, параграф 4 от 

Договора за Европейския съюз настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигането на тези цели. 

(10) Поради това Регламент (ЕС) № 952/2013 следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 

Регламент (ЕС) № 952/2013 се изменя, както следва:  

(1) в член 4, параграф 1 дванадесетото тире се заменя със следното: 

„—  територията на Италианската република с изключение на община 

Ливиньо,“; 

(2) в член 34, параграф 9 първата алинея се заменя със следното:  

„9. Когато валидността на решение ОТИ или ОИП се прекратява в 

съответствие с параграф 1, буква б) или с параграф 2 или то е отменено в 

съответствие с параграф 5, 7 или 8, решението ОТИ или ОИП може все 

пак да се използва по отношение на обвързващи договори, които се 

основават на решението и са сключени преди прекратяване на неговата 

валидност или преди неговата отмяна. Товапродължено използване не се 

прилага, когато дадено решение ОИП е издадено за стоки, които са за 

износ.“; 

(3) в член 124, параграф 1, буква з), подточка i) се заменя със следното: 

„i) нарушението, породило възникването на митническото задължение, не е 

оказало значително въздействие върху правилното прилагане на 

временното складиране или съответния митнически режим и не е 

представлявало опит за измама;“; 
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(4) член 126 се заменя със следното:  

„Член 126 

Делегиране на правомощия 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 284 с цел да се определи списъкът с нарушенията, които не 

оказват значително въздействие върху правилното прилагане на временното 

складиране или съответния митнически режим, и да се допълни член 124, 

параграф 1, буква з), подточка i).“; 

(5) в член 129 параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за въвеждане, 

не са въведени на митническата територия на Съюза, митническите 

органи анулират без забавяне тази декларация във всеки един от следните 

случаи:  

а) по заявление на декларатора; или 

б)  след като изминат 200 дни от подаването на декларацията.“; 
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(6) в член 139 параграф 5 се заменя със следното: 

„5. Когато несъюзни стоки, представени на митницата, не са обхванати от 

обобщена декларация за въвеждане, и с изключение на случаите на 

освобождаване от задължението за подаване на такава декларация, едно 

от лицата, посочени в член 127, параграф 4, незабавно подава такава 

декларация, без да се засяга член 127, параграф 6, или, ако митническите 

органи разрешат, подава вместо това митническа декларация или 

декларация за временно складиране. Когато при такива обстоятелства се 

подава митническа декларация или декларация за временно складиране, 

тя трябва да съдържа най-малко данните, които са необходими за 

обобщената декларация за въвеждане.“; 

(7) в член 146 параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Когато стоките, за които е подадена декларация за временно складиране, 

не са представени на митницата, митническите органи анулират без 

забавяне декларацията във всеки един от следните случаи:  

а) по заявление на декларатора; или 

б)  след като изминат 30 дни от подаването на декларацията.“; 
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(8) вмъква се следният член: 

„Член 260a 

Стоки, поправени или променени съгласно международни споразумения 

1. Пълно освобождаване от вносни мита се предоставя на преработените 

продукти, които са получени от стоки, поставени под режим пасивно 

усъвършенстване, когато се докаже по удовлетворителен за 

митническите органи начин, че:  

а) стоките са били поправени или променени в държава или територия 

извън митническата територия на Съюза, с която Съюзът е сключил 

международно споразумение, предвиждащо такова освобождаване; 

и  

б) са изпълнени условията за освобождаване от вносни мита, 

предвидени в споразумението по буква а). 

2. Параграф 1 не се прилага по отношение на преработените продукти, 

получени от еквивалентни стоки по член 223, и по отношение на 

заместващите продукти, посочени в членове 261 и 262.“; 
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(9) в член 272 параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за напускане, 

не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите 

органи анулират без забавяне тази декларация във всеки един от следните 

случаи:  

а)  по заявление на декларатора; или 

б)  след като изминат 150 дни от подаването на декларацията.“; 

(10) в член 275 параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Когато стоките, за които е подадено уведомление за реекспорт, не са 

изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи 

анулират без забавяне това уведомление във всеки един от следните 

случаи:  

а) по заявление на декларатора; или 

б)  след като изминат 150 дни от подаването на уведомлението.“. 
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Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз.  

Член 1, параграф 1 се прилага от 1 януари 2020 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в … 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0048 

Някои правила за директните плащания и подпомагането на 

развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по 

отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на 

развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 

– 2018/0414(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0817), 

— като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0506/2018), 

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

Европейския съюз, 

— след консултация с Европейския икономически и социален комитет, 

— като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 

14 януари 2019 г., да бъде одобрена позицията на Парламента 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 доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 

райони (A8-0018/2019),  

А. като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към 

гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от 

Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност; 
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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, 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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P8_TC1-COD(2018)0414 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 31 януари 2019 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 

1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и 

подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.  

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 42 и член 43, параграф 2 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

след консултация с Европейския икономически и социален комитет, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура5, 

                                                 
5 Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета6 е 

настоящата правна рамка за подпомагане на развитието на селските райони. В 

него е предвидено подпомагането на районите с природни ограничения, 

различни от планинските райони. Предвид удължаването до 2019 г. на срока за 

новото определяне на районите с природни ограничения, различни от 

планинските райони, с Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и 

на Съвета7, и по-краткия период на приспособяване за земеделските стопани, 

които вече няма да отговарят на условията за плащане, намаляващите 

преходни плащания, които започват едва през 2019 г., следва да започнат на 

равнище от  не повече от 80 % от средните плащания, определени в програмата 

за програмния период 2014—2020 г. Равнището на плащанията следва да се 

определи по такъв начин, че крайното равнище през 2020 г. да бъде равно на 

половината от първоначалното равнище. 

                                                 
6 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 487).  

7 Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 
относно финансирането, управлението и мониторинга на общата 
селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на 
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане 
в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за 
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и 
Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на 
разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния 
репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).  
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(2) С цел да се осигури помощ на държавите членки и заинтересованите страни за 

своевременната подготовка на бъдещата обща селскостопанска 

политика (ОСП) и да се гарантира плавен преход към следващия програмен 

период следва да се поясни, че е възможно да бъдат финансирани дейности, 

свързани с работата по бъдещата ОСП, чрез предоставяне на техническа 

помощ по инициатива на Комисията. 

(3) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 е 

настоящата правна рамка за директни плащания. По-голямата част от неговите 

разпоредби могат да се прилагат, докато този регламент е в сила, но други 

разпоредби се отнасят изрично до календарните години 2015—2019 г., 

попадащи в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014—

2020 г. За някои разпоредби не беше изрично предвидено да се прилагат след 

календарната 2019 г. През юни 2018 г. Комисията представи предложение за 

нов регламент, който да замени Регламент (ЕС) № 1307/2013, но считано от 

1 януари 2021 г. Поради това е целесъобразно да се внесат някои технически 

корекции в Регламент (ЕС) № 1307/2013, за да може той да бъде 

безпрепятствено прилаган през календарната 2020 г. 

(4) Задължението, установено в член 11 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за 

намаляване на онази част от размера на директните плащания, отпускани на 

земеделски стопанин за дадена календарна година, която надвишава 

150 000 EUR, продължава да се прилага, докато този регламент е в сила. При 

все това, в този член се предвижда само задължение за уведомление от страна 

на държавите членки относно техните решения и за очаквания резултат от 

намаленията за периода 2015—2019 г. За да се гарантира приемственост на 

съществуващата система, държавите членки следва да уведомяват и за своите 

решения относно 2020 г., както и за очаквания резултат от намаленията за 

посочената година.  

(5) Гъвкавостта между стълбовете е възможност за прехвърляне на средства 

между директните плащания и развитието на селските райони. Съгласно 

                                                 
8 Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета 
и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608). 
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член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 държавите членки могат да използват 

тази гъвкавост по отношение на календарните 2014—2019 г. За да се 

гарантира, че държавите членки могат да запазят своята стратегия, гъвкавостта 

между стълбовете следва да е приложима и за календарната 2020 г., 

съответстваща на финансовата 2021 г.  

(6) Като последица от изменението на член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 по 

отношение на календарната 2020 г., е целесъобразно да се коригират 

позоваванията на този член в контекста на задължението на държавите членки 

линейно да намалят или увеличат стойността на всички права на плащане 

поради колебания в годишния национален таван в резултат на уведомленията 

им във връзка с прилагането на гъвкавост между стълбовете. 

(7) Поради това Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 

следва да бъдат съответно изменени. 

(8) С цел да се осигури бързо необходимата гъвкавост на държавите членки и да 

се гарантира приемственост в политиката за развитие на селските райони през 

последните години от програмния период 2014—2020 г., е уместно да се 

предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол 

№ 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, 

приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за 

функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на 

Европейската общност за атомна енергия. 

(9) С цел да се осигури бързо необходимата гъвкавост на държавите членки и да 

се гарантира приемственост в политиката за развитие на селските райони през 

последните години от програмния период 2014—2020 г., настоящият 

регламент следва да се прилага, считано от 1 март 2019 г.,  

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 

Изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 се изменя, както следва: 

1) В член 31, параграф 5 след първа алинея се вмъква следната алинея: 

„Чрез дерогация от първа алинея, когато прогресивно намаляващите плащания 

започват едва през 2019 г., тези плащания започват на равнище от не повече от 

80 % от средното плащане, определено в програмния период 2014—2020 г. 

Равнището на плащанията се определя по такъв начин, че крайното равнище 

през 2020 г. да бъде равно на половината от първоначалното равнище.“ 

2) В член 51, параграф 1 след първа алинея се вмъква следната алинея: 

„ЕЗФРСР може да финансира дейности за подготовка на изпълнението на ОСП 

през следващия програмен период.“. 
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Член 2 

Изменения на Регламент (ЕС) № 1307/2013 

Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изменя, както следва: 

1)  В член 7 параграф 2 се заменя със следното: 

„2. За всяка държава членка и за всяка календарна година полученият 

резултат от намалението на плащанията, посочено в член 11 (изразяващ се в 

разликата между националните тавани, предвидени в приложение II, към които 

е добавена наличната сума в съответствие с член 58, и нетния таван, предвиден 

в приложение III), се предоставя под формата на подпомагане от Съюза, 

финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР).“ 

2) В член 11, параграф 6 се добавя следната алинея: 

„Във връзка с 2020 г. държавите членки уведомяват Комисията до 31 декември 

2019 г. за решенията, взети в съответствие с настоящия член, и за очаквания 

резултат от намаленията.“ 

3) Член 14 се изменя, както следва: 

а) в параграф 1 се добавя следната алинея:  

„До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят 

допълнително подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през финансовата 

2021 г., до 15 % от годишните си национални тавани за календарната 2020 г., 

предвидени в приложение II към настоящия регламент. В резултат на това 

съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни 

плащания. Това решение се съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., 

като в него се определя избраният процент.“ 
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б) в параграф 2 се добавя следната алинея:  

„До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят като 

директни плащания до 15 % или — в случая на България, Естония, Испания, 

Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция 

— до 25 % от сумата, отпусната за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през 

финансовата 2021 г. съгласно законодателството на Съюза, прието след 

приемането от страна на Съвета на съответния регламент съгласно член 312, 

параграф 2 от ДФЕС. В резултат на това съответната сума вече няма да е на 

разположение за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР. Това решение се 

съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., като в него се определя 

избраният процент.“ 

4) В член 22 параграф 5 се заменя със следното: 

„5. Ако таванът за държава членка, определен от Комисията в съответствие с 

параграф 1 от настоящия член, е различен от този за предходната година в 

резултат на решение, взето от същата държава членка в съответствие с 

параграф 3 от настоящия член, член 14, параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, 

член 49, параграф 1, втора алинея, член 51, параграф 1, втора алинея или 

член 53, съответната държава членка линейно намалява или увеличава 

стойността на всички права на плащане, за да осигури спазването на 

параграф 4 от настоящия член“. 
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Член 3 

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Прилага се от 1 март 2019 г.  

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в …на 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0053 

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския 

съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на 

отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително 

отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство 

Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2018)0461 – 

C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0461), 

— като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0379/2018), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по развитие (A8-0480/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено; 

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно 

член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;  

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в предложението на Комисията; 

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В това ново решение следва да се 

изтъкнат особеностите на 

сътрудничеството с Гренландия, като 

например целта да се запазят 

тесните и трайни връзки между 

Съюза, Гренландия и Дания, 

признанието на геостратегическото 

положение на Гренландия, 

значението на диалога относно 

политиките между Гренландия и 

Съюза, наличието на споразумение за 

партньорство в областта на 

рибарството между ЕС и Гренландия 

и потенциалното сътрудничество по 

въпросите, свързани с Арктика. То 

следва да отговори на глобалните 

предизвикателства, като даде 

възможност за разработването на 

проактивна програма и за 

преследването на взаимните интереси, 

по-специално нарастващото въздействие 

на изменението на климата върху 

човешката дейност и околната среда, 

морския транспорт, природните 

ресурси, включително суровините и 

рибните запаси, както и научните 

изследвания и иновациите. 

(6) В това ново решение следва да се 

изтъкнат особеностите на 

сътрудничеството с Гренландия. През 

2003 г. Съветът постигна съгласие, че 

бъдещите отношения на Съюза с 

Гренландия след 2006 г. ще се базират 

на всестранно партньорство с оглед 

постигане на устойчиво развитие, 

което ще включва специфични 

споразумения в областта на риболова, 

договорени съобразно общите правила 

и принципи за подобни споразумения. 

Също така съвместната декларация 

на Европейския съюз, от една страна, 

и правителството на Гренландия и 

правителството на Дания, от друга 

страна, относно отношенията 

между Европейския съюз и 

Гренландия, подписана в Брюксел на 

19 март 2015 г., припомни 

историческите, политическите, 

икономическите и културните връзки 

между Съюза и Гренландия и 

подчерта необходимостта от 

укрепване на отношенията и 

сътрудничеството въз основата на 

взаимни интереси. Следователно 

партньорството в рамките на 

настоящото ново решение следва да 

бъде насочено към запазване на 

тесните и трайни връзки между 

Съюза, Гренландия и Дания и следва 

да допринесе за справяне с глобалните 

предизвикателства, като даде 

възможност за разработването на 

динамична програма и за преследването 

на взаимните интереси. В това ново 

решение следва да се подчертаят 

особеностите на сътрудничеството с 

Гренландия, като същевременно бъде 

признато геостратегическото 
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положение на Гренландия, 

значението на политическия диалог 

между Гренландия и Съюза, 

наличието на споразумение за 

партньорство в сектора на 

рибарството между ЕС и Гренландия 

и потенциалното сътрудничество по 

арктическите въпроси. То следва да 

вземе предвид по-специално 

нарастващото въздействие на 

изменението на климата върху 

човешката дейност и околната среда, 

морския транспорт, природните 

ресурси, включително суровините и 

рибните запаси, както и научните 

изследвания и иновациите.  

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Като отразява значението на 

борбата с изменението на климата в 

съответствие с ангажиментите на Съюза 

за изпълнение на Парижкото 

споразумение и целите на ООН за 

устойчиво развитие, тази програма ще 

допринесе за включването на 

действията по климата в политиките на 

Съюза и за постигането на обща цел 25 

% от разходите на бюджета на Съюза да 

подпомагат постигането на целите в 

областта на климата. Действията по 

настоящата програма се очаква да 

допринесат с 20 % от общия финансов 

пакет на програмата с цели в областта 

на климата. Съответните действия ще 

бъдат определени по време на 

изпълнението на програмата и 

преразгледани в контекста на процесите 

на междинната оценка и преглед. 

(16) Като отразява значението на 

борбата с изменението на климата в 

съответствие с ангажиментите на Съюза 

за изпълнение на Парижкото 

споразумение и целите на ООН за 

устойчиво развитие, тази програма ще 

допринесе за включването на 

действията по климата в политиките на 

Съюза и за постигането на обща цел 25 

% от разходите на бюджета на Съюза да 

подпомагат постигането на целите в 

областта на климата. Действията по 

настоящата програма се очаква да 

допринесат с 30 % от общия финансов 

пакет на програмата с цели в областта 

на климата. Съответните действия ще 

бъдат определени по време на 

изпълнението на програмата и 

преразгледани в контекста на процесите 

на междинната оценка и преглед. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 
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Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Съюзът и ОСТ признават 

особеното значение на образованието и 

на професионалното обучение като лост 

за устойчивото развитие на ОСТ. 

(18) Съюзът и ОСТ признават 

особеното значение на образованието и 

на професионалното обучение като лост 

за устойчивото развитие на ОСТ, по-

специално в териториите, където 

общото ниво на образование е доста 

ниско. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) В асоциирането между Съюза и 

ОСТ следва да се взема под внимание и 

да се допринася за опазването на 

културното разнообразие и културната 

идентичност на ОСТ. 

(19) В асоциирането между Съюза и 

ОСТ следва да се взема под внимание и 

да се допринася за опазването на 

културното разнообразие и културната 

идентичност на ОСТ. Следва също 

така да се отделя особено внимание и 

да се допринася за насърчаването и 

зачитането на правата на коренните 

населения на ОСТ. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Търговията и свързаното с 

търговията сътрудничество между 

Съюза и ОСТ следва да допринесат за 

постигането на целта за устойчиво 

икономическо развитие, социално 

развитие и опазване на околната среда. 

(20) Търговията и свързаното с 

търговията сътрудничество между 

Съюза и ОСТ следва да допринесат за 

постигането на целта за устойчиво 

икономическо развитие, социално 

развитие и опазване на околната среда, 

по модела на целите за устойчиво 

развитие. 

 

Изменение  6 
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Предложение за решение 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Настоящото решение следва да 

осигури по-гъвкави правила за 

произход, включително нови 

възможности за кумулация на 

произхода. Кумулацията следва да бъде 

възможна не само с ОСТ и държави, 

сключили споразумение за 

икономическо партньорство (СИП), но 

при определени условия и за продукти с 

произход от държави, с които Съюзът 

прилага споразумение за свободна 

търговия, както и за продукти, които 

подлежат на безмитен и освободен от 

квоти внос в Съюза съгласно „общата 

система за преференции“ на Съюза, 

отново при определени условия. Тези 

условия са необходими, за да се 

предотврати заобикаляне на въведените 

мерки в областта на търговията и да се 

гарантира правилното функциониране 

на договореностите за кумулация. 

(21) Настоящото решение следва да 

осигури по-гъвкави правила за 

произход, включително нови 

възможности за кумулация на 

произхода. Кумулацията следва да бъде 

възможна не само с ОСТ и държави, 

сключили споразумение за 

икономическо партньорство (СИП), но 

при определени условия и за продукти с 

произход от държави, с които Съюзът 

прилага споразумение за свободна 

търговия, както и за продукти, които 

подлежат на безмитен и освободен от 

квоти внос в Съюза съгласно „общата 

система за преференции“ на Съюза, 

отново при определени условия. Тези 

условия са необходими за създаването 

на по-стабилен търговски съюз, 

който да е в състояние да предотврати 

заобикалянето на въведените мерки в 

областта на търговията и да гарантира 

правилното функциониране на 

договореностите за кумулация. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Сътрудничеството в областта на 

финансовите услуги между Съюза и 

ОСТ следва да допринесе за 

изграждането на по-сигурна, по-

стабилна, по-прозрачна финансова 

система, която е от съществено 

значение за подобряването на 

световната финансова стабилност и 

подкрепянето на устойчивия растеж. 

Усилията в тази област следва да бъдат 

насочени към съгласуване с 

международно приетите стандарти и 

сближаване на законодателството на 

(25) Сътрудничеството в областта на 

финансовите услуги между Съюза и 

ОСТ следва да има за цел 

провеждането на борба с данъчните 

измами, отклонението от данъчно 

облагане и избягването на данъци, за 

да се допринесе за изграждането на по-

сигурна, по-стабилна, по-прозрачна 

финансова система, която е от 

съществено значение за подобряването 

на световната финансова стабилност и 

подкрепянето на устойчивия растеж. 

Усилията в тази област следва да бъдат 
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ОСТ с достиженията на правото на 

Съюза в областта на финансовите 

услуги. Следва да се отдели достатъчно 

внимание на укрепването на 

административния капацитет на 

органите на ОСТ, включително в 

областта на надзора. 

насочени към съгласуване с 

международно приетите стандарти и 

сближаване на законодателството на 

ОСТ с достиженията на правото на 

Съюза в областта на финансовите 

услуги. Следва да се отдели достатъчно 

внимание на укрепването на 

административния капацитет на 

органите на ОСТ, включително в 

областта на надзора. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Настоящото решение се 

позовава, когато е необходимо, на 

[Регламента за ИССРМС] 

(Инструмента за съседство, 

сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество) за 

целите на изпълнението на 

сътрудничеството, като по този 

начин гарантира съгласуваност в 

управлението на всички 

инструментите. 

заличава се 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящото решение се 

установява асоциирането на 

отвъдморските страни и територии 

(ОСТ) към Съюза („асоциирането“), 

което представлява партньорство на 

основание на член 198 от ДФЕС, чиято 

цел е да насърчава устойчивото 

развитие на ОСТ и да популяризира 

стойностите и стандартите на Съюза 

по света. 

1. С настоящото решение се 

установява асоциирането на 

отвъдморските страни и територии 

(ОСТ) към Съюза („асоциирането“), 

което представлява партньорство на 

основание на член 198 от ДФЕС, чиято 

цел е да насърчава устойчивото 

развитие на ОСТ и да популяризира 

ценностите, принципите и 

стандартите на Съюза по света. 
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Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Асоциирането между Съюза и 

OCT се основава на цели, принципи и 

ценности, споделяни от OCT, държавите 

членки, с които те са свързани, и Съюза. 

1. Асоциирането между Съюза и 

OCT се основава на цели, принципи и 

ценности, споделяни от OCT, държавите 

членки, с които те са свързани, и Съюза. 

То допринася за постигането на 

целите за устойчиво развитие, 

определени в Програмата до 2030 г., и 

за изпълнението на Парижкото 

споразумение относно изменението 

на климата.  

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При прилагане на настоящото 

решение партньорите се водят от 

принципите на прозрачност, 

субсидиарност и необходимост от 

ефикасност и отдават едно и също 

значение и на трите стълба на 

устойчивото развитие на OCT: 

икономическо развитие, социално 

развитие и опазване на околната среда. 

3. При прилагане на настоящото 

решение партньорите се водят от 

принципите на прозрачност, 

субсидиарност и необходимост от 

ефикасност и отдават едно и също 

значение и на трите стълба на 

устойчивото развитие на OCT: 

икономическо развитие, социално и 

културно развитие и опазване на 

околната среда. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Общата цел на настоящото 

решение е да се способства за 

икономическото и социалното развитие 

на ОСТ и да се създадат тесни 

икономически връзки между тях и 

4. В съответствие с член 3, 

параграф 5 и член 21 от Договора за 

Европейския съюз и член 198 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, общата цел на 
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Съюза като цяло. Асоциирането е 

насочено към постигането на 

посочената обща цел чрез 

подобряване на 

конкурентоспособността на OCT, 

укрепване на устойчивостта на OCT, 

намаляване на тяхната уязвимост по 

отношение на икономиката и 

околната среда и насърчаване на 

сътрудничество между тях и други 

партньори. 

настоящото решение е да се способства 

за икономическото и социалното 

развитие на ОСТ и да се създадат тесни 

икономически връзки между тях и 

Съюза като цяло. 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 5 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да насърчи и подкрепи 

сътрудничеството с ОСТ, 

заличава се 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да се осигурят подкрепа и 

сътрудничество на Гренландия, за да 

се справи с основните си 

предизвикателства, като например 

издигането на равнището на 

образование, и да се допринесе за 

капацитета на администрацията на 

Гренландия да формулира и 

осъществява национални политики. 

б) да се помогне на OCT да се 

справят с основните 

предизвикателства, пред които са 

изправени, включително равнището 

на образованието в Гренландия; 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 5 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да се засили устойчивостта на 
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ОСТ, като се намали тяхната 

икономическа и екологична 

уязвимост; 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 5 – буква б б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) да се подобри 

конкурентоспособността на ОСП, 

включително социалните стандарти;  

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 5 – буква б в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв) да се насърчи 

сътрудничеството на ОСТ с други 

партньори. 

 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. При преследването на тези цели 

в рамките на асоциирането се зачитат 

основните принципи на свобода, 

демокрация, правата на човека и 

основните свободи, принципите на 

правовата държава, добро управление и 

устойчиво развитие, като всички те са 

общи за OCT и държавите членки, с 

които те са свързани. 

6. При преследването на тези цели 

в рамките на асоциирането се зачитат 

основните принципи на демокрация, 

основан на правата подход, обхващащ 

всички права на човека и основните 

свободи, принципите на правовата 

държава, добро управление и устойчиво 

развитие, като всички те са общи за 

OCT и държавите членки, с които те са 

свързани. Същото се отнася и за 

принципа за недопускане на 

дискриминация, основана на пол, раса, 
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етнически произход, религия, 

увреждания, възраст или сексуална 

ориентация, както и за равенство 

между половете. 

 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 4 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Поради ограничения 

административен и човешки 

капацитет на ОСТ, Комисията взема 

надлежно това предвид в процеса на 

програмиране и изпълнение, и по-

специално при приемането на своите 

насоки. 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Член 5 — параграф 2 — буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) икономическата 

диверсификация на икономиките на 

OCT, включително задълбочаване на 

тяхното интегриране в световната и 

регионалните икономики; в конкретния 

случай на Гренландия — 

необходимостта от повишаване на 

уменията на работната сила; 

(a) устойчивата икономическа 

диверсификация на икономиките на 

OCT, включително задълбочаване на 

тяхното интегриране в световната и 

регионалните икономики; в конкретния 

случай на Гренландия — 

необходимостта от повишаване на 

уменията на работната сила; 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 2 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) насърчаване на качествен 

социален модел; 
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Изменение  22 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) насърчаване на ограничаването 

на рисковете от бедствия; 

д) насърчаване на ограничаването 

на рисковете от бедствия, като се 

отчитат приоритетите, определени 

в Рамковата програма от Сендай за 

периода 2015 – 2030 г.; 

 

Изменение  23 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 2 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) въпроси, свързани с Карибите и 

Тихоокеанския басейн. 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За тази цел Съюзът и OCT могат 

да обменят информация и най-добри 

практики или да установяват други 

форми на тясно сътрудничество и 

координация с други партньори в 

контекста на участието на OCT в 

регионални и международни 

организации, като това става чрез 

международни споразумения, доколкото 

е целесъобразно. 

2. За тази цел Съюзът и OCT могат 

да обменят информация и най-добри 

практики или да установяват други 

форми на тясно сътрудничество и 

координация с други партньори в 

контекста на участието на OCT в 

регионални и международни 

организации, като това става чрез 

международни споразумения, доколкото 

е целесъобразно, за да допринесат за 

хармоничното интегриране на ОСТ в 

съответните им географски зони. 

 

Изменение  25 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Асоциирането цели да 

подпомогне сътрудничеството между 

OCT и други партньори в областите на 

сътрудничество, посочени в част II и 

част III от настоящото решение. В това 

отношение целта на асоциирането е да 

се насърчи сътрудничеството между 

OCT и най-отдалечените райони, 

посочени в член 349 от ДФЕС, 

съседните им държави от АКТБ и трети 

държави и територии, които не са сред 

държавите от АКТБ. За постигане на 

тази цел Съюзът подобрява 

координацията и полезните 

взаимодействия между съответните 

програми на Съюза. Съюзът също се 

стреми да асоциира ОСТ към формите 

на диалог, които провежда със 

съседните им държави, независимо дали 

са, или не са държави или територии от 

АКТБ, както и с най-отдалечените 

региони, ако е приложимо. 

3. Асоциирането цели да 

подпомогне сътрудничеството между 

OCT и други партньори в областите на 

сътрудничество, посочени в част II и 

част III от настоящото решение. В това 

отношение целта на асоциирането е да 

се насърчи сътрудничеството между 

OCT и най-отдалечените райони, 

посочени в член 349 от ДФЕС, 

съседните им държави от АКТБ и трети 

държави и територии, които не са сред 

държавите от АКТБ. За постигане на 

тази цел Съюзът подобрява 

координацията и полезните 

взаимодействия между съответните 

програми на Съюза. Съюзът асоциира 

ОСТ към формите на диалог, които 

провежда със съседните им държави, 

независимо дали са, или не са държави 

или територии от АКТБ, както и с най-

отдалечените региони, ако е 

приложимо, като им предоставя 

статут на наблюдатели. 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 4 – буква aа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aа) укрепване на капацитета на 

ОСТ да оказват влияние върху 

приемането на регионални 

стратегии, които да отчитат 

техните специфични 

характеристики, потенциала им и 

европейската им перспектива; 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Член 9 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специално третиране Специално третиране на изолираните 

OCT 

 

Изменение  28 

Предложение за решение 

Член 9а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9a 

 Специално третиране на най-слабо 

развитите ОСТ 

 1. При асоциирането се взема под 

внимание фактът, че OCT се 

различават помежду си от гледна 

точка на степента на развитие и 

структурните ограничения.  

 2. По отношение на най-слабо 

развитите OCT се въвежда режим на 

специално третиране.  

 3. С оглед да се помогне на най-слабо 

развитите OCT да наваксат 

забавянето на своето развитие и да се 

справят с постоянните структурни 

ограничения, техните специфични 

характеристики се вземат надлежно 

предвид при определянето на размера 

на финансовата помощ и условията, с 

които тя е обвързана.  

 4. Най-слабо развитите ОСТ са Уолис 

и Футуна.  

 

Изменение  29 

Предложение за решение 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Асоциирането се основава на 

широк диалог и консултации по въпроси 

от взаимен интерес между OCT, 

1. Асоциирането се основава на 

широк диалог и консултации по въпроси 

от взаимен интерес между OCT, 
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държавите членки, с които те са 

свързани, и Комисията, както и 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ), ако е целесъобразно. 

държавите членки, с които те са 

свързани, Комисията и Европейския 

парламент, както и Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ), ако е 

целесъобразно. 

 

Изменение  30 

Предложение за решение 

Член 12 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отговорности на неправителствените 

участници 

Отговорности на гражданското 

общество и на неправителствените 

участници 

 

Изменение  31 

Предложение за решение 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Неправителствените 

участници могат да имат роля в обмена 

на информация и в консултациите 

относно сътрудничеството, и по-

специално в подготовката и 

изпълнението на помощи, проекти или 

програми за сътрудничество. Възможно 

е да им се делегират известни 

правомощия за финансово управление с 

цел изпълнение на такива проекти или 

програми, така че да се подкрепят 

местни инициативи за развитие. 

1. Гражданското общество, 

частният сектор и 

неправителствените участници могат 

да имат роля в обмена на информация и 

в консултациите относно 

сътрудничеството, и по-специално в 

подготовката и изпълнението на 

помощи, проекти или програми за 

сътрудничество. Възможно е да им се 

делегират известни правомощия за 

финансово управление с цел изпълнение 

на такива проекти или програми, така че 

да се подкрепят местни инициативи за 

развитие. 

 

Изменение  32 

Предложение за решение 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Диалогът позволява на OCT да 3. Диалогът позволява на OCT да 
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участват изцяло в осъществяването на 

асоциирането. 

участват изцяло в осъществяването на 

асоциирането, а също така и при 

изготвянето и прилагането на 

регионалните стратегии на Съюза в 

зоните, в които се намират ОСТ. 

 

Изменение  33 

Предложение за решение 

Член 13 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Диалогът се съсредоточава, 

наред с другото, върху конкретни 

въпроси в областта на политиките, 

които са от взаимен интерес или от 

общо значение за постигането на целите 

на асоциирането. 

4. Диалогът се съсредоточава, 

наред с другото, върху конкретни 

въпроси в областта на политиките, 

които са от взаимен интерес или от 

общо значение за постигането както на 

целите на асоциирането, така и на 

целите за устойчиво развитие. 

 

Изменение  34 

Предложение за решение 

Член 13 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. По-специално диалогът с 

Гренландия предоставя основа за 

широко сътрудничество и диалог в 

области, засягащи inter alia 

енергетиката, изменението на климата и 

околната среда, природните ресурси, 

включително суровините и рибните 

запаси, морския транспорт, научните 

изследвания и иновациите, както и 

арктическото измерение на тези 

въпроси. 

5. По-специално диалогът с 

Гренландия предоставя основа за 

широко сътрудничество и диалог в 

области, засягащи inter alia 

образованието, енергетиката, 

изменението на климата и околната 

среда, природата, природните ресурси, 

включително суровините и рибните 

запаси, морския транспорт, научните 

изследвания и иновациите, както и 

арктическото измерение на тези 

въпроси. 

 

Изменение  35 

Предложение за решение 
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Член 13 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Диалогът с ОСТ от Карибския 

регион има за цел по-специално да 

укрепи европейската стратегия в 

Карибския регион и да осигури 

сътрудничество по въпросите, 

свързани с биологичното 

разнообразие, изменението на 

климата, устойчивото управление на 

ресурсите, предотвратяването и 

управлението на риска от бедствия, 

социалното измерение и 

насърчаването на доброто 

управление, по-конкретно в областта 

на данъчното облагане и борбата с 

организираната престъпност. 

 

Изменение  36 

Предложение за решение 

Член 13 – параграф 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. Диалогът с ОСТ от 

Тихоокеанския регион има за цел по-

специално изготвянето и 

прилагането на амбициозна 

европейска стратегия в 

Тихоокеанския регион чрез засилване 

на европейското присъствие, както и 

осигуряването на сътрудничество по 

социалните въпроси, въпросите за 

устойчивото управление на морските 

и сухоземните ресурси, изменението 

на климата, енергетиката, околната 

среда и синята икономика. 

 

Изменение  37 

Предложение за решение 

Член 14 – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) форумът за диалог ОСТ—ЕС 

(„форум ОСТ—ЕС“) заседава веднъж 

годишно, като събира органи на ОСТ, 

представители на държавите членки и 

Комисията. По целесъобразност към 

форума ОСТ—ЕС се асоциират членове 

на Европейския парламент, 

представители на ЕИБ и представители 

на най-отдалечените райони; 

a) форумът за политически диалог 

ОСТ—ЕС („форум ОСТ—ЕС“) заседава 

веднъж годишно, като събира органи на 

ОСТ, представители на държавите 

членки, Комисията, 

председателството на Съвета и 
Европейския парламент. По 

целесъобразност към форума ОСТ—ЕС 

се асоциират Асоциацията на ОСТ 

(OCTA), представители на ЕИБ, 

представители на най-отдалечените 

райони и представители на трети 

държави или на територии, съседни 

на ОСТ; 

 

Изменение  38 

Предложение за решение 

Член 14 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Комисията, OCT и държавите 

членки, с които последните са свързани, 

провеждат редовни тристранни 

консултации. Тези консултации се 

организират най-малко три пъти 

годишно по инициатива на Комисията 

или по искане на OCT и държавите 

членки, с които те са свързани; 

б) Комисията, OCT и държавите 

членки, с които последните са свързани, 

провеждат редовни тристранни 

консултации. Тези консултации се 

организират най-малко четири пъти 

годишно по инициатива на Комисията 

или по искане на OCT и държавите 

членки, с които те са свързани; 

 

Изменение  39 

Предложение за решение 

Част II – глава 1 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА 

СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА, ОКЕАНИТЕ И 

НАМАЛЯВАНЕТО НА БЕДСТВИЯТА 

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА 

СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА, ОКЕАНИТЕ И 

НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ 

ОТ БЕДСТВИЯ 
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Изменение  40 

Предложение за решение 

Член 15 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

околната среда, изменението на климата 

и ограничаването на рисковете от 

бедствия може да е свързано със 

следното: 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

околната среда, изменението на 

климата, ограничаването на рисковете 

от бедствия и подобряването на 

устойчивостта може да е свързано със 

следното: 

 

Изменение  41 

Предложение за решение 

Член 15 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) насърчаване на устойчивото 

използване и ефективността на 

ресурсите и окуражаване на 

отделянето на икономическия 

растеж от влошаването на околната 

среда; и 

в) насърчаване на устойчивото 

използване и ефективността на 

ресурсите с оглед постигане на 

нисковъглеродна икономика, основана 

на стратегии за справедлив преход; и 

 

Изменение  42 

Предложение за решение 

Член 16 – алинея 1 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) справяне с проблемите, 

свързани с влошаването на 

качеството на земите, включително 

повишаването на морското равнище и 

замърсяването на почвата. 

 

Изменение  43 

Предложение за решение 

Член 17 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

устойчивото управление на горите може 

да е свързано с насърчаване на 

опазването и устойчивото управление 

на горите, включително тяхната роля за 

опазване на околната среда от ерозия и 

контрол на опустиняването, залесяване 

и управление на износа на дървен 

материал. 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

устойчивото управление на горите може 

да е свързано с насърчаване на 

опазването и устойчивото управление 

на горите, включително тяхната роля за 

опазване на околната среда от ерозия и 

контрол на опустиняването, залесяване 

и управление на износа на дървен 

материал, както и за борба с 

незаконната сеч. 

 

Изменение  44 

Предложение за решение 

Член 18 – алинея 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) съгласуване на икономическите и 

социалните дейности, например 

рибарство и аквакултури, туризъм, 

морски транспорт и селско стопанство, с 

потенциала на морските и крайбрежните 

зони от гледна точка на енергия от 

възобновяеми източници и суровини, 

като същевременно се отчитат 

последиците от изменението на климата 

и човешките дейности. 

б) съгласуване на икономическите и 

социалните дейности, например 

рибарство и аквакултури, туризъм, 

морски транспорт и устойчиво селско 

стопанство, с потенциала на морските и 

крайбрежните зони от гледна точка на 

енергия от възобновяеми източници и 

суровини, като същевременно се 

отчитат последиците от изменението на 

климата и човешките дейности. 

 

Изменение  45 

Предложение за решение 

Член 23 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) развитието и укрепването на 

опазването на околната среда; 

в) развитието и укрепването на 

правата на човека, социалната 

закрила и опазването на околната среда; 

 

Изменение  46 

Предложение за решение 

Член 24 – алинея 1 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) допринасяне за усилията на 

държавите партньори да изпълняват 

своите ангажименти в областта на 

изменението на климата в съответствие 

с Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; 

б) допринасяне за усилията на 

държавите партньори да изпълняват 

своите ангажименти в областта на 

изменението на климата в съответствие 

с Парижкото споразумение относно 

изменението на климата и целите за 

устойчиво развитие; 

 

Изменение  47 

Предложение за решение 

Част II – глава 4 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

МЛАДЕЖ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 

ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И 

ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ 

МЛАДЕЖ, ЖЕНИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 

ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И 

ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ 

 

Изменение  48 

Предложение за решение 

Член 32 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Съюзът и ОСТ си 

сътрудничат, за да гарантират 

активно ангажиране на младите хора 

на пазара на труда с цел избягване на 

младежката безработица. 

 

Изменение  49 

Предложение за решение 

Член 32 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 32 a 

 Равенство между половете 
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 1. Съюзът се стреми да насърчава 

равенството между половете в ОСТ, 

овластяването на жените и равните 

политически и икономически 

възможности за жените. 

 2. Асоциирането има за цел да 

защитава правата на жените и 

момичетата, включително срещу 

всички форми на насилие. 

 3. Асоциирането има за цел също 

така да насърчава овластяването на 

жените, особено в ролята им на 

участници в устойчивото развитие и 

в икономическата и финансовата 

сфера. 

 Всички инициативи следва да 

включват измерението, свързано с 

пола.  

 

Изменение  50 

Предложение за решение 

Член 33 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подпомагане на OCT при 

определяне и прилагане на политики в 

сферата на образованието и 

професионалното обучение. 

б) подпомагане на OCT при 

определяне и прилагане на политики в 

сферата на образованието и 

професионалното обучение; и 

 

Изменение  51 

Предложение за решение 

Член 33 — параграф 1 — буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) подкрепа за участието и 

достъпа на ОСТ до програма „Еразъм 

+“ чрез насърчаване и увеличаване на 

мобилността на потенциалните 

бенефициенти от и към ОСТ. 
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Изменение  52 

Предложение за решение 

Член 38 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сценични изкуства Изящни изкуства 

 

Изменение  53 

Предложение за решение 

Член 38 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

сценичните изкуства може да е 

свързано със следното: 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

изящните изкуства може да е свързано 

със следното: 

 

Изменение  54 

Предложение за решение 

Член 38 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) улесняване на повече контакти 

между изпълнителите на сценични 

изкуства в области като професионален 

обмен и обучение, включително участие 

в прослушвания, развитие на мрежи и 

насърчаване на работата в мрежа; 

a) улесняване на повече контакти 

между изпълнителите на изящни 

изкуства в области като професионален 

обмен и обучение, включително участие 

в прослушвания, развитие на мрежи и 

насърчаване на работата в мрежа чрез 

подходяща финансова подкрепа; 

 

Изменение  55 

Предложение за решение 

Член 38 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aа) популяризиране на 

художествените продукции от ОСТ в 

Съюза; 



 

 51 

 

Изменение  56 

Предложение за решение 

Член 39 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

материалното и нематериалното 

културно наследство и историческите 

паметници цели да създаде условия за 

насърчаване на обмена на експертен 

опит и най-добри практики чрез: 

В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на 

материалното и нематериалното 

културно наследство и историческите 

паметници цели да създаде условия за 

насърчаване на обмена на експертен 

опит и най-добри практики и за 

устойчиво оползотворяване на 

обектите чрез: 

 

Изменение  57 

Предложение за решение 

Член 39 – алинея 1 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) подобряване на знанията, 

опазването и оползотворяването на 

материалното и нематериалното 

културно наследство на ОСТ. 

 

Изменение  58 

Предложение за решение 

Част II – глава 6 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА 

ПРЕСТЪПНОСТ 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ 

НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА  

 

Изменение  59 

Предложение за решение 

Член -40 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член -40а 

 Насърчаване на принципите на 

правовата държава 

 1. Асоциирането има за цел да 

насърчава принципите на 

демокрацията, правовата държава и 

зачитането на правата на човека и 

основните свободи, върху които се 

основава, чрез диалог и 

сътрудничество между Съюза и ОСТ. 

 2. Като аванпост на Съюза, ОСТ са 

основен фактор за 

разпространението на ценностите и 

принципите на Съюза в съответните 

им региони. 

 

Изменение  60 

Предложение за решение 

Член 41 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Борба с организираната престъпност, 

трафика на хора, сексуалното 

малтретиране и сексуалната 

експлоатация на деца, тероризма и 

корупцията 

Борба със и предотвратяване на 

организираната престъпност, трафика на 

хора, сексуалното малтретиране и 

сексуалната експлоатация на деца, 

тероризма и корупцията 

 

Изменение  61 

Предложение за решение 

Член 41 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на борбата 

с организираната престъпност може да 

включва: 

1. В контекста на асоциирането 

сътрудничеството в областта на борбата 

със и предотвратяването на 
организираната престъпност може да 

включва: 
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Изменение  62 

Предложение за решение 

Член 42 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 42a 

 Договаряне на търговски 

споразумения с трети държави 

 Когато преговорите по споразумения 

в областта на търговията или 

рибарството с трети държави 

заплашват да причинят сериозни 

щети на регионалната интеграция 

или на чувствителни сектори на ОСТ, 

Комисията извършва оценка на 

въздействието, като взема предвид 

кумулативното въздействие на тези 

споразумения върху икономиките на 

ОСТ. След като бъде извършен този 

анализ, Комисията предава 

резултатите от него на Европейския 

парламент, на Съвета и на 

държавните и местните органи на 

ОСТ преди сключването на 

въпросните международни 

споразумения. 

 

Изменение  63 

Предложение за решение 

Член 53 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Свързаното с търговията 

сътрудничество има за цел да подпомага 

крайните цели на Рамковата конвенция 

на ООН по изменение на климата 

(РКООНИК) и изпълнението на 

Парижкото споразумение. То може да 

обхваща и сътрудничество по други 

свързани с търговията многостранни 

споразумения в областта на околната 

среда, като например Конвенцията по 

международната търговия със 

застрашени видове. 

2. Свързаното с търговията 

сътрудничество има за цел да подпомага 

крайните цели на Рамковата конвенция 

на ООН по изменение на климата 

(РКООНИК), изпълнението на 

Парижкото споразумение и целите за 

устойчиво развитие. То може да 

обхваща и сътрудничество по други 

свързани с търговията многостранни 

споразумения в областта на околната 

среда, като например Конвенцията по 

международната търговия със 
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застрашени видове. 

Изменение   64 

Предложение за решение 

Член 59 – алинея 1 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. помощ, предоставена чрез 

държавни ресурси от ОСТ, която 

нарушава или заплашва да наруши 

конкуренцията чрез поставяне в по-

благоприятно положение на 

определени предприятия, доколкото 

има значително отрицателно 

въздействие върху търговията или 

инвестициите 

заличава се 

 

Изменение  65 

Предложение за решение 

Член 70 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът и OCT полагат максимални 

усилия, за да гарантират, че на тяхна 

територия са въведени и се прилагат 

договорените на международно 

равнище стандарти за регулиране и 

надзор в сектора на финансовите услуги 

и за борба с укриването и избягването 

на данъци. Такива международни 

стандарти са, наред с другото, „Основни 

принципи на ефективния банков 

надзор“ на Базелския комитет, 

„Основни принципи в областта на 

застраховането“ на Международната 

асоциация на застрахователните 

надзорни органи, „Цели и принципи на 

правната уредба на ценните книжа“ на 

Международната организация на 

комисиите за ценни книжа, 

„Споразумение за обмен на информация 

по данъчни въпроси“ на ОИСР, 

„Декларация относно прозрачността и 

обмена на информация за данъчни 

цели“ на Г-20 и „Ключови 

Съюзът и OCT полагат максимални 

усилия, за да гарантират, че на тяхна 

територия са въведени и се прилагат 

договорените на международно 

равнище стандарти за регулиране и 

надзор в сектора на финансовите услуги 

и за борба с данъчните измами, 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци. Такива 

международни стандарти са, наред с 

другото, „Основни принципи на 

ефективния банков надзор“ на 

Базелския комитет, „Основни принципи 

в областта на застраховането“ на 

Международната асоциация на 

застрахователните надзорни органи, 

„Цели и принципи на правната уредба 

на ценните книжа“ на Международната 

организация на комисиите за ценни 

книжа, „Споразумение за обмен на 

информация по данъчни въпроси“ на 

ОИСР, „Декларация относно 

прозрачността и обмена на информация 
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характеристики на ефективните режими 

за преструктуриране на финансови 

институции“ на Съвета за финансова 

стабилност. 

за данъчни цели“ на Г-20 и „Ключови 

характеристики на ефективните режими 

за преструктуриране на финансови 

институции“ на Съвета за финансова 

стабилност, а така също и 

Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана 

престъпност и протоколите към нея. 

 

Изменение  66 

Предложение за решение 

Член 72 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) адекватни финансови ресурси и 

подходяща техническа помощ, насочена 

към укрепване на капацитета на OCT да 

формулират и прилагат стратегически и 

регулаторни рамки; 

a) адекватни финансови ресурси и 

подходяща техническа помощ в 

рамките на настоящето решение, 

насочена към укрепване на капацитета 

на OCT да формулират и прилагат 

стратегически и регулаторни рамки; 

 

Изменение  67 

Предложение за решение 

Член 72 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дългосрочно финансиране за 

насърчаване на растежа на частния 

сектор; 

б) дългосрочно финансиране в 

рамките на настоящето решение за 

насърчаване на растежа на частния 

сектор; 

 

Изменение  68 

Предложение за решение 

Член 72 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) когато е целесъобразно, други 

програми на Съюза могат да допринасят 

за действия, установени съгласно 

настоящото решение, при условие че 

финансирането не покрива едни и същи 

в) допълнително финансиране по 

линия на други програми на Съюза, 

които могат да допринасят за действия, 

установени съгласно настоящото 

решение, при условие че финансирането 
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разходи. Настоящото решение може 

също така да допринася за мерки, 

въведени по линия на други програми 

на Съюза, при условие че 

финансирането не покрива едни и 

същи разходи. В такъв случай в 

работната програма, обхващаща тези 

действия, се определя кой набор от 

правила се прилага. 

не покрива едни и същи разходи. В 

такъв случай в работната програма, 

обхващаща тези действия, се определя 

кой набор от правила се прилага. 

 

Изменение  69 

Предложение за решение 

Член 72 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Настоящото решение може също 

така да допринася за мерки, въведени 

по линия на други програми на Съюза, 

при условие че финансирането не 

покрива едни и същи разходи. В такъв 

случай в работната програма, 

обхващаща тези действия, се 

определя кой набор от правила да се 

прилага. 

 

Изменение  70 

Предложение за решение 

Член 73 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общият финансов пакет за 

програмата за периода 2021—2027 г. е 

500 000 000 EUR по текущи цени. 

1. Общият финансов пакет за 

програмата за периода 2021—2027 г. е 

669 000 000 EUR по текущи цени. 

 

Изменение  71 

Предложение за решение 

Член 74 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Програмирана помощ 

„програмирана помощ“ означава 

a) Програмирана помощ 

„програмирана помощ“ означава 
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безвъзмездна помощ, предоставена на 

OCT за финансиране на териториални, 

регионални и междурегионални 

стратегии и приоритети, определени в 

програмните документи; 

безвъзмездна помощ, предоставена на 

OCT за финансиране на териториални, 

регионални и междурегионални 

стратегии и приоритети, по 

целесъобразност, определени в 

програмните документи; 

 

Изменение  72 

Предложение за решение 

Член 74 – алинея 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „междурегионално 

разпределение“ означава сума — в 

рамките на регионалното 

разпределение, предназначена за 

програмираната помощ с цел 

финансиране на стратегии и приоритети 

на междурегионално сътрудничество с 

участието на поне една OCT и един или 

няколко от най-отдалечените 

райони, посочени в член 349 от ДФЕС, 

и/или на една или няколко от 

държавите от АКТБ, и/или една или 

няколко други държави или 

територии. 

ж) „междурегионално 

разпределение“ означава сума — в 

рамките на регионалното 

разпределение, предназначена за 

програмираната помощ с цел 

финансиране на стратегии и приоритети 

на междурегионално сътрудничество с 

участието на субектите, посочени в 

член 82 от настоящото решение.  

 

Изменение  73 

Предложение за решение 

Член 74 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 74 а 

 Общ принцип 

 Освен ако в настоящото решение не е 

изрично предвидено, финансовата 

помощ от Съюза се предоставя в 

съответствие с Регламент (ЕС, 

Евратом) 2018/1046 на Европейския 

парламент и на Съвета1a 

(„Финансовия регламент“) и съгласно 

целите и принципите на настоящото 

решение. 
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 ___________________ 

 1а Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 

на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 юли 2018 г. за 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, за 

изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 

№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 

№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 

№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 

Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 

на Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 

1). 

 

Изменение  74 

Предложение за решение 

Член 75 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) се предоставя при надлежно 

отчитане на съответните географски, 

социални и културни характеристики на 

OCT, както и техния специфичен 

потенциал; 

a) се предоставя при надлежно 

отчитане на съответните демографски, 

географски, икономически и 

финансови, екологични, социални и 

културни характеристики на OCT, както 

и техния специфичен потенциал; 

 

Изменение  75 

Предложение за решение 

Член 75 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Финансирането от Съюза 

може да се предоставя чрез видовете 

финансиране, предвидени във 

Финансовия регламент, и по-

специално чрез: 

 a) безвъзмездни средства; 

 б) договори за възлагане на 

обществени поръчки за услуги, 

доставки или строителни работи; 
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 в) бюджетна помощ; 

 г) вноски в доверителни фондове, 

създадени от Комисията, в 

съответствие с член 234 от 

Финансовия регламент; 

 д) финансови инструменти; 

 е) бюджетни гаранции; 

 ж) смесено финансиране; 

 з) финансова помощ; 

 и) външни експерти, получаващи 

възнаграждение. 

 В контекста на програмираната 

помощ, финансовата помощ от 

Съюза е главно под формата на 

бюджетна подкрепа за ОСТ. 

 Финансовата помощ на Съюза може 

също така да се предоставя съгласно 

Финансовия регламент чрез вноски 

към международни, регионални или 

национални фондове, като тези, 

които са създадени или управлявани 

от ЕИБ, от държавите членки, от 

партньорските държави и региони 

или от международни организации, с 

цел привличане на съвместно 

финансиране от множество донори 

или към фондове, създадени от един 

или повече донори за целите на 

съвместното изпълнение на проекти. 

 Финансовата помощ на Съюза се 

изпълнява от Комисията съгласно 

разпоредбите на Финансовия 

регламент, пряко от службите на 

Комисията, делегациите на Съюза и 

изпълнителните агенции, при 

споделено управление с държавите 

членки или косвено, чрез възлагане на 

задачи по изпълнението на бюджета 

на субекти, посочени във Финансовия 

регламент. Тези субекти гарантират 

съответствието с външната 

политика на Съюза и могат да 

поверяват задачи по изпълнението на 

бюджета на други субекти при 

условия, равностойни на условията, 

прилагани спрямо Комисията. 
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 Финансираните действия могат да 

бъдат изпълнявани чрез успоредно или 

съвместно съфинансиране. При 

паралелно съфинансиране действието 

се разделя на редица ясно определими 

компоненти, като всеки от тях се 

финансира от различни партньори, 

които предоставят съфинансиране по 

такъв начин, че крайното използване 

на финансирането да може винаги да 

се идентифицира. При съвместно 

финансиране общите разходи за 

действието се разделят между 

партньорите, които предоставят 

съфинансирането, и ресурсите се 

обединяват по такъв начин, че вече не 

е възможно да се идентифицира 

източникът на финансиране за 

дадена дейност, извършена като част 

от действието. В такива случаи, при 

последващото публикуване на 

споразуменията за отпускане на 

безвъзмездни средства и на 

договорите за обществени поръчки, 

както е посочено в член 38 от 

Финансовия регламент, се спазват 

правилата на отговорния субект, 

когато това е целесъобразно. 

 Финансирането от Съюза нито 

подлежи на специфични данъци, 

мита или такси, нито води до 

събирането на такива. 

 

Изменение  76 

Предложение за решение 

Член 75 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 75 а 

 Пренасяния, годишни вноски, 

бюджетни кредити за поети 

задължения, повторни плащания и 

приходи, генерирани от финансови 

инструменти 

 1. В допълнение към член 12, 

параграф 2 от Финансовия регламент, 
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неизползваните бюджетни кредити 

за поети задължения и за плащания 

съгласно настоящото решение се 

пренасят автоматично и за тях 

могат да бъдат поети задължения до 

31 декември на следващата финансова 

година. Пренесената сума се използва 

първа през следващата финансова 

година. Комисията информира 

Европейския парламент и Съвета за 

пренесените бюджетни кредити за 

поети задължения в съответствие с 

член 12, параграф 6 от Финансовия 

регламент. 

 2. В допълнение към правилата по 

член 15 от Финансовия регламент 

относно повторното предоставяне на 

бюджетни кредити, бюджетните 

кредити за поети задължения, 

съответстващи на сумата на 

отменените бюджетни кредити в 

резултат на пълното или частично 

неизпълнение на дадена дейност 

съгласно настоящото решение, се 

възстановяват по първоначалния 

бюджетен ред. Позоваванията на 

член 15 от Финансовия регламент в 

член 12, параграф 1, буква б) от 

Регламента за определяне на 

многогодишната финансова рамка се 

разбират като включващи позоваване 

на настоящия параграф за целите на 

настоящото решение. 

 3. Бюджетните задължения за 

дейности, които надхвърлят една 

финансова година, могат да се 

разпределят за няколко години под 

формата на годишни вноски, в 

съответствие с член 112, параграф 2 

от Финансовия регламент. 

 Член 114, параграф 2, алинея 3 от 

Финансовия регламент не се прилага 

за тези многогодишни действия. 

Комисията автоматично отменя 

всяка част от бюджетно задължение 

за действие, която до 31 декември на 

петата година след годината на 

поемане на бюджетното задължение 

не е била използвана с цел 
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предварително финансиране или 

извършване на междинни плащания 

или за която не е представен заверен 

отчет за извършени разходи, нито 

искане за плащане. 

 Параграф 2 от този член се прилага 

също така за годишните вноски. 

 

Изменение  77 

Предложение за решение 

Член 76 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) институционално развитие, 

изграждане на капацитет и включване 

на аспектите, свързани с околната среда; 

б) институционално развитие, 

изграждане на капацитет и включване 

на аспектите, свързани с околната среда, 

равенството между половете и 

доброто управление; 

 

Изменение  78 

Предложение за решение 

Член 77 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съюзът подпомага усилията на 

OCT да съберат надеждни 

статистически данни в тези области. 

2. Съюзът подпомага усилията на 

OCT да съберат надеждни и публично 

достъпни статистически данни в тези 

области. 

 

Изменение  79 

Предложение за решение 

Член 77 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съюзът може да подпомага 

усилията на ОСТ за подобряване на 

съпоставимостта на техните 

макроикономически показатели. 

3. Съюзът може да подпомага 

усилията на ОСТ за подобряване на 

съпоставимостта на техните 

макроикономически показатели, по-

специално чрез улесняване на 

анализите за БВП на ОСТ с паритет 

на покупателната способност, ако 
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има такъв. 

 

Изменение  80 

Предложение за решение 

Член 78 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. По инициатива на Комисията 

финансирането от Съюза може да 

покрива разходи за подкрепа на 

прилагането на решението и за 

постигането на неговите цели, 

включително за административна 

подкрепа, свързана с подготовката, 

последващите действия, мониторинга, 

контрола, одита и оценката, които са 

необходими за посоченото прилагане, 

както и разходи в централата и в 

делегациите на Съюза за 

административната подкрепа, 

необходима за програмата и за 

управлението на операциите, 

финансирани по силата на 

настоящото решение, включително 

информационни и комуникационни 

действия и институционални 

информационни и технологични 

системи. 

1. По инициатива на Комисията 

финансирането от Съюза може да 

покрива разходи за подкрепа на 

прилагането на решението и за 

постигането на неговите цели, 

включително за административна 

подкрепа, свързана с подготовката, 

последващите действия, мониторинга, 

контрола, одита и оценката, които са 

необходими за посоченото прилагане.  

 

Изменение  81 

Предложение за решение 

Член 79 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 79 заличава се 

Общ принцип  

Освен ако е предвидено друго в 

настоящото решение, финансовата 

помощ на Съюза се осъществява в 

съответствие с целите и 

принципите на настоящото решение, 

Финансовия регламент и [Регламента 

за ИССРМС], и по-специално дял II, 
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глава I, с изключение на член 13, член 

14, параграфи 1 и 4 и член 15, глава III, 

с изключение на член 21, параграф 1, 

параграф 2, букви а) и б) и параграф 3, 

и глава V, с изключение на член 31, 

параграфи 1, 4, 6 и 9 и член 32, 

параграф 3. Процедурата, предвидена 

в член 80 от настоящото решение, не 

се прилага по отношение на случаите, 

посочени в член 21, параграф 2, 

буква в) от [Регламента за ИССРМС]. 

 

Изменение  82 

Предложение за решение 

Член 79 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 79 а 

 Приемане на програмни документи 

 1. В рамките на партньорството 

между Съюза и ОСТ, органите на ОСТ 

отговарят за изготвянето и 

приемането на секторните политики 

в основните области на 

сътрудничество, посочени в част II 

на настоящото решение, и 

осигуряват подходящи последващи 

действия. 

 Въз основа на това всяка ОСТ изготвя 

и представя програмен документ за 

устойчивото развитие на своята 

територия. Този програмен документ 

осигурява съгласувана рамка за 

сътрудничеството между Съюза и 

съответната ОСТ, като се зачитат 

предметът и приложното поле, 

целите, принципите и политиките 

на Съюза. 

 Всеки програмен документ съдържа: 

 — кратко представяне на 

политическия, икономическия, 

социалния, културния и екологичния 

контекст на ОСТ; 

 — кратко описание на стратегията 
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на ОСТ за устойчиво развитие 

(„Програмата до 2030“), където са 

определени приоритетите на ОСТ и 

начините, по които ОСТ възнамерява 

да допринесе за реализацията на 

целите за устойчиво развитие; 

 — приоритетните области, избрани 

за финансиране от Съюза; 

 — специфичните цели; 

 — очакваните резултати; 

 — ясни и конкретни показатели за 

изпълнение; 

 — индикативно разпределение на 

финансовите средства както на общо 

ниво, така и по приоритетни 

области; 

 — ориентировъчен график.  

 2. Програмният документ се 

основава на придобития опит и на 

най-добрите практики и се базира на 

провеждането на консултации и 

диалог с гражданското общество, 

местните органи и други участници, с 

цел да се гарантира подходящо 

участие от тяхна страна и 

последващо вземане предвид на 

индикативния програмен документ. 

 3. Органите на всяка ОСТ, 

съответната държава членка, с 

която е свързана тази ОСТ, и 

Комисията разменят мнения относно 

проекта на програмния документ. 

Органите на ОСТ отговарят за 

финализирането на програмния 

документ. Комисията уточнява в 

насоките начините за програмиране 

за ОСТ по начин, който да позволява 

бързо одобряване на програмните 

документи. 

 4. След финализирането 

Комисията прави оценка на 

програмния документ, за да провери 

дали той съответства на целите на 

настоящото решение и на 

съответните политики на Съюза, 

както и дали съдържа необходимите 
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елементи за приемането на 

годишното решение за финансиране. 

Органите на ОСТ предоставят 

необходимата информация за 

извършването на тази оценка, 

включително резултатите от 

евентуалните проучвания за 

осъществимост. 

 5. Програмният документ се 

приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 88, параграф 5 от 

настоящото решение.  

 Посочената процедура се прилага 

също и при съществени 

преразглеждания, които водят до 

значително изменение на 

стратегията или на програмирането 

ѝ. 

 Процедурата по разглеждане не се 

прилага за несъществени изменения 

на индикативния програмен 

документ, които целят технически 

корекции, пренасочване на средства в 

рамките на индикативните 

разпределения за всяка приоритетна 

област или увеличаване или 

намаляване на размера на 

първоначалните индикативни 

средства с по-малко от 20%, при 

условие че тези изменения не засягат 

приоритетните области и целите, 

посочени в индикативния програмен 

документ. Комисията съобщава тези 

несъществени изменения на 

Европейския парламент и на Съвета в 

срок от един месец от датата на 

приемане на съответното решение. 

 

Изменение  83 

Предложение за решение 

Член 79 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 79 б 
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 Планове за действие и мерки 

 1. Комисията приема годишни 

или многогодишни планове за 

действие или мерки. Мерките могат 

да бъдат под формата на 

индивидуални мерки, специални 

мерки, мерки за подпомагане или 

извънредни мерки за помощ. За всяко 

действие в плановете за действие и 

мерките се посочват преследваните 

цели, очакваните резултати и 

основните дейности, начините на 

изпълнение, бюджетът и 

евентуалните разходи, свързани с 

подкрепата. 

 2. Плановете за действие се 

основават на програмните 

документи. 

 3. Плановете за действие и 

мерките се приемат в съответствие 

с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 88, параграф 5 от 

настоящото решение. Процедурата, 

посочена в параграф 1, не се изисква по 

отношение на: 

 a) планове за действие, индивидуални 

мерки и мерки за подкрепа, за които 

финансирането от Съюза не 

надвишава 10 милиона евро;  

 б) технически изменения, при условие 

че тези изменения не засягат 

съществено целите на съответния 

план за действие или съответната 

мярка, като например: 

 i) промяна на метода за изпълнение; 

 ii) преразпределяне на средствата 

между действията, съдържащи се в 

даден план за действие; 

 iii) увеличаване или намаляване на 

бюджета на плановете за действие 

или на мерките с не повече от 20% от 

първоначалния бюджет и без да се 

надхвърля сумата от 10 милиона евро. 

 При плановете за действие и 

многогодишните мерки праговете, 

посочени в параграф 3, буква а) и буква 
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б), подточка iii), се прилагат на 

годишна основа. Европейският 

парламент и държавите членки се 

уведомяват относно плановете за 

действие и мерките, приети съгласно 

настоящия параграф, с изключение на 

извънредните мерки за помощ, както 

и относно техническите изменения, в 

срок от един месец след приемането 

им. 

 4. Преди да приеме или удължи 

действието на извънредните мерки за 

помощ в размер до 20 000 000 EUR, 

Комисията информира Съвета 

относно тяхното естество и цели и 

относно предвидените финансови 

суми. Комисията информира Съвета, 

преди да направи значителни и 

съществени промени във вече 

приетите извънредни мерки за 

помощ. При планирането и 

последващото изпълнение на тези 

мерки Комисията взема предвид 

стратегическия подход, приет от 

Съвета по този въпрос, като следи за 

запазване на съгласуваността на 

външната дейност на Съюза. 

Комисията надлежно и своевременно 

информира Европейския парламент за 

планирането и изпълнението на 

извънредните мерки за помощ 

съгласно настоящия член, 

включително за предвидените 

финансови средства, и информира 

също така Европейския парламент за 

направени значителни промени или 

удължавания на срока за тази помощ. 

 5. При надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, 

като например кризи, включително 

природни или предизвикани от човека 

бедствия, непосредствена заплаха за 

демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на 

човека или основните свободи, 

Комисията може да приема планове 

за действие и мерки или изменения на 

съществуващи планове за действие и 

мерки, в съответствие с процедурата, 
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посочена в член 88, параграф 5. 

 

Изменение  84 

Предложение за решение 

Член 80 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 80 заличава се 

Приемане на многогодишни 

индикативни програми, планове за 

действие и мерки 

 

Комисията приема по силата на 

настоящото решение под формата на 

„единен програмен документ“ 

многогодишни индикативни програми, 

посочени в член 12 от [Регламента за 

ИССРМС] заедно със съответните 

планове за действие и мерки, посочени 

в член 19 от [Регламента за 

ИССРМС] в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 88, параграф 5 от 

настоящото решение. Тази процедура 

се прилага и по отношение на 

прегледите, посочени в член 14, 

параграф 3 от [Регламента за 

ИССРМС], с които значително се 

изменя съдържанието на 

многогодишната индикативна 

програма. 

 

В случая на Гренландия плановете за 

действие и мерките, посочени в 

член 19 от [Регламента за ИССРМС], 

могат да бъдат приети отделно от 

многогодишните индикативни 

програми. 

 

 

Изменение  85 

Предложение за решение 

Член 81 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Публичните органи на OCT имат 1. Публичните органи на всички 
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право да получават финансовата помощ, 

предвидена в настоящото решение. 

OCT имат право да получават 

финансовата помощ, предвидена в 

настоящото решение. 

 

Изменение  86 

Предложение за решение 

Член 81 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) участници в децентрализирано 

сътрудничество и други 

неправителствени организации от OCT 

и Съюза с цел да се създадат условия за 

предприемане на икономически, 

културни, социални и образователни 

проекти и програми в OCT в рамките на 

децентрализирано сътрудничество, 

както е описано в член 12 от настоящото 

решение. 

д) участници в децентрализирано 

сътрудничество и други 

неправителствени организации от OCT 

и Съюза с цел да се създадат условия за 

предприемане на икономически, 

екологични, културни, социални и 

образователни проекти и програми в 

OCT в рамките на децентрализирано 

сътрудничество, както е описано в член 

12 от настоящото решение. 

 

Изменение  87 

Предложение за решение 

Член 82 – параграф 1 – буква в – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) една или повече регионални 

организации, в които членуват OCT; 

iii) една или повече регионални 

организации или сдружения, в които 

членуват OCT; 

 

Изменение  88 

Предложение за решение 

Член 83 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Физически лица от OCT съгласно 

определението в член 50 и, където е 

приложимо, съответните публични 

и/или частни организации и институции 

в OCT, имат право да участват във и да 

получават финансиране от програми на 

Съюза, предмет на правилата и целите 

1. Физически лица от OCT съгласно 

определението в член 50 и, където е 

приложимо, съответните публични 

и/или частни организации и институции 

в OCT, имат право да участват във 

всички програми на Съюза, 

включително фонд „Солидарност“ на 
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на програмите и евентуални 

договорености, приложими по 

отношение на държавите членки, с 

които са свързани тези OCT. 

Европейския съюз, и да получават 

финансиране от тези програми, при 

спазване на правилата и целите на 

програмите и евентуални 

договорености, приложими по 

отношение на държавите членки, с 

които са свързани тези OCT. 

 

Изменение  89 

Предложение за решение 

Член 83 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. Комисията осигурява 

ефективен и ефикасен достъп на ОСТ 

до всички програми и инструменти за 

сътрудничество на Съюза с други 

държави, като при необходимост 

предвижда конкретни мерки. 

 Освен това Комисията гарантира 

прозрачността на информацията и 

видимостта на поканите за 

представяне на предложения, 

отправени по различните програми на 

Съюза, чрез актуален портал за 

достъп, предназначен за ОСТ. 

 

Изменение  90 

Предложение за решение 

Член 83 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ОСТ докладват на Комисията 

относно това участие в програмите на 

Съюза всяка година, считано от 

2022 г. 

3. Въз основана информацията, 

предадена от ОСТ, Комисията изготвя 

годишен доклад за участието на ОСТ 
в програмите на Съюза. 

 

Изменение  91 

Предложение за решение 

Член 86 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се осигури ефективна оценка на 

напредъка на настоящото решение по 

отношение на изпълнението на неговите 

цели, на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 87, за да 

изменя член 3 от приложение I с цел 

преразглеждане или допълване на 

показателите, когато това бъде счетено 

за необходимо, и допълване на 

настоящото решение с разпоредби 

относно създаването на рамка за 

мониторинг и оценка. 

За да се осигури ефективна оценка на 

напредъка на настоящото решение по 

отношение на изпълнението на неговите 

цели, на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 87, с цел 

определяне на показателите за 
изпълнение, предвидени в член 3 от 

приложение I, или преразглеждане или 

допълване на показателите, когато това 

бъде счетено за необходимо, и 

допълване на настоящото решение с 

разпоредби относно създаването на 

рамка за мониторинг и оценка. 

 

Изменение  92 

Предложение за решение 

Член 87 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 86, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от 01 януари 2021 г. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не 

възрази срещу подобно продължаване 

не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 86, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от 01 януари 2021 г. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не 

възрази срещу подобно продължаване 

не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. Съветът 

съобщава решението си на 

Европейския парламент. 

 

Изменение  93 

Предложение за решение 

Член 87 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

4. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 
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акта на Съвета. акта на Съвета и на Европейския 

парламент. 

 

Изменение  94 

Предложение за решение 

Член 87 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 86, влиза в сила единствено ако 

Съветът не представи възражение в срок 

от два месеца след нотифицирането на 

акта на Съвета или ако преди 

изтичането на този срок Съветът e 

уведомил Комисията, че няма да 

представи възражения. Посоченият срок 

може да бъде удължен с два месеца по 

инициатива на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 86, влиза в сила единствено ако 

Съветът не представи възражение в срок 

от два месеца след нотифицирането на 

акта на Съвета или ако преди 

изтичането на този срок Съветът e 

уведомил Комисията, че няма да 

представи възражения. Посоченият срок 

може да бъде удължен с два месеца по 

инициатива на Съвета. Ако Съветът 

възнамерява да внесе възражение, той 

информира за това Европейския 

парламент в разумен срок, преди да 

вземе окончателното решение, като 

посочва делегирания акт, срещу който 

възнамерява да възрази, както и 

евентуалните причини за 

възражението. 

 

Изменение  95 

Предложение за решение 

Член 90 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящото решение се прилага в 

съответствие с Решение 2010/427/ЕС 

на Съвета. 

Върховният представител на Съюза 

по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност осигурява 

цялостната политическа 

координация на външната дейност на 

Съюза, като гарантира единството, 

съгласуваността и ефективността 

на външната дейност на Съюза.  

__________________  

46 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 

26 юли 2010 г. за определяне на 
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организацията и функционирането на 

Европейската служба за външна 

дейност (OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 

30). 

 

Изменение  96 

Предложение за решение 

Член 92 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Решението се прилага от 1 януари 2021 

г. 

Решението се прилага от 1 януари 

2021 г. и срокът на действието му 

изтича на 31 декември 2027 г. 

 

Изменение  97 

Предложение за решение 

Приложение I – член 1 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За целите на настоящото 

решение за седемгодишния период от 1 

януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. 

общият размер на финансовата помощ 

от Съюза от 500 милиона евро в текущи 

цени се разпределя, както следва: 

1. За целите на настоящото 

решение за седемгодишния период от 1 

януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. 

общият размер на финансовата помощ 

от Съюза от 669 милиона евро в текущи 

цени се разпределя, както следва: 

 

Изменение  98 

Предложение за решение 

Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) сума в размер на 159 милиона 

евро под формата на безвъзмездни 

средства за подпомагане, което може да 

бъде разпределено за двустранни 

програми за дългосрочно развитие на 

ОСТ с изключение на Гренландия, по-

конкретно за финансиране на 

инициативите, посочени в документа за 

програмиране. Тази сума се разпределя 

въз основа на нуждите и резултатите на 

a) 81% под формата на 

безвъзмездни средства за подпомагане, 

което може да бъде разпределено за 

двустранни програми за дългосрочно 

развитие на всички ОСТ, по-конкретно 

за финансиране на инициативите, 

посочени в документа за програмиране. 
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ОСТ в съответствие със следните 

критерии: когато това е уместно, в 

документа за програмиране се обръща 

особено внимание на действията, 

целящи засилване на управлението и 

институционалния капацитет на 

отвъдморските страни и територии 

бенефициери, и когато е подходящо, 

на вероятния график за предвидените 

действия. При разпределянето на 

тази сума се вземат предвид 

числеността на населението, размерът 

на брутния вътрешен продукт (БВП), 

размерът на средствата, отпуснати в 

предходни периоди, и ограниченията, 

произтичащи от географската 

изолираност на ОСТ, съгласно 

посоченото в член 9 от настоящото 

решение; 

 Тази сума се разпределя въз основа на 

нуждите и резултатите на ОСТ в 

съответствие със следните критерии: 

числеността на населението, размерът 

на брутния вътрешен продукт (БВП) 

чрез брутния вътрешен продукт по 

паритет на покупателната 

способност (БВП по ППС), при 

наличието на такива данни, размерът 

на средствата, отпуснати в предходни 

периоди, ограниченията, произтичащи 

от географската изолираност на ОСТ, 

съгласно посоченото в член 9 от 

настоящото решение, ниското равнище 

на развитие на ОСТ, посочено в 

член 9а от настоящото решение, 

размерът на териториите и 

предизвикателствата, свързани с 

климата и околната среда.  

 4% за Аруба  

 1,5% за Бонер 

 5% за Кюрасао 

 48% за Гренландия  

 10,75% за Нова Каледония  

 10,85% за Френска Полинезия  

 1,2% за Саба  

 2% за Сен Бартелеми 
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 0,8% за Синт Еустациус 

 7,5% за Сен Пиер и Микелон  

 2,5% за Синт Мартен 

 0,4% за Френските южни и 

антарктически територии 

 5,5% за Уолис и Футуна  

 

Изменение  99 

Предложение за решение 

Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сума в размер на 225 милиона 

евро под формата на безвъзмездни 

средства за подпомагане, което може 

да бъде разпределено за двустранните 

програми за дългосрочно развитие на 

Гренландия, по-конкретно за 

финансиране на инициативата, 

посочена в документа за 

програмиране; 

заличава се 

 

Изменение  100 

Предложение за решение 

Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) сума в размер на 81 милиона 

евро се отпуска за подпомагане на 

регионалните програми на ОСТ, 15 

милиона от които може да подкрепят 

междурегионални операции, доколкото 

Гренландия отговаря на условията за 

допустимост само за 

междурегионалните операции. Това 

сътрудничество ще се осъществява в 

координация с член 7 от настоящото 

решение, по-специално във връзка с 

областите от взаимен интерес, посочени 

в член 5 от настоящото решение, и чрез 

консултация посредством посочените в 

член 14 от настоящото решение форми 

в) 12% се отпускат за 

подпомагане на регионалните програми 

на ОСТ, 30 милиона от които може да 

подкрепят междурегионални операции, 

доколкото Гренландия отговаря на 

условията за допустимост само за 

междурегионалните операции. Това 

сътрудничество ще се осъществява в 

координация с член 7 от настоящото 

решение, по-специално във връзка с 

областите от взаимен интерес, посочени 

в член 5 от настоящото решение, и чрез 

консултация посредством посочените в 

член 14 от настоящото решение форми 

на партньорството ЕС—ОСТ. 
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на партньорството ЕС—ОСТ. 

Стремежът е тези средства да се 

координират с други съответни 

финансови програми и инструменти на 

Съюза и по-специално най-отдалечените 

региони, посочени в член 349 от ДФЕС; 

Стремежът е тези средства да се 

координират с други съответни 

финансови програми и инструменти на 

Съюза и по-специално най-отдалечените 

региони, посочени в член 349 от ДФЕС; 

 

Изменение  101 

Предложение за решение 

Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) сума в размер на 22 милиона 

евро за проучвания или мерки за 

техническа помощ за всички ОСТ и 

Гренландия, в съответствие с член 78 от 

настоящото решение49 ; 

г) 3,5% за проучвания или мерки за 

техническа помощ за всички ОСТ и 

Гренландия, в съответствие с член 78 от 

настоящото решение; 

__________________  

49 От тази сума 9,725 милиона евро са 

заделени за покриване от страна на 

Комисията на техническа и/или 

административна помощ и разходи в 

подкрепа на изпълнението на 

програми и/или дейности на ЕС, 

непреки научни изследвания, преки 

научни изследвания. 

 

 

Изменение  102 

Предложение за решение 

Приложение І – член 1 – параграф 1 – буква д – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) сума от 13 милиона евро за 

неразпределени средства за всички ОСТ 

и Гренландия inter alia: 

д) 3,5% за неразпределени средства 

за всички ОСТ и Гренландия inter alia: 

 

Изменение  103 

Предложение за решение 

Приложение I – член 1 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията, след преглед, може 

да реши да разпредели 

неразпределените средства, посочени в 

настоящия член. 

2. Комисията, след извършване на 

преглед до 2025 г., може да реши, след 

консултации с държавите членки и 

Европейския парламент, да разпредели 

неразпределените средства, посочени в 

настоящия член. 

 

Изменение  104 

Предложение за решение 

Приложение I – член 3 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Постигането на целите, определени в 

член 3.5 от решението, се измерва: 
В съответствие с целите за 

устойчиво развитие, ще бъде изготвен 

списък с ключови показатели за 

ефективност съгласно процедурата 

по член 86, който ще се използва за 

подпомагане на оценката за 

степента, в която Съюзът е 

допринесъл за постигането на целите, 

определени в член 3.5 от настоящото 

решение.  

 

Изменение  105 

Предложение за решение 

Приложение I – член 3 – алинея 1 – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. за ОСТ с изключение на 

Гренландия с износа на стоки и услуги 

като процент от БВП и общите 

държавни приходи като процент от 

БВП; 

заличава се 

 

Изменение  106 

Предложение за решение 

Приложение I – член 3 – алинея 1 – точка 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. за Гренландия, с износа на 

стоки и услуги като процент от БВП 

и процента на сектора на 

рибарството от общия износ. 

заличава се 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0055 

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията 

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0231), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0170/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 11 юли 2018 г.9, 

— след консултация с Комитета на регионите, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента 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 доклада на комисията по промишленост, изследвания и 

енергетика (A8-0394/2018), 

                                                 
9  ОВ С 367, 10.10.2018 г., стр. 112.  
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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, 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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P8_TC1-COD(2018)0110 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 31 януари 2019 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu, 

за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 874/2004 на Комисията 

 

(Текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 172 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет10,  

след консултация с Комитета на регионите,  

в съответствие с обикновената законодателна процедура11, 

като имат предвид, че: 

                                                 
10 ОВ С 367, 10.10.2018 г., стр. 112.  
11 Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 
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(1) Домейнът от първо ниво („TLD“) .eu беше създаден по силата на Регламент 

(ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета12 и Регламент (ЕО) 

№ 874/2004 на Комисията13. От приемането на тези регламенти политическият 

и законодателният контекст в Съюза, както и онлайн средата и пазарът се 

промениха значително.  

(2) Бързото развитие на пазара на домейни от първо ниво и на динамичния 

цифров пейзаж изисква съобразена с бъдещето и гъвкава регулаторна 

среда. Домейнът от първо ниво .eu е един от най-големите домейни от 

първо ниво с код на държава. Домейнът от първо ниво .eu се използва от 

институциите, агенциите и органите на Съюза, включително за 

европейски проекти и инициативи. Целта на домейна от първо ниво .eu е 

чрез добро управление да допринесе за укрепването на идентичността на 

Съюза онлайн и за популяризирането на неговите ценности, например 

многоезичието, зачитането на неприкосновеността на личния живот и 

сигурността на ползвателите и зачитането на правата на човека, както 

и на конкретни приоритети онлайн. 

(3) Домейните от първо ниво са съществен елемент в йерархичната структура на 

системата за имена на домейни (DNS), които осигуряват оперативно 

съвместима система на уникални идентификатори, налични в целия свят, за 

всяко приложение и всяка мрежа.  

                                                 
12 Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 

2002 г. относно реализацията на .eu домейн от най-високо ниво (ОВ L 113, 
30.4.2002 г., стр. 1).  

13 Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. относно определяне 
на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн 
от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, 
30.4.2004 г., стр. 40). 
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(4) Домейнът от първо ниво .eu следва да насърчава използването и достъпа до 

мрежите на интернет съгласно членове 170 и 171 ДФЕС, като осигурява 

регистрация, която допълва съществуващите домейни от първо ниво с код за 

държава и глобалната регистрация в общи домейни от първо ниво. 

(5) Домейнът от първо ниво .eu – ясен и лесно разпознаваем белег, следва да 

осигури лесна за идентифициране връзка със Съюза и европейския пазар. Той 

следва да дава възможност на предприятия, организации и физически лица в 

Съюза да регистрират име на домейн в домейнa от първо ниво .eu. 

Съществуването на такова име на домейн е важно за укрепването на 

идентичността на Съюза онлайн. Поради това Регламент (ЕО) 

№ 733/2002 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на гражданите 

на Съюза ▌ да регистрират име на домейн в домейнa от първо ниво .eu, 

независимо от мястото си на постоянно пребиваване, от ... [шест месеца след 

датата на влизане в сила на настоящия регламент].  

(6) Имената на домейни в домейна от първо ниво .eu следва да се предоставят на 

допустими кандидати според наличността. 

(7) Комисията следва да насърчава сътрудничеството между регистъра, 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и 

други агенции на Съюза с цел да се води борба със спекулативните и 

неправомерните регистрации на имена на домейни, включително 

кибернастаняването (узурпирането на домейни), и да се осигуряват  

опростени  административни процедури, по-специално за малките и 

средните предприятия (МСП). 
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(8) За да се осигури по-добра защита на правото на страните да сключват договор 

съответно с регистъра и регистраторите, споровете във връзка с регистрациите 

на имена на домейни в домейна от първо ниво .eu следва да се разрешават от 

органи на територията на Съюза, като се прилагат съответните национални 

закони, без да се засягат правата и задълженията, признати от държавите 

членки или от Съюза и произтичащи от международни инструменти. 
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(9) На основата на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор 

и като взема предвид ефективността на разходите и 

административната опростеност , Комисията следва да определи регистър 

за домейна от първо ниво .eu. С цел да се подкрепи цифровият единен пазар, 

да се изгради европейска идентичност онлайн и да се насърчат 

трансграничните онлайн дейности, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 

ДФЕС във връзка с критериите за допустимост и подбор и процедурата за 

определяне на регистъра. От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да 

бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество14. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и 

Съветът получават всички документи едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи 

се с подготовката на делегираните актове. 

                                                 
14  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
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(10) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на 

Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на 

списъците със запазени и блокирани имена на домейни от държавите членки, 

▌за установяване на принципите, които трябва да бъдат включени в 

договора между Комисията и регистъра и за определяне на регистъра при 

надлежно обосновани наложителни причини за спешност, по-специално с цел 

осигуряване на непрекъснатостта на услугата. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета15. Такива списъци следва да бъдат 

съставяни според наличността на имена на домейни, като се вземат предвид 

имената на домейни на второ ниво, които вече са запазени или регистрирани 

от държавите членки. 

(11) Комисията следва да сключи договор с определения регистър, който следва 

да съдържа подробните принципи и процедури, приложими за регистъра 

във връзка с организацията, администрирането и управлението на 

домейна от първо ниво .eu. Договорът следва да бъде за определен срок и да 

може да се подновява еднократно, без да е необходима нова процедура за 

подбор. 

(12) Принципите и процедурите, отнасящи се до функционирането на домейна от 

първо ниво .eu, следва да бъдат приложени към договора между Комисията и 

определения регистър. 

                                                 
15  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда 
и условията за контрол от страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 
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(13) Настоящият регламент не засяга прилагането на правилата за конкуренцията, 

предвидени в членове 101 и 102 ДФЕС.  

(14) Регистърът следва да спазва принципите на недискриминация и прозрачност и 

следва да въведе мерки за гарантиране на лоялна конкуренция, предварително 

одобрени от Комисията, особено когато предоставя услуги на предприятия, с 

които се конкурира на пазара надолу по веригата. 

(15) Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) понастоящем 

отговаря за координацията на предоставянето на кодове, представляващи 

домейн от първо ниво с код за държава, на регистрите. Регистърът следва да 

сключи съответния договор с ICANN, който да предвижда предоставянето на 

домейна от първо ниво с код за държава .eu, като взема предвид принципите, 

приети от правителствения консултативен комитет (GAC). 

(16) Регистърът следва да сключи подходящо ескроу споразумение, за да гарантира 

непрекъснатост на услугата, и по-специално да гарантира, че ще може да 

продължава да предоставя услуги на местната интернет общност с минимални 

смущения в случай на повторно предоставяне или други непредвидени 

обстоятелства.  Регистърът следва ежедневно да предоставя на ескроу агента 

електронно копие от текущото съдържание на базата данни на домейна от 

първо ниво .eu . 
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(17) При процедурите за алтернативно решаване на спорове (АРС) следва да е 

налице съответствие с изискванията на Директива 2013/11/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета16 и да се вземат предвид най-добрите 

международни практики в тази област и особено препоръките на Световната 

организация за интелектуална собственост, за да се гарантира избягването, 

доколкото е възможно, на спекулативни и незаконни регистрации. При тези 

процедури за АРС следва да се спазват еднакви процедурни правила, които са 

съгласувани с установените в единната политика за решаване на спорове на 

ICANN.  

(18) Политиката относно регистрации на имена на домейни на .eu, с които може да 

се злоупотреби, следва да предвижда проверка от страна на регистъра на 

получаваните данни, особено данни, отнасящи се до самоличността на 

регистрантите, както и отнемане и блокиране на бъдещи регистрации на имена 

на домейни, които в окончателно решение на съд в държава членка са били 

определени за опозоряващи, расистки или по друг начин противоречащи на 

правото на съответната държава членка. Регистърът следва да се увери особено 

грижливо във верността на данните, които получава и съхранява. 

Процедурата за отмяна следва да дава достатъчна възможност на 

притежателя на име на домейн да отстрани нарушение на критериите 

за допустимост, на изискванията за регистрация или да изплати висящи 

задължения, преди отмяната да влезе в сила. 

                                                 
16  Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 

2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС 
за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63). 
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(19)  Име на домейн, което е идентично или объркващо сходно с име, по 

отношение на което правото на Съюза или националното право е 

установило право, и което е било регистрирано, без да има права или 

законен интерес върху това име, следва по принцип да бъде отменено и 

при необходимост да бъде прехвърлено на законния притежател. Когато 

се установи, че име на домейн е използвано недобросъвестно, то следва 

винаги да бъде отнемано. 

(20) Регистърът следва да приеме ясни политики, насочени към 

своевременното установяване на злоупотреби с регистрациите на имена 

на домейни, и при необходимост следва да си сътрудничи с 

компетентните органи и други публични органи, отговарящи за 

киберсигурността и информационната сигурност, които участват 

специално в борбата срещу подобни регистрации, като например 

националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти 

(CERT). 

(21) Регистърът следва да подпомага правоприлагащите органи в борбата срещу 

престъпността, като въвежда технически и организационни мерки, насочени 

към предоставянето на достъп на компетентните органи до данните в 

регистъра за целите на превенцията, установяването, разследването и 

наказателното преследване на престъпления, както е предвидено в 

националното право и правото на Съюза. 
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(22) Настоящият регламент следва да се прилага съгласно принципите, свързани с 

неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. 

Регистърът следва да спазва съответните правила, принципи и насоки на 

Съюза за защита на личните данни, по-специално съответните изисквания за 

сигурност, принципите на необходимост, пропорционалност, ограничаване в 

рамките на целта и пропорционален срок на запазване на данните. Освен това 

защитата на личните данни на етапа на проектирането и защитата на данните 

по подразбиране следва да залегнат във всички системи за обработване на 

данни и бази данни, които се разработват и поддържат. 

(23) За да се гарантира ефективен периодичен надзор, регистърът следва да бъде 

одитиран за собствена сметка най-малко веднъж на две години от независим 

орган, за да се потвърди посредством доклад за оценката на съответствието 

неговото съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент. 

Регистърът следва да представи този доклад на Комисията съгласно сключения 

договор с Комисията.  

(24) Договорът, сключен между Комисията и регистъра следва да предвижда 

процедури за подобряване на организацията, администрирането и 

управлението на домейна от първо ниво .eu от страна на регистъра в 

съответствие с указанията на Комисията, произтичащи от надзорните дейности 

на Комисията, предвидени в настоящия регламент. 
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(25) В заключенията си от 27 ноември 2014 г., озаглавени „Управление на 

интернет“, Съветът отново потвърди ангажимента на Съюза да насърчава  

структури за управление с участие на множество заинтересовани страни, 

основани на съгласуван набор от глобални принципи за управление на 

интернет. Приобщаващо управление на интернет означава разработването и 

прилагането на споделени принципи, норми, правила, процедури за вземане на 

решения и програми, които определят еволюцията и използването на интернет 

от страна на правителствата, частния сектор, гражданското общество, 

международните организации и техническата общност, като всички те 

действат в съответните си роли.  

(26) Следва да се учреди  консултативна група с участие на множество 

заинтересовани страни за домейна .eu, която да има консултативна роля 

спрямо Комисията, за да укрепи и разшири приноса за доброто управление на 

регистъра. ▌ Групата следва да отразява  модела на множество заинтересовани 

страни за управление на интернет, а членовете ѝ, с изключение на тези, 

привлечени от органи на държавите членки и от международни 

организации, следва да бъдат определяни от Комисията въз основа на открита, 

недискриминационна и прозрачна процедура. Представителите, 

привлечени от органите на държавите членки, следва да бъдат 

определяни въз основа на ротационна система, като по този начин се 

осигурява достатъчна приемственост по отношение на участието в 

групата.  
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(27) Комисията следва да извърши оценка на ефективността и функционирането на 

домейна от първо ниво .eu. При тази оценка следва да се имат предвид 

работните практики на определения регистър и значимостта на задачите на 

регистъра. Комисията следва също така да представя на Европейския 

парламент и на Съвета редовни доклади относно функционирането на 

домейна от първо ниво .eu. 

(28) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава 

принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския 

съюз („Хартата“) и залегнали в Договорите, по-специално правото на 

защита на личните данни, свободата на изразяване и свободата на 

информация, както и защитата на потребителите. Когато се гарантира, 

че разпоредбите на националното право, засягащи настоящия регламент, 

са в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с Хартата, следва 

да се спазват подходящи процедури на Съюза. В случай на съмнение по 

отношение на съвместимостта с правото на Съюза, регистърът следва 

да поиска даване на насоки от Комисията. 
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(29) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно реализация на 

общоевропейски домейн от първо ниво в допълнение към националните 

домейните от първо ниво с код за държава, не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ 

може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигането на тази цел. 

(30) За да се ограничат рисковете от смущения в услугите на домейна от първо 

ниво .eu по време на въвеждането на новата регулаторна рамка, в настоящия 

регламент са предвидени преходни разпоредби. 

(31) Поради това Регламент (ЕО) № 733/95 следва да бъде изменен и отменен, а 

Регламент (ЕО) № 874/95 следва да бъде отменен, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 



 

 96 

 

ГЛАВА І 

Общи разпоредби 

Член 1 

Предмет и цели 

1. С настоящия регламент се въвежда домейна от първо ниво с код за държава .eu 

и наличните негови варианти на други азбуки, за да се подкрепи 

цифровият единен пазар, да се изгради онлайн идентичност на Съюза и да 

се насърчат трансграничните онлайн дейности. Освен това с него се 

определят и условията за неговата реализация, включително определянето на 

регистъра и неговите характеристики. С настоящия регламент също така се 

установява правната и общата политическа рамка, в която ще функционира 

определеният регистър. 

2. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат разпоредбите на държавите 

членки по отношение на националните им домейни от първо ниво с код за 

държава). 
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Член 2 

Определения 

За целите на настоящия регламент: 

1)  „регистър“ означава образувание, на което е възложено организирането, 

администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu, включително 

поддържането на съответните бази данни и свързаните с тях обществени 

услуги за търсене, регистрацията на имена на домейни, функционирането на 

регистъра за имена на домейни, функционирането на сървърите на имена на 

домейни от първо ниво на регистъра и разпределянето на зоновите файлове в 

сървърите на имена; 

2)  „регистратор“ означава физическо или юридическо лице, което въз основа на 

договор с регистъра предоставя на регистрантите услуги за  регистрация  на 

имена на домейни . 

3)  „протоколи за интернационализирани имена на домейни“ означава стандарти и 

протоколи, които подпомагат  използването на имената на домейни със 

символи, които не са част от символите на Американския стандартен код за 

информационен обмен (ASCII); 

4)  „база данни WHOIS“ означава съвкупността от данни, съдържащи информация 

за техническите и административните аспекти на регистрациите в домейна от 

първо ниво .eu; 

5)  „принципи и процедури на функционирането на домейн от първо ниво .eu“ 

означава подробни правила за функционирането и управлението на домейн от 

първо ниво .eu;  

6)  „регистрация“ означава поредица от действия и процедурни стъпки, от 

започване до приключване, предприети от регистраторите  и регистъра по 

заявка от физическо или юридическо лице с цел извършване на регистрация на 

име на домейн за определен срок. 
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ГЛАВА ІІ 

Реализация на домейна от първо ниво .eu 

Раздел 1 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Член 3 

Критерии за допустимост 

Регистрация на едно или повече имена на домейни в домейна от първо ниво .eu може 

да заяви: 

a)  гражданин на Съюза, независимо от мястото му на пребиваване; 

б)  физическо лице, което не е гражданин на Съюза, но пребивава постоянно на 

територията на държава членка; 

в)  предприятие, установено на територията на Съюза; както и 

г)  организация, която е установена на територията на Съюза, без да се засяга 

прилагането на националното право. 
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Член 4 

Регистрация и отнемане на имена на домейни 

1. Име на домейн се предоставя на допустим кандидат, чиято заявка е получена 

първа от регистъра по технически коректен начин, съгласно  процедурите за 

заявки за регистрация на основание член 11, буква б).  

 

2. Регистрираното име на домейн не е налично за друга регистрация, докато 

регистрацията не е изтекла без да бъде подновена или докато името на 

домейна не e отнето. 

3. Регистърът може да отнеме име на домейн по своя  инициатива и без да 

преминава през процедура за АРС или съдебно производство, на следните 

основания: 

a)  неизплащане на задължения към регистъра; 

б)  неизпълнение на критериите за допустимост съгласно член 3 от страна на 

притежателя на името на домейн; 

в)  нарушение от страна на притежателя на името на домейн на 

изискванията към заявката за регистрация, установени въз основа на 

член 11, букви б) и в). 
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4. Дадено име на домейн може да бъде отнето, и при необходимост прехвърлено 

към друга страна, и в следствие на подходяща процедура за АРС или съдебно 

производство, в съответствие с принципите и процедурите за 

функционирането на домейна от първо ниво .eu, установени в 

съответствие с член 11, когато това име е идентично или объркващо сходно 

с име, по отношение на което е установено право от правото на Съюза или от 

националното право, и което: 

a)  е било регистрирано, без притежателят му да е имал право или законен 

интерес върху името; или 

б)  е било недобросъвестно регистрирано или използвано. 

5. Когато съд на държава членка установи със съдебно решение, че името на 

домейна е опозоряващо, расистко или противоречащо на обществения ред или 

обществената сигурност съгласно правото на Съюза или съгласно 

националното право, което е в съответствие с правото на Съюза, това 

име на домейн се блокира от регистъра от момента, в който регистърът е 

уведомен за съдебното решение, и се отнема след съобщаването на 

окончателното решение на съда. Регистърът блокира срещу бъдеща 

регистрация  имената на домейни, които са били предмет на такова съдебно 

решение дотогава, докато това решение остава в сила. 

6. Имената на домейни, регистрирани в домейна от първо ниво .eu, могат да 

бъдат прехвърляни само на кандидати, които имат право да регистрират 

имена на домейна от първо ниво .eu. 
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Член 5 

Езици, приложимо право и юрисдикция 

1. Регистрацията на имена на домейни се извършва с всички букви ▌ на 

официалните езици на Съюза съгласно наличните международни стандарти, 

както позволяват съответните протоколи за интернационализирани имена  на 

домейн. 

2. Без да се засяга  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета17 или признатите от държавите членки или от Съюза права и 

задължения, произтичащи от международни инструменти, нито договорите 

между регистъра и регистраторите, нито договорите между регистраторите и 

регистрантите на имена на домейни не определят като приложимо право  

друго право освен това на една от държавите членки, нито посочват като орган 

за решаване на спорове съд, арбитражен съд или друг орган, разположен извън 

територията на Съюза. 

                                                 
17  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 

декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението 
на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., 
стр. 1). 
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Член 6 

Запазване на имена на домейни 

1. Регистърът може да запази или регистрира известен брой имена на домейни, 

смятани за необходими за оперативните му функции съгласно договора, 

посочен в член 8, параграф 4. 

2. Комисията може да даде указания на регистъра да запази или регистрира 

имена на домейни директно в домейна от първо ниво .eu за използване от 

институциите и органите на Съюза. 

3. Без да се засягат вече запазени или регистрирани имена на домейни, 

държавите членки могат да съобщят на Комисията  списък с имената  на 

домейни, които: 

a)  съгласно националното им законодателство не трябва да бъдат 

регистрирани; или 

б)  могат да бъдат регистрирани или запазени от държавите членки само на 

▌ второ ниво.  

По отношение на буква б) от първа алинея тези имена на домейните се 

ограничават до общоизвестни географски или геополитически термини, които 

засягат политическата или териториалната организация на държавите членки. 

4. Комисията приема списъците, съобщени от държавите членки, посредством 

актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.  
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Член 7 

Регистратори 

1. Регистърът акредитира регистратори в съответствие с разумни, прозрачни и 

недискриминационни процедури за акредитация, които са одобрени 

предварително от Комисията. Регистърът оповестява публично процедурите за 

акредитация в лесно достъпна форма. 

2. Регистърът прилага еднакви условия при еднакви обстоятелства по отношение 

на акредитираните регистратори на домейна .eu, които предоставят еднакви 

услуги. Регистърът осигурява на тези регистратори услуги и информация при 

едни и същи условия и с едно и също качество, каквито осигурява и за 

собствените си услуги от същия вид. 

Раздел 2 

РЕГИСТЪР 

Член 8 

Определяне на регистъра 

1. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 18 за 

допълването на настоящия регламент чрез установяване на критериите 

за допустимост и подбор и процедурата за определяне на регистъра. 

2. Комисията установява принципите, които трябва да се включат в 

договора между Комисията и регистъра, посредством актове за изпълнение. 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.  
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3. Комисията определя дадено образувание за регистър, след като приключи 

процедурата, посочена в параграфи 1 и 2. 

4. Комисията сключва договор с определения регистър. В договора се определят 

правилата, политиките и процедурите за предоставянето на услуги от 

регистъра, както и условията, при които Комисията трябва да осъществява 

надзор върху организацията, администрирането и управлението на домейна от 

първо ниво .eu от регистъра. Договорът е с ограничен срок и подлежи на 

подновяване еднократно, без да е необходимо провеждането на нова 

процедура за подбор. Договорът съдържа задълженията на регистъра и 

включва принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо 

ниво .eu, определени въз основа на членове 10 и 11.  

5. Чрез дерогация от процедурите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, по 

наложителни причини за спешност Комисията може да определи регистъра 

посредством актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с 

процедурата, посочена в член 17, параграф 3. 

Член 9 

Характеристики на регистъра 

1. Регистърът е организация с нестопанска цел. Неговото седалище, централна 

администрация и основно място на дейност са на територията на Съюза. 

2. Регистърът може да налага такси ▌. Тези такси са непосредствено свързани с 

възникналите разходи. 
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Член 10 

Задължения на регистъра 

От регистъра се изисква следното: 

a)  да популяризира  домейна от първо ниво .eu в целия Съюз и в трети 

държави; 

б)  да спазва разпоредбите, политиката и процедурите, установени в настоящия 

регламент, договора, посочен в член 8, параграф 4, и по-специално правото 

на Съюза относно защитата на данните; 

в)  да организира, администрира и управлява домейна от първо ниво .eu в ▌ 

интерес на широката общественост и да гарантира във всички аспекти на 

администрацията и управлението на домейна от първо ниво .eu високо 

качество, прозрачност, сигурност, стабилност, предвидимост, 

надеждност, достъпност, ефективтост , недискриминация, ▌ справедливи 

условия на конкуренция и защита на потребителите; 

г)  да сключва подходящ договор, за  предоставянето на кода за домейна от първо 

ниво .eu след предварителното съгласие на Комисията;  

д)  да осъществява регистрацията на имената на домейни в домейна от първо ниво 

.eu при заявка от допустими кандидати, както е посочено в член 3;  

е)  да гарантира, без да се засягат евентуални съдебни производства и при 

спазването на подходящи процедурни гаранции за засегнатите страни, 

възможността за регистраторите и регистрантите да разрешават договорни 

спорове с регистъра посредством АРС; 
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ж)  да гарантира наличността и целостта на базите данни за имена на домейни; 

з)  за своя сметка и със съгласието на Комисията да сключва споразумение с 

довереник с добра репутация или друг ескроу агент, установен на територията 

на Съюза, като определя Комисията като бенефициер по ескроу 

споразумението, и да предава на съответния довереник или ескроу агента 

ежедневно актуално електронно копие на съдържанието на базата данни на 

домейна .eu; 

и)  да въвежда списъците, посочени в член 6, параграф 3; 

й)  да популяризира целите на Съюза в областта на управлението на интернет, 

наред с другото, като участва в международни форуми; 

к)  да публикува принципите и процедурите за функционирането на домейна от 

първо ниво .eu, определени въз основа на член 11, на всички официални езици 

на институциите на Съюза; 

л)  за своя сметка да предприеме извършването на одит от независим орган най-

малко веднъж на две години, за да удостовери съответствието си с настоящия 

регламент, и да изпраща резултатите от тези одити на Комисията; 

м)  да участва по искане на Комисията в работата наконсултативната  група с 

участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu и да си 

сътрудничи с нея за подобряване на функционирането и управлението на 

домейна от първо ниво .eu.  
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Член 11 

Принципи и процедури на функционирането на домейна от първо ниво .eu  

Договорът, сключен между Комисията и определения регистър съгласно член 8, 

параграф 4, съдържа принципите и процедурите относно функционирането на домейна 

от първо ниво .eu съгласно настоящия регламент, включително следното: 

a)  политика относно АРС; 

б)  изисквания и процедури за заявките за регистрация, политика относно 

проверка на критериите за регистрация, политика относно проверка на 

данните на регистрантите и за спекулативно регистриране на имена на 

домейни; 

в)  политика на регистрирането на имена на домейни, с които може да се 

злоупотреби, и политика на навременно идентифициране на имена на 

домейни, които са регистрирани и използвани недобросъвестно, както е 

посочено в член 4; 

г)  политика на отнемането на имена на домейни; 

д)  зачитане на правата на интелектуалната собственост; 

е)  мерки, с които се предоставя достъп на компетентните органи до данните в 

регистъра за целите на превенция, установяване, разследване и преследване на 

престъпления, съгласно предвиденото в правото на Съюза и в националното 

право, което съответства на правото на Съюза, при спазване на 

принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване; 

ж)  описание на процедурите за изменение на договора. 
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Член 12 

База данни WHOIS 

1. Регистърът създава и управлява с дължима грижа базата данни WHOIS за 

целите на гарантирането на сигурността, стабилността и 

устойчивостта на домейна от първо ниво .eu чрез предоставянето на точна 

и актуална информация за регистрацията на имената на домейни в домейна от 

първо ниво .eu.  

2. Базата данни WHOIS съдържа съответна информация за звената за контакт, 

администриращи имената на домейни в домейн от първо ниво .eu, и за 

притежателите на тези имена. Информацията относно базата данни WHOIS не 

надхвърля необходимото за нейните цели. Регистърът спазва разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета18.  

                                                 
18  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 
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Раздел 3 

НАДЗОР НА РЕГИСТЪРА 

Член 13 

Надзор 

1. Комисията наблюдава и упражнява надзор върху организацията, 

администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu от страна на 

регистъра. 

2. Комисията се уверява в доброто финансово управление на регистъра и 

съответствието му с настоящия регламент и с принципите и процедурите за 

функционирането на домейна от първо ниво .eu, посочени в член 11. За тази 

цел Комисията може да поиска информация от регистъра. 

3. В съответствие с надзорните си дейности Комисията може да даде конкретни 

указания на регистъра за коригиране или подобряване на организацията, 

администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu. 

4. По целесъобразност Комисията може да се консултира сконсултативната  

група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu и 

с други съответни заинтересовани страни и да потърси експертни становища 

за резултата от надзорните си дейности, предвидени в настоящия член, както и 

за начините за подобряване на организацията, администрирането и 

управлението на домейна от първо ниво .eu от страна на регистъра. 
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Член 14 

 Консултативна група с участието на множество заинтересовани страни за домейна 

.eu 

1. Комисията създава  Консултативна група  с участието на множество 

заинтересовани страни за домейна .eu . Консултативната  група с 

участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu има 

следните задачи: 

a)  да ▌консултира Комисията относно прилагането на настоящия 

регламент, 

б)  да изготвя становища до Комисията по стратегически въпроси на 

управлението, организацията и администрирането на домейна от първо 

ниво .eu, включително въпроси, свързани с киберсигурността и 

защитата на данните; 

в)  да консултира Комисията по въпроси, свързани с контрола и надзора на 

регистъра, по-специално по отношение на одита, посочен в член 10, 

буква л); 

г) да консултира Комисията относно най-добрите практики по 

отношение на политиките и мерките срещу злоупотребите с 

регистрации на имена на домейни, и по-специално регистрации без 

права или законни интереси и регистрации, използвани 

недобросъвестно. 
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2.  При прилагането на настоящия регламент Комисията взема предвид 

консултациите, предоставени от  консултативна група с участието на 

множество заинтересовани страни за домейна .eu. 

3.  Консултативната група с участието на множество заинтересовани 

страни за домейна .eu се състои от представители на заинтересованите 

страни, които са установени в Съюза. Тези представители се привличат 

от частния сектор, техническата общност, гражданското общество и 

академичните среди, както и от органите на държавите членки и 

международните организации. Представителите, които не са привлечени 

от органите на държавите членки и международните организации, се 

определят от Комисията въз основа на открита, недискриминационна и 

прозрачна процедура, като се отчита в максимална степен принципът на 

равенството между половете.   

4. Независимо от параграф 3 консултативната група с участието на 

множество заинтересовани страни за домейна .eu може да включва един 

представител на заинтересовани страни, установени извън Съюза. 

5.  Консултативната група с участието на множество заинтересовани 

страни за домейна .eu се председателства от представител на 

Комисията или от лице, определено от Комисията. Секретарските услуги 

за консултативната група с участието на множество заинтересовани 

страни за домейна .eu се осигуряват от Комисията.  
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ГЛАВА IІІ 

Заключителни разпоредби 

Член 15 

Запазване на права 

Съюзът запазва всички права, свързани с домейна от първо ниво .eu, включително, по-

специално, правата върху интелектуалната собственост и други права за базите данни 

на регистъра, необходими за гарантиране на изпълнението на настоящия регламент, 

както и правото за повторно определяне на регистъра. 

Член 16 

Оценка и преглед 

1. До 13 октомври 2027 г. и на всеки три години след това Комисията оценява 

реализацията, ефективността и функционирането на домейна от първо ниво 

.eu, по-специално въз основа на информацията, представена от регистъра 

по член 10, буква л). 

2. До ... юни 2020 г. Комисията оценява, като взема предвид текущата  

практика, дали и как регистърът трябва да си сътрудничи с EUIPO и 

други агенции на Съюза с цел да се бори със спекулативните и 

неправомерните регистрации на имена на домейни и дали и как трябва да 

бъдат предвидени опростени административни процедури, по-специално 

по отношение на МСП. При необходимост Комисията може да предложи 

допълнителни мерки в това отношение. 
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3.  До 13 октомври 2024 г. Комисията прави оценка на възможността за 

разширяване на критериите , установени в член 9, и може, ако е 

целесъобразно, да представи законодателно предложение. 

4. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с 

констатациите от оценката, посочена в параграфи 1 и 2. 

Член 17 

Процедура на комитет 

1. Комисията се подпомага от Комитета за регулиране на съобщенията 

(СОСОМ), създаден с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент 

и на Съвета19. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 

182/2011. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 

182/2011. 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 във връзка с член 5 от него. 

                                                 
19  Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 

2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 
17.12.2018 г., стр. 36). 
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Член 18 

Упражняване на делегирането 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията 

при спазване на предвидените в настоящия член условия. 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, 

параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано 

от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 

девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не 

възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 1, може да бъде 

оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С 

решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването 

на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в сила. 
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4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 

април 2016 г. за по-добро законотворчество. 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 1, влиза в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили 

възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок 

и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма 

да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент или на Съвета. 
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Член 19 

Преходни разпоредби 

1. Притежателите на имена на домейни, регистрирани съгласно член 4, 

параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002, запазват своите права във 

връзка със съществуващи регистрирани имена на домейни. 

2. До 12 октомври 2021 г. Комисията предприема необходимите мерки да 

определи дадено образувание за регистър и да сключи договор с регистъра 

съгласно настоящия регламент. Договорът поражда правно действие от 13 

октомври 2022 г. 

3. Договорът, сключен между Комисията и регистъра съгласно член 3, параграф 

1, буква в) от Регламент (ЕО) № 733/2002, продължава да поражда правно 

действие до 12 октомври 2022 г. 
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Член 20 

Изменение на Регламент (ЕО) № 733/2002 

В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 733/2002 буква б) се заменя със следния 

текст: 

„б) регистрира, посредством всеки акредитиран .eu регистратор, имената на 

домейните в .eu TLD, заявени  от: 

i) гражданин на Съюза, независимо от мястото му на пребиваване; 

ii) физическо лице, което не е гражданин на Съюза, но пребивава 

постоянно на територията на държава членка; 

iii) предприятие, установено на територията на Съюза; или 

iv) организация, установена на територията на Съюза, без да се засяга 

прилагането на националното право.“ 

Член 21 

Отмяна 

Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 се отменят, считано от 13 

октомври 2022 г.  
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Член 22 

Влизане в сила  

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага, считано от 13 октомври 2022 г.  

Член 20 се прилага обаче от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в …, 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0056 

Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (БНД) 

***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени 

(Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и 

Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 

2017/0134(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета 

(COM(2017)0329), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0192/2017), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

от 5 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 

позицията на Парламента 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 доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0009/2018), 

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, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 



 

 120 

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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P8_TC1-COD(2017)0134 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 31 януари 2019 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и 

за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, 

Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) 

 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 338, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура20, 

                                                 
20 Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) Брутният национален доход по пазарни цени (БНД) представлява 

основата за изчисляване на най-големия дял от собствените ресурси в 

общия бюджет на Съюза. Поради това е необходимо допълнително да се 

увеличат съпоставимостта, надеждността и изчерпателността на този агрегат. 

(2) Интегритетът на статистиката, който се поддържа чрез спазване на 

принципите на Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан 

и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС) 

на 16 ноември 2017 г., и на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета21, е от особено значение, когато статистическите данни 

се използват пряко за административни цели и за целите на определянето на 

политиките на равнището на Съюза и на национално равнище. 

(3) Тези статистически данни са също и важен аналитичен инструмент за 

координиране на националните икономически политики и за различните 

политики на Съюза, както и за научноизследователските дейности. 

                                                 
21 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 

2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на 
Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 
на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, 
Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на 
Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164). 
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(4) В съответствие с член 2, параграф 7 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на 

Съвета22, за целите на собствените ресурси БНД означава годишен БНД по 

пазарни цени съгласно методологията, посочена в приложение А към 

Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета23, с който 

се създава преразгледаната Европейска система от сметки (ЕСС 2010). В 

съответствие с член 10, параграф 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом и при 

спазване на член 10, параграф 2 от същия акт Решение 2007/436/ЕО, Евратом 

на Съвета24 беше отменено. 

(5) От основно значение е данните за БНД да бъдат съпоставими между 

държавите членки и  да бъдат спазвани съответните определения и 

счетоводни правила на ЕСС 2010. За тази цел процедурите за оценка и 

базовите данни, които действително се използват, следва да позволяват 

правилното прилагане на определенията и счетоводните правила на ЕСС 2010. 

(6) От основно значение е източниците и методите, използвани за съставяне на 

данните за БНД, да са надеждни. Това означава да се прилагат във възможно 

най-голяма степен надеждни техники по отношение на стабилни, подходящи и 

актуални базови статистически данни. 

                                                 
22 Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на 

собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105). 
23 Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 

2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в 
Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1). 

24 Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на 
собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.174.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2013:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.174.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2013:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.174.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2013:174:TOC
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(7) От основно значение е данните за БНД да са изчерпателни. Поради това тези 

данни следва да отчитат също и неофициалните, нерегистрираните и 

другите дейности и операции, които не се отчитат в статистическите 

изследвания или пред данъчните, социалните и другите административни 

органи. Подобряването на обхвата на БНД предполага първо да бъдат 

разработени подходящи статистически бази и процедури за оценка, за да се 

изготвят надеждни статистики и когато е приложимо, да бъдат 

въведени необходимите дооценки, като се избягват пропуските и 

двойното отчитане. 

(8) В Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета25 се предвиждат проверки в 

държавите членки с цел проверка на собствените ресурси. За целите на 

проверката на БНД Комисията (Евростат) следва да бъде оправомощена да 

извършва информационни посещения относно БНД, за да се провери 

качеството на агрегатите на БНД и техните компоненти и 

съответствието с ЕСС 2010, както и за да се гарантира, че данните за БНД 

са съпоставими, надеждни и изчерпателни. Комисията (Евростат) следва да 

спазва правилата относно поверителността на статистическите данни. 

Участието на представители на националните статистически органи в 

информационните посещения относно БНД в други държави членки е от 

съществено значение за повишаване на прозрачността и качеството на 

процеса на проверка на данните за БНД. 

(9) С цел да се осигури надеждност, изчерпателност и възможно най-високо 

равнище на съпоставимост на данните за БНД в съответствие с ЕСС 

2010, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз във връзка със списъка на въпросите, които да бъдат 

разглеждани при всеки верификационен цикъл.. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да 

                                                 
25 Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне 

на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 
(ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29). 
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бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество26. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и 

Съветът получават всички документи едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи 

се с подготовката на делегираните актове. 

                                                 
26 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
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(10) За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент чрез 

предоставяне на агрегати на БНД за целите на собствените ресурси, на 

Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да 

установи структурата и подробните правила за описанието на 

източниците и методите, използвани за производство на данни за БНД и 

техните компоненти, в съответствие с приложение А към Регламент (ЕС) 

№ 549/2013, както и графика за тяхното актуализиране и предаване и 

специфичните мерки, насочени към подобряване на съпоставимостта, 

надеждността и изчерпателността на данните за БНД на държавите 

членки, въз основа на списъка с въпросите, определени от Комисията. Тези 

правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета27. 

                                                 
27 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 
13). 
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(11) Към КЕСС, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009, в съответствие с член 7 от 

посочения регламент, се отправя искане да предостави експертни насоки. 

(12) Комитетът по БНД, посочен в член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 

на Съвета28, изготвяше становища, предоставяше съвети и подпомагаше 

Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. Съгласно 

стратегията за нова структура на Европейската статистическа система с цел 

подобряване на координацията и партньорството посредством ясно изразена 

пирамидална структура в рамките на системата, КЕСС следва да има 

консултативна роля и да подпомага Комисията при упражняването на 

изпълнителните ѝ правомощия. В съответствие с това Комитетът по БНД 

следва да бъде заменен от КЕСС за целите на подпомагането на Комисията 

при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия съгласно настоящия 

регламент. За целите на изпълняването на други функции, които преди това са 

били изпълнявани от Комитета по БНД в съответствие с Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1287/2003 и не са свързани с подпомагането на Комисията при 

упражняването на изпълнителните ѝ правомощия, Комисията следва да 

създаде официална експертна група, която да я подпомага за тези цели. 

                                                 
28 Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за 

хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за 
БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1). 
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(13) С Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета29 и Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 1287/2003 на Съвета се установява процедура за проверка и оценка на 

съпоставимостта, надеждността и изчерпателността на данните за брутния 

национален продукт (БНП) и на данните за БНД в рамките на Комитета по 

БНП и Комитета по БНД, в които държавите членки и Комисията работят в 

тясно сътрудничество. Тази процедура следва да бъде адаптирана, за да се 

вземат предвид използването на данните за БНД в съответствие с ЕСС 2010 за 

целите на собствените ресурси, преработеният график за предоставяне на 

собствените ресурси и последните промени в рамките на Европейската 

статистическа система. Поради това Директива 89/130/ЕИО, Евратом и 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 следва да бъдат отменени, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
29 Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. за 

хармонизиране на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени 
(ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26). 



 

 129 

 

Глава I 

Определяне и изчисляване на брутния национален доход по пазарни цени 

Член 1 

1. Брутният национален доход по пазарни цени (БНД) и брутният вътрешен 

продукт по пазарни цени (БВП) се определят в съответствие с Европейската 

система от сметки 2010 („ЕСС 2010“), създадена с Регламент (ЕС) № 549/2013. 

2. В съответствие с точка 8.89 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 

БВП е крайният резултат от производствената дейност на резидентните 

производствени единици. Той може да се определи по три метода: 

а) производствен метод: БВП е сумата от брутната добавена стойност на 

различните институционални сектори или на различните отрасли плюс 

данъците, минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени 

по сектори и отрасли). Той е също така и балансиращата позиция на 

сметка „Производство“ за сектор „Общо за икономиката“; 

б) метод на крайното използване: БВП е сумата от крайното използване на 

стоки и услуги от резидентни институционални единици (крайно 

потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа, минус вноса на 

стоки и услуги; 
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в) метод на доходите: БВП е сумата от видовете използване в сметка 

„Формиране на дохода“ за сектор „Общо за икономиката“ (компенсация 

на наетите лица, данъци върху производството и вноса минус субсидии, 

брутен опериращ излишък и смесен доход за сектор „Общо за 

икономиката“). 

3. В съответствие с точка 8.94 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 

БНД е общият първичен доход за получаване от резидентните 

институционални единици: компенсация на наетите лица, данъци върху 

производството и вноса, минус субсидии, доход от собственост (за получаване 

минус дължим), брутен опериращ излишък и брутен смесен доход. БНД е 

равен на БВП, минус първичния доход, дължим от резидентните 

институционални единици на нерезидентни институционални единици, плюс 

първичния доход за получаване от резидентните институционални единици от 

сектор „Останал свят“. 

Глава II 

Предаване на данните за БНД и допълнителна информация 

Член 2 

1. Държавите членки изчисляват БНД, както е определен в член 1, в контекста 

на съставянето на националните сметки. 
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2. Преди 1 октомври всяка година държавите членки предоставят на Комисията 

(Евростат) в контекста на националните счетоводни процедури данни за 

агрегатите на БНД и техните компоненти в съответствие с посочените в член 1 

определения. Общите стойности на БВП и неговите компоненти се представят 

в съответствие с трите метода, посочени в член 1, параграф 2. Данните се 

предават за предходната година и всички допълнителни промени в данните 

за предишните години се съобщават в същото време. 

3. Предаването на посочените в параграф 2 данни се придружава от доклад за 

качеството на данните за БНД. Този доклад представя подробно 

методологията, използвана за производство на данните, и по-конкретно 

описва всички значими промени в използваните източници и методи и 

обяснява преразглеждането на агрегатите на БНД и техните компоненти в 

сравнение с предишните периоди. 
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Член 3 

 

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) описание на 

източниците и методите, използвани за производството на агрегатите за 

БНД и техните компоненти в съответствие с ЕСС 2010. 

2. Посредством актове за изпълнение Комисията определя структурата и 

подробните правила за посоченото в параграф 1 от настоящия член описание 

в съответствие с приложение А към Регламент (ЕС) 549/2013, както и 

графика за неговото актуализиране и предаване. При упражняването на 

своето правомощие Комисията гарантира, че тези актове за изпълнение 

не налагат съществени допълнителни разходи, пораждащи несъразмерна 

и неоснователна тежест за държавите членки. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, 

параграф 2 от настоящия регламент. Описанието е в съответствие с 

ЕСС 2010 и се избягват двойното отчитане и допълнителното 

натоварване. 

3. С цел да се улесни извършването на съпоставими анализи на съответствието, 

Комисията изготвя ръководство за описанията в тясно сътрудничество с 

посочената в член 4 експертна група. 
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Глава III 

Процедури за изчисляване на БНД и проверки на изчисленията 

Член 4 

Комисията създава официална експертна група, съставена от представители на всички 

държави членки и председателствана от представител на Комисията, която група 

представя на Комисията своите съвети и своето мнение във връзка със 

съпоставимостта, надеждността и изчерпателността на изчисленията на БНД, 

разглежда въпроси относно прилагането на настоящия регламент и изготвя годишни 

становища за пригодността на данните за БНД, предоставяни от държавите членки за 

целите на собствените ресурси. 

Член 5 

1. Комисията проверява източниците, използването им и методите в 

описанието, посочено в член 3, параграф 1. За тази цел се използва модел за 

проверка, изготвен от Комисията в тясно сътрудничество с посочената в член 4 

експертна група. Моделът се основава на принципите на партньорската 

проверка и разходната ефективност и взема предвид делегираните актове, 

посочени в параграф 2, втора алинея от настоящия член. 
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2. Данните за БНД са надеждни, изчерпателни и съпоставими. 

 Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 7 за 

допълване на разпоредбата, съдържаща се в първа алинея от настоящия 

параграф, чрез определяне на списък с въпроси, които да бъдат 

разглеждани при всеки верификационен цикъл за осигуряване на 

надеждността, изчерпателността и възможно най-голяма степен на 

съпоставимост на данните за БНД, в съответствие с ЕСС 2010. 

3. Комисията установява, чрез актове за изпълнение, специфични мерки за 

повишаване на съпоставимостта, надеждността и изчерпателността на 

данните за БНД, въз основа на списъка с въпроси, определени от 

Комисията в делегираните актове, посочени в параграф 2, втора алинея 

от настоящия член. Тези актове за изпълнение се мотивират надлежно и 

съответстват на ЕСС 2010. Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 

2. 

Член 6 

1. Без да се засягат проверките, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 608/2014, Комисията (Евростат) може, когато сметне за необходимо, да 

извършва в държавите членки информационни посещения относно БНД. 

2. Целта на информационните посещения, посочени в параграф 1 от 

настоящия член, е проверка на качеството на агрегатите на БНД и 

техните компоненти, както и проверка на съответствието с ЕСС 2010. 

При осъществяване на правото си да извършва такива информационни 

посещения Комисията (Евростат) спазва правилата за поверителност на 

статистическите данни, съдържащи се в  глава V от Регламент (ЕО) 

№ 223/2009. 
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3. Когато извършва информационни посещения в държавите членки, Комисията 

(Евростат) може и се насърчава да поиска съдействие от експерти по 

националните сметки, представляващи националните статистически органи на 

други държави членки. 

Експертите по националните сметки се вписват в списък, съставен въз основа 

на доброволни предложения, изпратени на Комисията (Евростат) от 

националните органи, отговарящи за отчитането на националните сметки. 

Участието на експерти по националните сметки на други държави членки в 

тези информационни посещения е доброволно. 

Член 7 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията 

при спазване на предвидените в настоящия член условия. 
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2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, 

втора алинея се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано 

от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не 

възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди 

изтичането на всеки срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, втора алинея, 

може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след 

публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-

късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество. 



 

 137 

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, втора алинея, влиза в 

сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са 

представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на 

акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент или на Съвета. 

Член 8 

1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, 

създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 
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2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. 

Глава IV  

Заключителни разпоредби 

Член 9 

ДПреди 1 януари 2023 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета 

доклад за прилагането на настоящия регламент. 

Член 10 

Директива 89/130/ЕИО, Евратом и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 се отменят. 

Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящия регламент 

и се четат съгласно таблиците на съответствието в приложението. 
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Член 11 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в … 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблици на съответствието 

Директива 89/130/ЕИО, Евратом  Настоящ регламент 

Член 1 Член 1, параграфи 1 и 3 

Член 2 Член 1, параграф 2 

Член 3 Член 2, параграфи 1 и 2 

- Член 4 

Член 4  Член 3 

Член 5 Член 2, параграф 3 

- Член 5 

- Член 6 

- Член 7 

Член 6 Член 8 

Член 7 - 

Член 8 - 

Член 9 - 

Член 10 Член 9 

- Член 10 

Член 11 - 

- Член 11 
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Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 Настоящ регламент 

Член 1 Член 1  

Член 2 Член 2 

Член 3 Член 3 

- Член 4 

Член 4  Член 8 

Член 5, параграф 1 Член 5 

Член 5, параграф 2 - 

Член 5, параграф 3 - 

Член 6 Член 6 

- Член 7 

Член 7 Член 9 

- Член 10 

Член 8 Член 11 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0049 

Присъединяване на Доминиканската република към Хагската 

конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното 

отвличане на деца * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Кипър, 

Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да 

приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската 

република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 

2018/0276(NLE)) 

 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2018)0526), 

— като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква 

б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 

Съветът се е консултирал с него (C8-0376/2018), 

— като взе предвид становището на Съда30 относно изключителната външна 

компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на 

присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0451/2018), 

1. разрешава на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, 

Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, 

присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 

                                                 
30  Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите 

членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно 

частно право. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0050 

Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 

1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на 

деца * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия да 

приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна 

към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното 

отвличане на деца (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)) 

 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2018)0527), 

— като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква 

б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 

Съветът се е консултирал с него (C8-0375/2018), 

— като взе предвид становището на Съда31 относно изключителната външна 

компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на 

присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0452/2018), 

1. одобрява разрешаването на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, 

присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                                 
31  Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите 

членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно 

частно право. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0051 

Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и 

Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на 

Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца (COM(2018)0528 – C8-0377/2018 – 

2018/0278(NLE)) 

 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2018)0528), 

— като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, 

буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 

Съветът се е консултирал с него (C8-0377/2018), 

— като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз32 относно 

изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на 

декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0457/2018), 

1. одобрява разрешаването на Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на 

Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от 

1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;  

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                                 
32  Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 148 

Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите 

членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно 

частно право. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0052 

Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 

1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на 

деца * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. 

относно предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, 

Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, 

присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0530 – 

C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)) 

 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2018)0530), 

— като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква 

б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 

Съветът се е консултирал с него (C8-0378/2018), 

— като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз33 относно 

изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на 

декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 

— като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0458/2018), 

1. одобрява разрешаването на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в 

интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към 

Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното 

отвличане на деца;  

                                                 
33  Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите 

членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно 

частно право. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0057 

Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3  

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари  2019 г. относно проекта на 

решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 

2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на 

пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана 

маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета  (D059688/02 – 2019/2521(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение 

на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на 

разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от 

генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета, 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и 

фуражи34, и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него, 

— като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на 

животните, проведено на 3 декември 2018 г., по време на което не беше прието 

становище, 

— като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията35, 

— като взе предвид становището на Европейски орган за безопасност на храните 

                                                 
34  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. 
35  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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(ЕОБХ), прието на 25 октомври 2017 г. и публикувано на 28 ноември 2017 г.36, 

— като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за 

установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

— като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу 

разрешаването на генетично модифицирани организми37, 

                                                 
36  Оценка на генетично модифицираната маслодайна рапица MS8 × RF3 за 

подновяване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление 
EFSA-GMO-RX-004) , 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067  

37  Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за 
пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., 
линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към 
някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). 

  — Резолюция от 16 декември 2015 г. относно решение за изпълнение (ЕС) 
2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на 
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 
модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 19).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 17).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 
31.1.2018 г., стр. 15).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 
MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща 
две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., 
стр. 108).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus 
caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с 
цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ 
C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично 
модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).  
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  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 
3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).  

  — Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 
× MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две 
или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично 
модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-
9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., 
стр. 71).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-
GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).  

  — Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., 
стр. 54).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 55).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 60).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).  
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  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията 

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 
MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 
88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
× ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).  

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).  

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и 
генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, 
MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0052).  

  — Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на 
храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 
(KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи 
(Приети текстове, P8_TA (2018)0197).  

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221). 

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 
× MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или 
три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 
2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните 
храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222). 
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— като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, 

— като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността, 

A. като има предвид, че на 20 май 2016 г. Bayer CropScience AG подаде до 

Комисията заявление в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003 за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продуктите, 

обхванати от Решение № 2007/232/ЕО на Комисията38 ( наричано по-долу 

„заявлението за подновяване“); 

Б. като има предвид, че с Решение № 2007/232/ЕО се разрешава пускането на пазара 

на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани видове 

маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, и че в обхвата на това разрешение са 

включени и продукти, съдържащи или състоящи се от видовете маслодайна 

рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, за друга употреба освен за храна или фураж, с 

изключение на отглеждане; 

В. като има предвид, че на 25 октомври 2017 г. ЕОБХ прие положително становище 

относно заявлението за подновяване в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент 

(ЕО) № 1829/2003; 

Г. като има предвид, че Комисията, по искане на заявителя, реши да измени 

предишното Решение за изпълнение 2013/327/ЕС39 , така че да обхваща и 

продуктите, които попадат в приложното поле на Решение 2007/232/ЕО; като има 

предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията изменя по този 

                                                                                                                                                        
  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети 
текстове, P8_TA(2018)0416). 

  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, 
комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0417). 

  
38  Решение 2007/232/ЕО на Комисията от 26 март 2007 г. относно пускането на 

пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, на продукти от маслодайна рапица (Brassica napus L., линии Ms8, Rf3 и 
Ms8 × Rf3), генетично модифицирани за резистентност към хербицида амониев 
глуфосинат (ОВ L 100, 17.4.2007 г., стр. 20).  

39  Решение за изпълнение 2013/327/ЕС на Комисията от 25 юни 2013 г. за 
разрешаване на пускането на пазара на храни, съдържащи или състоящи се от 
генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, или храни и 
фуражи, произведени от тези генетично модифицирани организми съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 175, 
27.6.2013 г., стр. 57). 
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начин Решение за изпълнение 2013/327/ЕС и отменя Решение 2007/232/ЕО; като 

има предвид, че законосъобразността на такъв подход е спорна; 

Д. като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени 

многобройни критични забележки от компетентните органи40; като има предвид, 

наред с другото, че държавите членки критикуват факта, че подходът за 

мониторинг, възприет от заявителя, не е в съответствие с изискванията на 

приложение VII към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета41 или с документите с насоки на ЕОБХ, че докладите за мониторинг на 

околната среда след пускането на пазара, представени от заявителя, имат 

съществени недостатъци и че в тях не се предоставят надеждни данни в подкрепа 

на заключението, че не е имало неблагоприятни последици за здравето и 

околната среда, свързани с вноса или използването на генетично 

модифицираните видове рапица  Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf3; 

Е. като има предвид, че генетично модифицираните видове маслодайна рапица Ms8, 

Rf3 и Ms8 x Rf3 са създадени да бъдат устойчиви на прилагането на хербицида 

глуфосинат; 

Ж. като има предвид, че прилагането на добавъчен хербицид е част от обичайната 

земеделска практика в отглеждането на хербицидноустойчиви растения и 

следователно може да се очаква, че тези растения ще бъдат изложени на по-

високи и на повтарящи се дози, което не само ще доведе до по-голямо количество 

остатъчни вещества в реколтата и следователно във внесените продукти, но може 

също така да повлияе и на състава на генетично модифицираното растение и 

неговите агрономични характеристики; 

З. като има предвид, че употребата на глуфосинат вече не е разрешена в Съюза, тъй 

като той е класифициран като токсичен за възпроизвеждането и следователно 

попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета42; 

И. като има предвид, че остатъчните вещества от пръскането с хербициди се считат 

извън обхвата на компетентността на експертната група на ЕОБХ по генетично 

модифицирани организми; като има предвид, че въздействието от пръскането с 

глуфосинат на генетично модифицираните видове маслодайна рапица Ms8, Rf3 и 

Ms8 x Rf3  не е оценено; като има предвид, че информацията относно 

остатъчните нива на хербициди и техните метаболити е от съществено значение 

за цялостната оценка на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви 

                                                 
40  Коментари на държавите членки, приложение Ж, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-

00569  
41  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. 

относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в 
околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 
17.4.2001 г., стр. 1). 

42  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. 

  относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, стр. 1).  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
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на хербициди; 

Й. като има предвид, че от държавите членки не се изисква да измерват остатъчните 

количества глуфосинат във внесените видове маслодайна рапица, за да се 

гарантира съответствие с максимално допустимите граници на остатъчни 

вещества като част от координираната многогодишна контролна програма на 

Съюза за 2019, 2020 и 2021 година43; 

К. като има предвид, че в допълнение на вероятността животните и хората в Съюза 

да продължат да бъдат изложени на високи остатъчни нива на глуфосинат, 

налични в генетично модифицираните видове маслодайна рапица, един експертен 

компетентен орган също така изрази опасения относно метаболита N-ацетил-

глуфосинат, който се произвежда в генетично модифицираните видове 

маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf3, но не и в техните аналози без 

генетични модификации44; като има предвид, че макар проучване от 2013 г. да 

показа, че N-ацетил-глуфосинат може да има невротоксични ефекти, това не е 

включено като част от оценката на ЕОБХ; 

Л. като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от 

Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в 

член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище и 

следователно разрешението не беше подкрепено от квалифицирано мнозинство 

на държавите членки; 

М. като има предвид, че в двата обяснителни меморандума на законодателните си 

предложения, представени съответно на 22 април 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите 

членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани 

храни и фуражи на своята територия и на 14 февруари 2017 г., за изменение на 

Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след 

влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха 

приемани от Комисията, без да бъдат подкрепени от становището на комитета на 

държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за вземане на 

окончателно решение, което до голяма степен е изключение за процедурата като 

цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за 

генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на 

                                                 
43  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/555 на Комисията от 9 април 2018 г. относно 

координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 
2021 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен 
произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни 
остатъци (ОВ L 92, 10.4.2018 г., стр. 6).  

44  Коментари на държавите членки, приложение Ж, стр. 18 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-

00569  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
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няколко пъти беше критикувана от председателя Юнкер като недемократична45; 

Н. като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо 

четене46 законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи 

ново предложение; 

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава 

изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003; 

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с 

правото на Съюза, тъй като е несъвместим с една от целите на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент 

(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета47, е да се гарантира 

основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на 

човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на 

околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично 

модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира 

ефективното функциониране на вътрешния пазар; 

3. призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение; 

4. призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично 

модифицирани растения, при които е създадена устойчивост на хербицид, който 

не е разрешен за употреба в Съюза, в настоящия случай глуфосинат; 

5. призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани 

растения, които са устойчиви на хербициди, без да е извършена пълна оценка на 

остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди, метаболити и 

техните търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им; 

6. призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от прилагането на 

добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от 

генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, 

независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено 

за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване като храна и 

фураж; 

7. отново потвърждава ангажимента си за продължаване на работата по 

предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; 

призовава Съвета спешно да продължи работата си във връзка с това 

                                                 
45  Вж. например встъпителното му изявление на пленарното заседание на 

Европейския парламент на 15 юли 2014 г., което по-късно беше включено в 
политическите насоки за следващата Европейска комисия, или речта му за 
състоянието на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г. 

46  ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165. 
47  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 

2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в 
областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните 
(ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). 
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предложение на Комисията; 

8. призовава Комисията да преустанови действието на всички решения за 

изпълнение относно заявления за разрешение за ГМО, докато процедурата по 

разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се  коригират 

слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща; 

9. призовава Комисията да оттегли предложенията за даване на разрешения за ГМО, 

ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не 

излезе със становище, както по отношение на отглеждането, така и по отношение 

на употребата в храни и фуражи; 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0058 

Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)  

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно проекта на 

решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, 

съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 

5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 

парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи 

(D059689/02 – 2019/2522(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането 

на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 

1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично 

модифицираните храни и фуражи (D059689/02), 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и 

фуражи48, и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него, 

— като взе предвид гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния 

комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, по време на което не беше прието становище, 

— като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията49, 

— като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на 

                                                 
48  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. 
49  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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храните (ЕОБХ) на 16 април 2015 г. и публикувано на 5 май 2015 г.50, и 

изявлението, с което се допълва научното становище на ЕОБХ по заявление 

(EFSA-GMO-DE-2011-95) на Syngenta Crop Protection AG за пускане на пазара на 

генетично модифицирана царевица 5307 за употреба в храни и фуражи, внос и 

преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, при отчитане на 

допълнителното токсикологично проучване, прието от ЕОБХ на 7 март 2018 г. и 

публикувано на 11 април 2018 г.51, 

— като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за 

установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

— като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу 

разрешаването на генетично модифицирани организми52, 

                                                 
50  Научно становище по заявление (EFSA-GMO-DE-2011-95) за пускане на пазара 

на генетично модифицирана царевица 5307 за употреба в храни и фуражи, внос и 
преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Syngenta Crop 
Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083  

51  Изявление, допълващо научното становище на ЕОБХ по заявление (EFSA-GMO-
DE-2011-95) за пускане на пазара на генетично модифицирана царевица 5307 за 
употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003, подадено от Syngenta Crop Protection AG, при отчитане на 
допълнителното токсикологично проучване, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233  

52  — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета 
за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., 
линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към 
някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). 

  — Резолюция от 16 декември 2015 г. относно решение за изпълнение (ЕС) 
2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на 
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 
модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 19).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 17).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 
31.1.2018 г., стр. 15).  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
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  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 

Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 
MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща 
две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., 
стр. 108).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus 
caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с 
цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ 
C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично 
модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73). 

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 
3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).  

  — Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 
× MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две 
или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично 
модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-
9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., 
стр. 71).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-
GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).  

  — Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., 
стр. 54).  
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  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 55).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 60).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията 
за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 
MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 127). 

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 
88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
× ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 133). 

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).  

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и 
генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, 
MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0052).  

  — Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на 
храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 
(KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи 
(Приети текстове, P8_TA(2018)0197). 
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— като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, 

— като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността, 

A. като има предвид, че на 7 април 2011 г. Syngenta Crop Protection AG подаде 

заявление чрез свързаното с него дружество Syngenta Crop Protection NV/SA в 

съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на 

пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или 

произведени от генетично модифицирана царевица 5307 („заявлението“) пред 

националния компетентен орган на Германия; като има предвид, че заявлението 

също така включва пускането на пазара на други продукти, съдържащи или 

състоящи се от генетично модифицирана царевица 5307 за употреба, различна от 

употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждане; 

Б. като има предвид, че генетично модифицираната царевица 5307 произвежда нов 

инсектициден протеин eCry3.1Ab, който е токсичен за някои бръмбари и 

хоботници и който се получава от синтеза и прегрупирането на токсини, които по 

естествен път се срещат в почвените бактерии, известни като Bacillus thuringiensis 

(Bt); като има предвид, че генетично модифицираната царевица 5307 експресира 

също така протеина фосфоманоза изомераза (PMI), който се използва като маркер 

за селекция; 

В. като има предвид, че в становището си от 2015 г. ЕОБХ заключава, че не може да 

                                                                                                                                                        
  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 

Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221). 

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 
× MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или 
три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 
2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните 
храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222). 

  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети 
текстове, P8_TA(2018)0416). 

  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, 
комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0417). 



 

 166 

приключи своята оценка за риска по отношение на храните и фуражите поради 

пропуски в 28-дневното изследване за токсичност, предоставено от заявителя, по-

специално поради факта, че наборите от данни са получени два отделни 

експеримента, както и поради факта, че не са използвани достатъчен брой 

животни53; 

Г. като има предвид, че впоследствие заявителят предостави ново 28-дневно 

изследване за токсичност; като има предвид обаче, че второто изследване не 

отговаряше на всички изисквания в насоките на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) относно провеждането на 28-дневни 

изследвания за орална токсичност при повторно приемане на доза върху 

гризачи54, както беше поискано от ЕОБХ; 

Д. като има предвид, че в изявлението си от 2018 г. ЕОБХ изрази положително 

становище относно заявлението; 

Е. като има предвид, че въпреки че се признава, че протеините Cry (Bt токсини) 

имат адювантни свойства, което означава, че те могат да засилват алергенните 

свойства на други храни, ЕОБХ не анализира този аспект; като има предвид, че 

това създава проблеми, защото Bt токсините могат да се смесват с алергени в 

храните и фуражите, като например соя; 

Ж. като има предвид, че в 28-дневното изследване за токсичност, извършено от 

ЕОБХ, беше изпитан само изолираният протеин; като има предвид обаче, че е 

доказано, че токсичността на Bt токсините може да бъде повишена чрез 

взаимодействия с други съединения, като например растителни ензими, други Bt 

токсини и остатъци от пръскане с хербициди; следователно като има предвид, че 

изпитването само на Bt токсина в изолирана форма не позволява извеждането на 

заключения относно неговото въздействие върху човешкото здраве след 

консумация55; 

З. като има предвид, че ЕОБХ отбеляза, че „заявителят е установил съответни 

прилики между аминокиселинната последователност на eCry3.1Ab и 

параспорините, които могат да действат като цитотоксични протеини върху 

клетките на бозайниците“56; като има предвид, че ЕОБХ не е проучвал това 

допълнително; 

И. като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени 

                                                 
53  Становище на ЕОБХ от 2015 г., стр. 15, 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083  
54  Изявление на ЕОБХ от 2018 г., стр. 4, 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233 
55  За повече подробности, вж. анализа на Института за независима оценка на 

въздействието на биотехнологията, Testbiotech , стр. 3: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf  

56  Становище на ЕОБХ от 2015 г., стр. 9, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
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многобройни критични забележки от държавите членки57; 

Й. като има предвид, че според един компетентен орган58 равнищата на експресията 

на eCry3.1Ab в зърната на генетично модифицираната царевица 5307 превишават 

приложимата по подразбиране  максимално допустимa границa за остатъчни 

вещества, която е 0,01 mg/kg, както е посочено в Регламент (ЕО) № 396/2005 на 

Европейския парламент и на Съвета59; 

К. като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от 

Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в 

член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което 

означава, че разрешението не бе  подкрепено от квалифицирано мнозинство на 

държавите членки; 

Л. като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си 

предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 

1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават 

или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на 

своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното 

предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент 

(ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането 

в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани 

от Комисията, без да бъдат подкрепени от становището на комитета на държавите 

членки, както и че връщането на досието на Комисията за вземане на 

окончателно решение, което до голяма степен е изключение за процедурата като 

цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за 

генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят 

Юнкер многократно е критикувал тази практика като недемократична60; 

М. като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо 

четене61 законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи 

ново предложение; 

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава 

изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003; 

                                                 
57  Приложение Ж, коментари на държавите членки, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-

00310 
58  Коментари на държавите членки, стр. 95. 
59  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или 
животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 
70, 16.3.2005 г., стр. 1). 

60  Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския 
парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия 
(Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. 
(Страсбург, 14 септември 2016 г.). 

61  ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310
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2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с 

правото на Съюза и е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която 

съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/200262, е да 

предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и 

здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на 

околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично 

модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира 

ефективното функциониране на вътрешния пазар; 

3. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение; 

4. потвърждава отново ангажимента си за продължаване на работата по 

предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; 

призовава Съвета спешно да продължи работата си във връзка с това 

предложение на Комисията; 

5. приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение 

относно заявленията за разрешение за ГМО, докато процедурата по разрешаване 

не бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в 

сегашната процедура, която се оказа неподходяща; 

6. призовава Комисията да оттегли предложенията за даване на разрешения за ГМО, 

ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не 

даде становище относно отглеждането и употребата на ГМО в храни и фуражи; 

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

 

 

                                                 
62  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0059 

Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1)  

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно проекта на 

решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, 

съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 

MON 87403 (MON-874Ø3-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета (D059691/02 – 2019/2523(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането 

на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1), съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

(D059691/02), 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и 

фуражи63, и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него, 

— като взе предвид гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния 

комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, по време на което не беше прието становище, 

— като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията64, 

— като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните 

                                                 
63  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. 
64  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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(ЕОБХ), прието на 8 март 2018 г. и публикувано на 28 март 2018 г.65, 

— като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

— като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу 

разрешаването на генетично модифицирани организми66, 

                                                 
65  Оценка на генетично модифицираната царевица MON 87403 за употреба в храни 

и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление 
EFSA‐GMO‐BE‐2015‐125), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.  

66  — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета 
за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., 
линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към 
някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). 

  — Резолюция от 16 декември 2015 г. относно решение за изпълнение (ЕС) 
2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на 
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 
модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 19).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 17).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 
31.1.2018 г., стр. 15).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 
MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща 
две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., 
стр. 108).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus 
caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с 
цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ 
C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично 
модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73). 

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 
3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).  

  — Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 
× MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две 
или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично 
модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-
9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., 
стр. 71).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-
GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).  

  — Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., 
стр. 54).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 55).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 60).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).  
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  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията 

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 
MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 127). 

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 
88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
× ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 133). 

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).  

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и 
генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, 
MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0052).  

  — Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на 
храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 
(KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи 
(Приети текстове, P8_TA(2018)0197). 

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221). 

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 
× MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или 
три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 
2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните 
храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222). 
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— като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, 

— като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността, 

А. като има предвид, че на 26 юни 2015 г. „Монсанто Европа“ SA/NV подаде от 

името на дружеството „Монсанто“, САЩ, заявление в съответствие с членове 5 и 

17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни 

съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана царевица MON 87403 („заявлението“) до националния 

компетентен орган на Белгия, и като има предвид, че заявлението се отнася и за 

пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично 

модифицирана царевица MON 87403, за употреба, различна от храни и фуражи, с 

изключение на отглеждане; 

Б. като има предвид, че царевицата MON 87403 е генетично модифицирана за 

увеличаване на биомасата и добива на класовете (които се превръщат в 

царевични кочани за добив) чрез въвеждане на пресечена генетична 

последователност, получена от друг растителен вид (Arabidopsis thaliana); като 

има предвид, че това води до експресия на протеин (AtHB17Δ113), предназначен 

да действа в конкуренция с подобен естествен протеин, който контролира 

геннорегулирането и растежа на растенията; 

В. като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени 

многобройни критични забележки от компетентните органи67; като има предвид, 

че забележките включваха, наред с другото, коментарите, че експерименталните 

данни не са подкрепили твърдението за увеличаване на добива на генетично 

модифицирана царевица MON 87403, че не е възможно да се направи заключение 

относно безопасността на дългосрочните последици за репродукцията или за 

развитието на всички храни и/или фуражи, че предложението на заявителя за 

план за мониторинг на околната среда не отговаря на целите, определени в 

приложение VII към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на 

                                                                                                                                                        
  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети 
текстове, P8_TA(2018)0416). 

  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, 
комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0417). 

67  Забележки на държавите членки: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFS

A-Q-2018-00222  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
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Съвета68, и което е от решаващо значение – че предоставените доказателства не 

са счетени за достатъчни, за да убедят потребителите в безопасността на 

генетично модифицираната царевица MON 87403; 

Г. като има предвид, че макар и ЕОБХ да даде зелена светлина по отношение на 

безопасността на генетично модифицираната царевица MON 87403, независим 

анализ на оценката на ЕОБХ показва, че точните молекулярни механизми, 

включени в експресията на AtHB17Δ113, както и начинът, по който това води до 

вероятните очаквани въздействия и всички възможни странични въздействия, 

продължават да бъдат слабо разбирани и изискват допълнителни изследвания69; 

като има предвид, че без цялостно разбиране на генетичната модификация не е 

възможно да се направи пълна оценка на свързаните рискове; 

Д. като има предвид, че резултатите от полевите изпитвания, проведени от 

заявителя, показват, че наблюдаваното въздействие на предвидената 

характеристика, т.е. повишаване на биомасата и добива на класовете, е било не 

само много малко, но и непоследователно; като има предвид, че експертната 

група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (експертна група на 

ЕОБХ по ГМО) призна, че „е известно, че промяната, дължаща се на 

предвидената характеристика, е с ограничена амплитуда..., което предполага, че 

проявата на характеристиката може да зависи от екологичните условия при 

полевите изпитвания“70; 

Е. като има предвид, че полевите изпитвания са извършвани само в Съединените 

щати; като има предвид, че ако бъде разрешен вносът в Съюза, генетично 

модифицираната царевица MON 87403 може да се отглежда в широк кръг страни 

— производителки на царевица, с много различни климатични и агрономични 

условия и допълнителни стресови фактори като ограничаване на водите или 

суша; като има предвид, че следователно въздействието на тези стресови фактори 

и условия, за които експертната група на ЕОБХ по ГМО признава, че може да 

окажат въздействие върху проявата на характеристиката (и следователно върху 

всички нежелани последици), не е било достатъчно разгледано; 

Ж. като има предвид, че е парадоксално, че макар и експертната група на ЕОБХ по 

ГМО да стигна до заключението, че анализът на състава (сравнение на състава на 

генетично модифицирана царевица MON 87403 с генетично немодифицирана 

база за сравнение въз основа на резултатите от полевите изпитвания) „не 

установи проблеми, изискващи допълнителна оценка по отношение на 

безопасността на храните и фуражите и на въздействието върху околната среда“, 

експертната група също така постави под въпрос „това дали данните за състава, 

                                                 
68  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. 

относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в 
околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 
17.4.2001 г., стр. 1). 

69  Коментар на Testbiotech относно експертната група на ЕОБХ по ГМО, 2018 г., 
Научно становище относно оценката на генетично създадената от „Монсанто“ 
царевица MON 87403 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка: 
https://www.testbiotech.org/node/2210  

70  Становището на ЕОБХ, стр. 3: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225  

https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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получени от полевите изпитвания, биха позволили задълбочена оценка на риска“; 

З. като има предвид, че потенциалните рискове, на които тази генетично 

модифицирана царевица подлага здравето на хората и животните и околната 

среда, не бяха разгледани достатъчно от експертната група на ЕОБХ по ГМО; 

като има предвид, че е неприемливо Комисията да предлага да се разреши тази 

генетично модифицирана царевица въз основа на становището на ЕОБХ; 

И. като има предвид, че едно от проучванията, посочени в становището на ЕОБХ, е 

изготвено съвместно от член на експертната група на ЕОБХ по ГМО и учен, 

работещ за „Сингента“71; като има предвид, че беше отбелязано, че позоваванията 

на това проучване впоследствие са заличени от становището на ЕОБХ, а ЕОБХ 

отбеляза, че тяхното отстраняване „не засяга по същество съдържанието или 

резултата“72; 

Й. като има предвид, че Парламентът приветства факта, че изпълнителният директор 

на ЕОБХ се ангажира да гарантира, че в бъдеще членовете на персонала на ЕОБХ 

вече няма да са съавтори на научни публикации със свързани с промишлеността 

учени, за да се избегне усещането за неподходяща близост до промишлеността и 

в интерес на повишаването на доверието на потребителите в системата на Съюза 

за безопасност на храните73; като има предвид, че е от изключително значение 

всички проучвания, използвани от ЕОБХ в работата му, да бъдат с ясни 

препратки; 

К. като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от 

Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в 

член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което 

означава, че разрешението не беше подкрепено от квалифицирано мнозинство на 

държавите членки; 

Л. като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си 

предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават 

или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на 

своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното 

предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент 

(ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането 

в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване са приемани от 

Комисията, без да бъдат подкрепени от становището на комитета на държавите 

членки, както и че връщането на досието на Комисията за вземане на 

окончателно решение, което до голяма степен е изключение за процедурата като 

цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за 

                                                 
71  Вж. за повече подробности коментара на Testbiotech относно експертната група 

на ЕОБХ по ГМО, 2018 г., Научно становище относно оценката на генетично 
създадената от „Монсанто“ царевица MON 87403 за употреба в храни и фуражи, 
внос и преработка: https://www.testbiotech.org/node/2210 

72  Вж. становището на ЕОБХ, стр. 2: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

73  Писмо от ЕОБХ до Testbiotech от юли 2018 г.: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf  

https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
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генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят 

Юнкер критикува многократно тази практика като недемократична74; 

М. като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо 

четене75 законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи 

ново предложение; 

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава 

изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003; 

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с 

правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, 

определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета76 е 

да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и 

здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, 

на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично 

модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира 

ефективното функциониране на вътрешния пазар; 

3. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение; 

4. потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по 

предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; 

призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с 

разглежданото предложение на Комисията; 

5. призовава Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления 

за разрешаване на ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преработена 

по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се 

оказа неподходяща; 

6. призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако 

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде 

становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на 

съответния ГМО; 

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 

членки. 

 

 

                                                 
74  Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския 

парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия 
(Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. 
(Страсбург, 14 септември 2016 г.). 

75  ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165. 
76  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0060 

Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985  

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно проекта на 

решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран 

памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 

на Европейския парламент и на Съвета (D059692/02 – 2019/2524(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване 

на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 

генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

(D059692/02), 

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и 

фуражи77, и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него, 

— като взе предвид гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния 

комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, по време на което не беше прието становище, 

— като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията78, 

— като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните 

(ЕОБХ), прието на 7 март 2018 г. и публикувано на 20 април 2018 г.79, 

                                                 
77  OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. 
78  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
79  Оценка на генетично модифицирания памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 

за употреба в храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление 
EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94) , https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
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— като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 

Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

— като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу 

разрешаването на генетично модифицирани организми80, 

                                                 
80  — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета 

за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., 
линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към 
някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). 

  — Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 
2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на 
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 
модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 19).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (OВ C 
35, 31.1.2018 г., стр. 17).  

  — Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за 
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 
31.1.2018 г., стр. 15).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 
MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща 
две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., 
стр. 108).  

  — Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus 
caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с 
цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ 
C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично 
модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).  

  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на 
генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73). 
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  — Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 
3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).  

  — Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 
× MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две 
или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично 
модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-
9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., 
стр. 71).  

  — Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-
GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на 
Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).  

  — Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., 
стр. 54).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 55).  

  — Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, 
съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., 
стр. 60).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).  

  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията 
за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или 
произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 
MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 127). 
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  — Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 
88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 
× ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ 
C 346, 27.9.2018 г., стр. 133). 

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).  

  — Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и 
генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, 
MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0052).  

  — Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на 
храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 
(KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи 
(Приети текстове, P8_TA(2018)0197). 

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221). 

  — Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на 
Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 
× MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или 
три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 
2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните 
храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222). 

  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 
на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети 
текстове, P8_TA(2018)0416). 



 

 181 

— като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните, 

— като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността, 

А. като има предвид, че на 11 февруари 2011 г. Bayer CropScience AG подаде 

заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за 

пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, 

състоящи се или произведени от памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 и 

вторичната комбинация LLCotton25 × MON 15985 („заявлението“), пред 

националния компетентен орган на Нидерландия; като има предвид, че 

заявлението се отнася и за пускането на пазара на генетично модифициран (ГМ) 

памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 и вторичната комбинация LLCotton25 

× MON 15985 в продукти, които го съдържат или се състоят от него, 

предназначени за употреби, различни от храна и фураж, с изключение на 

отглеждане; 

Б. като има предвид, че на 7 март 2018 г. ЕОБХ прие положително становище 

относно заявлението; 

В. като има предвид, че генетично модифицираният памук GHB614 × LLCotton25 × 

MON 15985 експресира протеина 2mEPSPS, който придава поносимост към 

хербициди, съдържащи глифосат, протеина PAT, който придава поносимост към 

хербициди на базата на амониев глуфосинат, и протеините Cry1Ac и Cry1Ab2, 

които придават защита срещу някои люспокрили вредители; като има предвид 

освен това, че растението произвежда протеини (NPTII и AAD), които придават 

резистентност към антибиотици; 

Г. като има предвид, че макар консумацията на памучно масло в Европа да е 

относително ограничена, то се съдържа в широк спектър от хранителни продукти, 

включително заливки, майонеза, фини печива, шоколадови пасти за намазване и 

чипс81; 

Д. като има предвид, че памукът се използва за храна на животните главно под 

формата на памучно кюспе/брашно или като пълномаслено памуково семе82; 

Остатъчни вещества и съставки на добавъчните хербициди 

Е. като има предвид, че използването на добавъчен хербицид, в случая глифосат и 

глуфосинат, е част от обичайната земеделска практика при отглеждането на 

устойчиви на хербициди растения и следователно може да се очаква, че тези 

                                                                                                                                                        
  — Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение 

на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, 
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, 
комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, 
P8_TA(2018)0417). 

  
81  Становище на ЕОБХ, стр. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 
82  Становище на ЕОБХ, стр. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
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растения ще бъдат изложени на по-високи и на многократни дози, което не само 

ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата, а 

следователно и във внесените продукти, но може също така да повлияе и на 

състава на генетично модифицираното растение и неговите агрономични 

характеристики; 

Ж. като има предвид, че употребата на глуфосинат вече не е разрешена в Съюза (от 

август 2018 г.), тъй като той е класифициран като токсичен за възпроизвеждането 

и следователно попада в обхвата на критериите за изключване, определени в 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета83; 

З. като има предвид, че остава неизяснен въпросът относно канцерогенността на 

глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко 

вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция 

по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има 

предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция 

за изследване на рака на Световната здравна организация класифицира глифосата 

като вероятно канцерогенен за хората; 

И. като има предвид, че по принцип според експертната група на ЕОБХ по 

растителна защита, препарати за растителна защита и остатъчните вещества от 

тях, не могат да се правят заключения относно безопасността на остатъчните 

вещества при пръскане на генетично модифицирани култури с глифозатни 

препарати84; като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в 

търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да имат по-голяма 

токсичност, отколкото самата активна съставка85; 

Й. като има предвид, че Съюзът вече премахна от пазара добавка към глифосата, 

известна като POE tallowamine, поради опасения относно нейната токсичност; 

като има предвид, че проблемните добавки и смеси може обаче да продължават 

да са разрешени в държавите, в които се отглежда съответният генетично 

модифициран памук (понастоящем Япония); 

К. като има предвид, че информацията относно остатъчните нива на хербициди и 

техните метаболити е от съществено значение за цялостната оценка на риска от 

генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди; като има предвид, 

че остатъчните вещества от пръскането с хербициди се считат извън обхвата на 

компетентността на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани 

организми; като има предвид, че въздействието на пръскането с хербициди на 

генетично модифицирания памук не са оценени, както не са оценени и 

кумулативните последици от пръскането с глифосат и глуфосинат; 

                                                 
83  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 

октомври 2009 г. 

  относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, стр. 1). 

84  Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от 
употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA journal 
(Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  

85  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
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Л. като има предвид, че от държавите членки не се изисква със законодателен акт да 

измерват остатъчните количества глифосат или глуфосинат във внасяния памук, 

за да се гарантира съответствие с максимално допустимите граници на остатъчни 

вещества като част от координираната многогодишна контролна програма на 

Съюза за 2019, 2020 и 2021 г.86; като има предвид, че в последния доклад на 

Европейския съюз относно остатъчните вещества от пестициди в храните, 

съставен от ЕОБХ и основаващ се на резултатите от координираната 

многогодишна програма, както и на отделните програми на държавите членки, 

липсва информация относно съответствието на памука с максимално 

допустимите граници на остатъчни вещества по отношение на който и да било 

пестицид87; като има предвид, че според най-актуалните данни съответно не е 

известно дали остатъчните количества глифосат или глуфосинат в памук GHB614 

× LLCotton25 × MON 15985 отговарят на максимално допустимите граници на 

остатъчни вещества от глифосат, приложими в Съюза; 

Наличие на токсичното вещество госипол 

М.  като има предвид, че госипол е естествен токсичен съставен елемент на памука; 

като има предвид, че наличието на протеина EPSPS може да доведе до по-високи 

нива на госипол в генетично модифицираните растения, съдържащи посочения 

протеин88; като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО отбеляза, че 

свободният госипол в сурови семена на генетично модифициран памук GHB614 x 

LLCotton25 x MON15985 е в по-голямо количество, отколкото в неговата 

немодифицирана генетично база за сравнение (съответно 7 200 mg/kg и 

6 000 mg/kg)89, като и двете стойности са по-високи от законовата пределна 

стойност от 5 000  mg/kg , установена с Директива № 2002/32/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно фуражите за животни90; 

Н. като има предвид, че според резултатите от изследване от 2015 г., озаглавено 

„Токсичност на госипол в продукти от памучно семе“ (Gossypol Toxicity from 

Cottonseed Products), най-често срещаното токсично въздействие при животните е 

увреждането на репродуктивната функция при двата пола, което води до 

значителни икономически загуби за животновъдството, както и увреждане на 

функционирането на имунната система, което намалява устойчивостта на 

                                                 
86  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/555 на Комисията от 9 април 2018 г. относно 

координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 
2021 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен 
произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни 
остатъци (ОВ L 92, 10.4.2018 г., стр. 6). 

87  Доклад на Европейския съюз за 2016 г. относно остатъчните вещества от 
пестициди в храните https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348 

88  https://www.testbiotech.org/node/2209 стр. 2. 
89  Становище на ЕОБХ, стр. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 
90  Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. 

относно нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., 
стр. 10) определя пределно допустимо равнище на глифосат в памучно семе 
(използвано за фураф) от 5 000 mg/kg.  

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0032&from=EN 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
https://www.testbiotech.org/node/2209
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0032&from=EN
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животните спрямо инфекции и намалява ефективността на ваксините91;  като има 

предвид, че експертната група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига 

описва госипол като нежелано вещество във фуражите92; 

О. като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО посочва, че по-

високото съдържание на госипол в памучно семе от генетично модифициран 

памук GHB614 x LLCotton25 x MON15985 в сравнение с немодифицираната 

генетично база за сравнение „на практика не поражда опасения във връзка с 

безопасността на животните и хората, тъй като i) максималното съдържание на 

свободен госипол се регулира от европейското законодателство, и ii) избеленото 

и рафинирано масло от памуково семе, както и брашното, произведено от 

памуково семе, което може да се консумира пряко от хората, по същество не 

съдържат госипол“93; като има предвид, че ЕОБХ не направи оценка на 

памучното масло (за консумация от човека) и на памучното брашно (за фуражи), 

както се препоръчва в настоящия документ на ОИСР за консенсус относно 

съображенията във връзка със съдържанието на нови сортове памук; като има 

предвид, че твърдението, че госипол е предмет на правни ограничения съгласно 

законодателството на Съюза, не предоставя достатъчно гаранции, че генетично 

модифицираният памук GHB614 х LLCotton25 x MON15985 е безопасен за 

консумация; 

Протеините Cry и връзката с алергичните реакции 

П. като има предвид, че GHB614 x LLCotton25 x MON15985 експресира два Bt 

токсина (протеините Cry1Ac и Cry1Ab2), които придават защита срещу някои 

люспокрили вредители; като има предвид, че макар да се признава, че протеините 

Cry имат адювантни свойства, което означава, че те могат да засилват 

алергенните свойства на други храни, ЕОБХ не анализира този аспект; 

Р. като има предвид, че в научно изследване от 2017 г. относно потенциалното 

въздействие върху здравето на Bt токсини и остатъци от пръскане с добавъчни 

хербициди се стига до заключението, че на остатъчните вещества от хербициди и 

тяхното взаимодействие с Bt токсини следва да се обърне специално внимание94; 

като има предвид, че този аспект не е проучван от ЕОБХ; 

Антибиотична резистентност 

С. като има предвид, че GHB614 x LLcotton25 x MON15985 произвежда протеини 

(NPTII и AAD), които придават резистентност към антибиотици; като има 

предвид, че NPT11 придава резистентност към неомицин и канамицин; като има 

предвид, че AAD придава резистентност към стрептомицин; като има предвид, че 

всички тези антимикробни средства са класифицирани като „извънредно важни“ 

от СЗО95; 

                                                 
91  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/  
92  Становище на ЕОБХ, стр. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 
93  Становище на ЕОБХ, стр. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213 
94  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/  
95  Стр. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-

eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
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Т. като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Директива № 2001/18/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета96 се изисква да се обърне особено внимание 

на генетично модифицираните организми (ГМО), които съдържат гени, 

проявяващи резистентност към антибиотици, използвани за лечение на хора или 

животни, когато се извършва оценка на риска за околната среда, и че общата цел 

е да се установи и постепенно да се изведат от употреба маркерните гени за 

антибиотична резистентност  (ARMG) в генетично модифицираните организми, 

които могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или 

върху околната среда; 

У. като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО разгледа в становище 

от 2004 г. употребата на ARMG при избора на трансгенни събития при 

растенията поради опасения, че използването на такива маркерни гени може 

потенциално да доведе до повишена резистентност към антибиотици при хората 

и животните в резултат на пренасянето на гени от генетично модифицирани 

растения към бактерии; 

Ф. като има предвид, че съгласно посоченото становище от 2004 г. генът AAD 

принадлежи към група II на гените за антибиотична резистентност, които „следва 

да бъдат ограничени до целите на полевите опити и следва да не присъстват в 

генетично модифицираните растения, които се пускат на пазара“97; 

Коментари от компетентните органи на държавите членки 

Х. като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени 

многобройни критични забележки от компетентните органи, които включват 

посочените по-горе въпроси, но не се ограничават до тях98; 

Липса на демократичност в процеса на вземане на решения 

Ц. като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от 

Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в 

член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което 

означава, че разрешението не беше подкрепено от квалифицирано мнозинство от 

държавите членки; 

Ч. като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си 

предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 

1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават 

или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на 

своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното 

предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент 

                                                 
96  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. 

относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в 
околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 
17.4.2001 г., стр. 1).  

97  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48  
98  Приложение Ж, коментари на държавите членки,  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFS

A-Q-2018-00147  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
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(ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането 

в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани 

от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки, 

както и че връщането на досието на Комисията за окончателно решение, което е в 

голяма степен изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при 

вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни 

и фуражи; като има предвид, че председателят Юнкер многократно е критикувал 

тази практика като недемократична99; 

Ш. като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо 

четене100 законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи 

ново предложение; 

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава 

изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003; 

2. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение; 

3. призовава Комисията да не разрешава внос с цел употреба в храни или фуражи на 

каквито и да било генетично модифицирани растения, при които е създадена 

поносимост към хербицид, който не е разрешен за употреба в Съюза, в настоящия 

случай глуфосинат; 

4. призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани 

растения с поносимост към хербициди, без да е извършена пълна оценка на 

остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди, метаболити и 

техните търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им; 

5. призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на 

добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от 

генетично модифицирани растения с поносимост към хербициди, независимо 

дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за 

отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи; 

6. призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани 

растения, които съдържат гени с антимикробна резистентност; 

7. потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по 

предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; 

призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с 

разглежданото предложение на Комисията; 

8. призовава Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления 

за разрешаване на ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преработена 

по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се 

                                                 
99  Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския 

парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, 
(Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. 
(Страсбург, 14 септември 2016 г.). 

100  ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165. 
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оказа неподходяща; 

9. призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако 

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде 

становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на 

съответния ГМО; 

o 

o     o 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0062 

Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията  

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно Годишния 

доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2018/2102(INI)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и 

по-специално членове 7, 8, 9, 11,12, 39, 42, 101—109, както и член 174 от него, 

— като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално 

членове 35, 37 и 38 от нея, 

— като взе предвид доклада на Комисията от 18 юни 2018 г. относно политиката в 

областта на конкуренцията за 2017 г. (COM(2018)0482), както и придружаващия 

го работен документ на службите на Комисията, публикуван на същата дата, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за 

обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора101, 

— като взе предвид Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. 

относно контрола върху концентрациите между предприятия102 (Регламент за 

сливанията на ЕО), 

— като взе предвид Бялата книга от 9 юли 2014 г., озаглавена „Към по-ефективен 

контрол на ЕС върху сливанията“(COM(2014)0449), 

— като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на 

конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в 

правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния 

пазар (COM(2017)0142) (Директивата ЕМК+), 

— като взе предвид известието на Комисията от 19 юли 2016 г. относно понятието 

                                                 
101  OВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1. 
102  OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1. 
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за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (C(2016)2946), 

— като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно споразуменията 

на ЕС за сътрудничество относно прилагането на политиката в областта на 

конкуренцията — пътят напред103, 

— като взе предвид относимите правила, насоки, решения, резолюции, съобщения и 

документи на Комисията по темата за конкуренцията, 

— като взе предвид своите резолюции от 19 април 2018 г.104 и 14 февруари 2017 г.105 

относно годишните доклади относно политиката в областта на конкуренцията, 

съответно за 2017 г. и 2016 г., 

— като взе предвид проучването си от юли 2018 г., озаглавено „Въпросите, свързани 

с конкуренцията в областта на финансовите технологии (FinTech)“ (Competition 

issues in the Area of Financial Technology (Fin Tech), възложено от работната група 

по въпросите на конкуренцията на парламентарната комисия по икономически и 

парични въпроси, 

— като взе предвид отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор 

E-000344-16, E-002666-16 и E-002112-16, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 12 декември 2018 г. относно доклада на Комисията от 18 юни 2018 г. относно 

политиката в областта на конкуренцията за 2017 г., 

— като взе предвид окончателния доклад на Комисията от 10 май 2017 г. относно 

проучването на сектора на електронната търговия (COM(2017)0229), 

— като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становищата на комисията по международна търговия и на комисията по 

земеделие и развитие на селските райони (A8-0474/2018), 

А. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията се прилага вече над 

60 години и че силната и ефективна политика на ЕС в областта на конкуренцията 

винаги е била основополагащ елемент на европейския проект; 

Б. като има предвид, че отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци 

създават нелоялна конкуренция, която засяга в особена степен малките и 

средните предприятия (МСП); 

В. като има предвид, че изпирането на пари, избягването на данъци и отклонението 

от данъчно облагане подкопават справедливото разпределение на данъчните 

приходи в държавите членки и съответно нарушават конкуренцията на 

вътрешния пазар; 

                                                 
103  ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 71. 
104  Приети текстове, P8_TA(2018)0187. 
105  ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 78. 
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Г. като има предвид, че масовото избягване на данъци от страна на богати 

физически лица и предприятия ощетява не само обикновените данъкоплатци, 

публичните финанси и социалните разходи, но също така застрашава доброто 

управление, макроикономическата стабилност, социалното сближаване и 

общественото доверие в институциите на Съюза и държавите членки; 

Д. като има предвид, че някои правителства и юрисдикции, включително в ЕС, са се 

специализирали или са поели ангажимент за създаване на нарушаващи 

конкуренцията преференциални данъчни режими в полза на многонационални 

дружества и богати физически лица, които в действителност нямат икономическа 

същност на територията на тези юрисдикции, а просто са представлявани от 

фиктивни дружества; 

1. счита, че политиката в областта на конкуренцията, която има за цел да гарантира 

еднакви условия на конкуренция във всички сектори, е с основополагащо 

значение за европейската социална пазарна икономика и ключов фактор, който 

гарантира нормалното функциониране на вътрешния пазар; приветства 

дейностите на Комисията и усилията ѝ да гарантира ефективното прилагане на 

правилата в областта на конкуренцията в Съюза за благото на всички граждани 

на ЕС, особено на тези в слаба позиция като потребители; освен това призовава 

Комисията да продължи да гарантира пълното прилагане на правилата на ЕС в 

областта на конкуренцията, като обръща особено внимание на трудностите, с 

които се сблъскват МСП, както и да се избягват различията при прилагането на 

правилата в държавите членки; 

2. приветства и насърчава в допълнение структурирания диалог с члена на 

Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, както и 

усилията на Комисията да поддържа редовен контакт с членовете на 

компетентната комисия на Парламента и с неговата работна група по политиката 

в областта на конкуренцията; счита, че годишният доклад на Комисията относно 

политиката в областта на конкуренцията е ключов елемент от гледна точка на 

демократичния контрол; припомня, че през последните години Парламентът 

участва чрез обикновената законодателна процедура в оформянето на рамката за 

правилата в областта на конкуренцията, например в предложението за 

Директивата ЕМК+; отбелязва, че Парламентът следва да получи правомощия в 

рамките на процедурата за съвместно вземане на решения при създаването на 

рамката за политиката в областта на конкуренцията; изразява съжаление, че 

демократичното измерение на тази област от политиката на Съюза не беше 

засилено при последните изменения на договорите; 

3. приветства и подкрепя амбициозната програма и приоритетите на ГД 

„Конкуренция“ на Комисията, като същевременно отбелязва, че продължават да 

съществуват значителни предизвикателства, например в областта на контрола 

върху сливанията, където самият брой на сливанията представлява 

предизвикателство; отбелязва, че решенията на Комисията относно сливания, 

антитръстови мерки и държавна помощ често са предмет на политическа 

дискусия; подчертава, че настоящият доклад съдържа някои примери за 

скорошни решения, но че цялостната картина е по-широка и Парламента няма 

намерение да заема позиция по отделни случаи, тъй като Комисията е тази, която 

решава в кои случаи не се следва правото в областта на конкуренцията; 
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4. изисква от Комисията да анализира значителното потенциално вредно 

въздействие на предложеното сливане на „Сименс“/„Алстом“ (Siemens / Alstom) 

върху конкурентоспособността на европейския пазар на железопътни превози и 

неблагоприятното му въздействие върху пътниците, използващи железопътен 

транспорт; 

5. отбелязва, че Комисията представи законодателно предложение за създаване на 

общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО), който ще 

бъде частен пенсионен фонд;; 

6. подчертава, че ефективната конкуренция в рамките на единния европейски пазар 

е в полза най-вече на потребителя; 

7. приветства разследването на картела в областта на тежкотоварните автомобили; 

отчита като положителен факта, че Комисията не само проучи въздействието на 

картела между големите производители на тежкотоварни автомобили върху 

цените на тези автомобили, но и ги санкционира за това, че са си сътрудничили, 

за да забавят въвеждането на по-чисти тежкотоварни автомобили; 

8. подчертава факта, че правилата в областта на конкуренцията се основават на 

договорите и, както е заложено в член 7 от ДФЕС, следва да се тълкуват в 

светлината на по-широките европейски ценности, залегнали в основата на 

законодателството на Съюза относно социалните въпроси, социалната пазарна 

икономика, стандартите в областта на околната среда, политиката в областта на 

климата и защитата на потребителите; счита, че прилагането на 

законодателството на ЕС в областта на конкуренцията следва да се отнася до 

всички нарушения на пазара, включително тези, които имат отрицателни 

социални и екологични вторични ефекти; 

9. счита, че политиката в областта на конкуренцията следва да действа като 

катализатор за насърчаване на енергийния преход в целия ЕС, да стимулира 

икономическата и социалната интеграция в Европа и екологично устойчиви 

селскостопански дейности и да ограничава възможностите на големите 

енергийни предприятия да повишават цените на доставяната енергия; 

10. посочва, че дори когато продукти или услуги се доставят безплатно, най-вече в 

цифровата икономика, потребителите пак може да са изложени на несправедливо 

поведение, като например влошаване на качеството, избора и иновациите, или 

пък практики на изнудване; счита, че правилата на ЕС в областта на 

конкуренцията и прилагането следва да надхвърлят границите на подходите, 

съсредоточени върху цените, и да обхващат по-широки аспекти, като например 

качеството на продуктите или услугите, също с оглед и на неприкосновеността на 

личния живот на гражданите; 

11. посочва огромните промени на пазарите в резултат на непрекъснатото развитие 

на технологиите, което създава едновременно възможности и предизвикателства; 

в това отношение подчертава отново изключително важната роля на политиката в 

областта на конкуренцията за доизграждането на цифровия единен пазар; 

подчертава спешната необходимост от рамка, която едновременно да насърчава 

иновациите в областта на данните и новите бизнес модели и същевременно 

ефективно се справя с предизвикателствата на икономиката, основана на данни и 



 

 193 

алгоритми; подчертава, по-специално, че няколко цифрови платформи със 

способност за достъп и контрол на непрекъснато нарастващи потоци от данни, 

създават икономии от мащаба и значителни мрежови вторични ефекти, и могат да 

доведат до неефективност на пазара чрез прекомерна концентрация и извличане 

на печалба от злоупотреба с пазарна мощ; в този контекст приветства 

назначаването на специални консултанти на члена на Комисията с акцент върху 

бъдещите предизвикателства пред политиката в областта на конкуренцията, 

свързани с цифровизацията, и очаква с интерес техните констатации и препоръки 

за действие; подчертава необходимостта от общ подход на ЕС по тези въпроси; 

12. подчертава, че потребителите често не са осведомени до каква степен техните 

данни се използват и предават на трети страни за маркетингови и търговски цели; 

призовава Комисията, в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 

2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно 

обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния 

живот в сектора на електронните комуникации106 (Директива за правото на 

неприкосновеност на личния живот), да гарантира, че цифровите дружества 

използват личните данни само ако съответните абонати или потребители са дали 

своето изрично съгласие и че без такова съгласие данните не могат да бъдат 

предавани на трети страни, с които дружеството или платформата има 

споразумение; следователно припомня, че цифровите пазари трябва да бъдат 

оценявани от мултидисциплинарна гледна точка, тъй като антиконкурентното 

поведение може да включва нарушения в други области на правото, като 

законодателството относно защитата на данните и защитата на потребителите; 

подчертава, че подходящите ответни действия за правоприлагане биха изисквали 

сътрудничество между различните компетентни органи, по-специално органите 

за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и за защита на данните, 

както се предлага от Европейския надзорен орган по защита на данните във 

връзка с инициативата за Цифрова клирингова къща107; 

13. призовава Комисията да организира изслушване с дружества от технологичния 

сектор, като покани изпълнителните директори на Google, Facebook и Apple, за да 

бъдат обсъдени по-конкретно начините на събиране и използване от трети 

държави на лични данни на потребители; е загрижен, че ползвателите, 

регулаторните органи, а понякога дори разработчиците на приложения и 

рекламодателите не са осведомени за мащаба на потоците от данни от смартфони 

към групи за цифрова реклама и други трети страни; посочва, че данните, 

събирани от трети страни посредством приложения за смартфони, могат да 

включват всичко — от профилната информация, като възраст и пол, до 

подробности за местоположението, включително данни за намиращи се в близост 

клетки за мобилни телефони и Wi-Fi рутери, както и информация за всички 

                                                 
106  OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. 
107  „Неприкосновеност на личния живот и конкурентоспособност в ерата на 

големите бази данни: взаимодействие между защитата на данните, конкурентното 
право и защитата на потребителите в цифровата икономика“ (Privacy and 
competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, 
competition law and consumer protection in the Digital Economy), предварително 
становище на Европейския надзорен орган по защита на данните, март 2014 г., 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-
26_competitition_law_big_data_en.pdf 
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приложения на даден телефон; счита, че ЕС следва да даде възможности на 

физическите лица да разберат последиците от монопола и концентрацията около 

тези дружества за проследяване; 

14. призовава Комисията, във връзка с това, да признае контрола на данните, 

необходими за създаването и предоставянето на услуги, като показател за 

наличието на пазарна мощ, включително в своите насоки по член 102 от ДФЕС, и 

да изисква оперативна съвместимост между онлайн платформите и доставчиците 

на социални мрежи; посочва също развитието на алгоритмите за самообучение и 

изкуствения интелект, по-специално когато се предоставят на дружествата от 

трети страни, и тяхното въздействие върху характера на картелната дейност; 

изисква от Комисията да представи подробна информация по тези въпроси в 

следващия си годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията; 

15. счита, че е важно да се гарантира нормалното функциониране на механизмите на 

Съюза за подаване на колективни искове, чиято цел е да се гарантира, че 

засегнатите от антиконкурентни практики потребители получават подходяща 

компенсация; 

16. счита, че е необходимо да се гарантира правото на трансгранична преносимост, 

така че съществуващите сега ограничения по отношение на това право да не се 

затвърдят като законни пазарни практики; от друга страна, счита, че е важно да 

бъдат преустановени злоупотребата и необоснованото използване на блокирането 

на географски принцип, чието хипотетично основаване на права върху 

интелектуална собственост е несъстоятелно; 

17. счита, че законодателните прагове, които представляват началната точка за 

преглед на ЕС на сливанията, които са основани на оборотите на целевите и 

придобиващите субекти, невинаги са подходящи за цифровата икономика, в 

която за рекламни цели стойността често се представя от броя на посетителите на 

даден уебсайт; предлага тези прагове да бъдат преразгледани и адаптирани, за да 

включват, наред с другото, фактори като броя на засегнатите от сливанията 

потребители и стойността на свързаните с тях сделки; 

18. подчертава факта, че бариерите за навлизане на пазара в някои области на 

цифровата икономика стават все по-непреодолими, тъй като колкото повече 

продължава несправедливото поведение, толкова по-трудна става борбата с 

антиконкурентните му ефекти; счита, че временните мерки могат да бъдат 

полезен инструмент, за да се гарантира, че не се накърнява конкуренцията, 

докато тече дадено разследване; във връзка с това потвърждава, че Комисията 

следва да използва ефективно временните мерки, като същевременно гарантира 

справедлива процедура и правото на защита на предприятията, които са обект на 

разследване; приветства ангажимента на Комисията да направи анализ дали 

съществуват начини за опростяване на приемането на временни мерки в срок от 

две години от датата на транспониране на Директивата ECN+; във връзка с това 

препоръчва на Комисията да почерпи опит от най-добрите практики в други 

юрисдикции; 

19. призовава Комисията да предприеме по-амбициозни мерки за премахване на 

необоснованите пречки пред конкуренцията в онлайн среда, за да гарантира 

безпрепятствено пазаруване онлайн в ЕС, да наблюдава пределните цени в 
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сектори като онлайн платформите за настаняване и туризъм и да гарантира, че 

потребителите имат трансграничен достъп до широка гама от онлайн стоки и 

услуги на конкурентни цени; приканва Комисията да направи секторно проучване 

на рекламния пазар, за да може по-добре да разбере динамиката на рекламната 

дейност онлайн и да установи антиконкурентни практики, които трябва да бъдат 

разгледани в рамките на прилагането на правото в областта на конкуренцията, 

както направиха някои национални органи; 

20. подчертава факта, че цифровизацията на съвременната икономика води до 

промени в традиционната икономическа логика; поради това подчертава, че всяка 

система за данъчно облагане трябва да счита, че цифровизацията е новата норма 

за всички сектори на нашата икономика; отбелязва предложението на Комисията 

за утвърждаване на правила за данъчно облагане на цифровата икономика; 

подчертава, че данъчно облагане на цифровата икономика108 трябва да преодолее 

асиметриите между традиционната икономика и новите цифрови икономически 

практики и да избягва да възпрепятства цифровизацията и иновациите или да 

създава изкуствени граници в икономиката; подчертава, че е важно да бъдат 

намерени международни решения и да съществуват общи подходи към данъчното 

облагане в цифровата икономика; призовава Комисията да продължи усилията си 

в рамките на международни форуми, а именно ОИСР, за постигане на такова 

споразумение; 

21. приветства предложението на Комисията относно данъка върху цифровите 

услуги (COM(2018)0148) като ключова мярка с цел да се гарантира, че цифровият 

сектор плаща своя справедлив дял от данъците до приемането на постоянно 

решение, което ще позволи облагането на печалбите на мястото на тяхното 

генериране; 

22. отново заявява, че конкуренцията в сектора на далекосъобщенията е от основно 

значение за стимулирането на иновациите и на инвестициите в мрежи и че следва 

да се насърчават достъпни цени и избор на услуги за потребителите; счита, че 

повикванията в рамките на ЕС все още представляват голяма тежест за 

предприятията и потребителите и че стъпките към премахване на 

потребителските такси за роуминг в ЕС в дългосрочен план са недостатъчни, ако 

задълбочаването на единния пазар продължи; признава, че трябва да се създадат 

стимули за еднакво таксуване на повикванията в рамките на ЕС и националните 

повиквания, като се улесняват инвестициите в изцяло европейска или споделена 

мрежа; изразява мнението, че политиките следва да благоприятстват ефикасните 

инвестиции в нови мрежи и да вземат предвид въздействието върху 

потребителите, като при това се предотвратява появата на ново цифрово 

разделение между домакинствата с високи и ниски доходи; призовава Комисията 

да поощрява разширяването на широколентовите услуги чрез насърчаване на 

силна конкуренция и да гарантира висока степен на свързаност в ЕС и бързо 

внедряване на 5G в целия Съюз, за да се осигури глобалната 

конкурентоспособност на Съюза и да се привличат инвестиции; счита, че при 

изпълнението на посочената по-горе задача е важно политиката в областта на 

конкуренцията да отчита спецификите на изграждането на широколентов достъп 

в селските райони, така че да взема предвид общото благо в този случай, което е 

                                                 
108  COM(2018)0147, COM(2018)0148 и C(2018)1650. 
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да се обърне тенденцията към нарастваща асиметрия по отношение на наличието 

на технологии за достъп до интернет между селските и градските райони; 

23. счита, че ползвателите не трябва да плащат комисионни такси за 

разплащателните и спестовните сметки, освен ако те са свързани със специални 

услуги; 

24. приветства антитръстовото решение на Комисията, с което на Google се налага 

глоба от 4,34 милиарда евро за незаконни практики при мобилни устройства, 

използващи операционната система Android, с цел засилване на господстващото 

положение на търсачката на Google; призовава Комисията през 2019 г. да 

приключи антитръстовото дело за услугата за пазаруване на Google, започнато 

преди 8 години, през ноември 2010 г.; припомня на Комисията да приключи 

разследването относно третирането на Google на други специализирани услуги за 

търсене на Google в неговите резултати от търсене, включително въпросите, 

свързани с местното търсене, които Yelp постави в своята неотдавнашна жалба; 

препоръчва Генерална дирекция „Конкуренция“ да помисли относно 

продължителността на антитръстовите цифрови дела, както и кой е най-

подходящият инструмент за тяхното разглеждане; по-специално призовава 

Комисията да разгледа възможността за определяне на срокове за антитръстовите 

дела подобно на делата за сливания; 

25. отново заявява необходимостта Комисията да разгледа също и пълното 

структурно отделяне на монополите в областта на цифровите технологии като 

възможно решение за възстановяване на конкуренцията и еднаквите условия в 

рамките на европейския цифров пазар; 

26. подчертава, че ефективността на правоприлагането в областта на конкуренцията 

зависи от подходящото проектиране и изпитване на средствата за защита; 

подчертава, че средствата за защита, пред които са изправени потребителите, са 

важни за възстановяването на конкурентоспособността на пазара, като помагат на 

потребителите да вземат решения въз основа на подходяща информация и да се 

справят с предубежденията относно статуквото; счита, че Комисията при 

разработването на поведенчески мерки следва да включва поведенческата 

икономика като подкрепяща дисциплина, както някои национални органи са 

направили през последните години; 

27. отбелязва, че председателят на Комисията се ангажира да направи предложения 

за засилване на данъчното сътрудничество между държавите членки чрез 

задължение за предоставяне на отговор на групови запитвания по данъчни 

въпроси, така че една държава членка да може да предостави на останалите 

цялата информация, необходима за наказателното преследване на лица, укриващи 

данъци трансгранично; отбелязва, че когато действията на дадена държава членка 

нарушават конкуренцията в рамките на вътрешния пазар , Парламентът и 

Съветът, при определени обстоятелства и както е посочено в член 116 от ДФЕС , 

могат да издават директиви за премахване на нарушението на конкуренцията; 

28. отбелязва констатацията на Комисията, че държавата Люксембург е предоставила 

неправомерни данъчни облекчения на Engie от около 120 млн. евро и че 

процедурата по събиране е все още в ход; изразява съжаление относно факта, че 

правителството на Люксембург реши да обжалва решението на Комисията; 
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29. отбелязва решението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, 

Маргрете Вестегер, относно разследването на държавната помощ за 

„Макдоналдс“, в което се посочва, че необлагането на някои печалби на 

„Макдоналдс“ в Люксембург не представлява неправомерна държавна помощ; 

счита, че настоящите разпоредби на ЕС не са в състояние да се борят ефективно с 

двойното необлагане и да сложат край на надпреварата за достигане на най-ниски 

равнища на корпоративния данък; 

30. посочва, че в два неотдавнашни случая, въпреки заключенията на Единния съвет 

за преструктуриране, че преструктурирането не може да бъде обосновано с оглед 

на обществения интерес, Комисията одобри държавна помощ въз основа на 

аргумента, че това би смекчило икономическите сътресения на регионално 

равнище, като по този начин се демонстрират две отделни тълкувания на 

обществения интерес; призовава Комисията да разгледа възможните 

несъответствия между правилата за държавната помощ в областта на 

ликвидацията и режима за преструктуриране съгласно Директивата за 

възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) и след това да 

преразгледа своето съобщение относно банковия сектор от 2013 г.; 

31. отбелязва, че редица проучвания109 са показали скритите социални разходи и 

намалената конкурентоспособност на продукта, което съответства на по-високи 

равнища на хоризонтална концентрация на собственост; поради това призовава 

Комисията в този смисъл да обмисли преразглеждане на Регламента относно 

сливанията и да предостави насоки относно използването на членове 101 и 102 от 

ДФЕС в такива случаи; 

32. отбелязва, че временната държавна помощ във финансовия сектор може и да е 

била необходима за стабилизирането на световната финансова система в 

отсъствието на инструменти за преструктуриране, но че сега тя трябва да бъде 

подложена на контрол и премахната; изразява съжаление, че този контрол не е 

достатъчен;  ето защо отново отправя своето искане Комисията да проучи дали от 

началото на кризата банковите институции са се ползвали от нетрадиционни 

субсидии и държавна помощ чрез осигуряване на ликвидна подкрепа от 

централните банки; припомня ангажимента, поет от члена на Комисията Вестегер 

в рамките на структурирания диалог с комисията по икономически и парични 

въпроси (ECON) на Парламента през ноември 2017 г., да разгледа възможни 

нарушения на конкуренцията, произтичащи от програмата на ЕЦБ за закупуване 

на предприятия в корпоративния сектор, и да докладва с качествен отговор; 

подчертава в това отношение, че понятието за избирателност на държавната 

помощ е важен критерий, който трябва да бъде задълбочено проучен, и 

допълнително посочва член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, в 

който се съдържа т.нар. принцип на лоялност; 

33. счита, че е от приоритетно значение да се гарантира стриктното и обективно 

спазване на правилата за държавната помощ при справянето с бъдещи банкови 

кризи, така че данъкоплатците да бъдат защитени от тежестта на спасяването на 

банките; 

                                                 
109  Обща собственост на институционални инвеститори и въздействието ѝ върху 

конкуренцията, ОИСР, 5—6 декември 2017 г. 
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34. приветства въвеждането на инструмент от Комисията за анонимно подаване на 

сигнали за нередности, което позволява докладването на картели или други 

видове незаконни антиконкурентни практики, като по този начин се увеличава 

вероятността от тяхното разкриване и наказателно преследване; отбелязва 

положителните данни в цифри след първите месеци на използване; 

35. изразява своята загриженост, че нарастващата концентрация във финансовия 

сектор може да намали степента на конкуренцията в сектора, както и във връзка с 

липсата на истински междубанков пазар, и продължаващата разпокъсаност на 

националните пазари; 

36. подчертава, че Европа се нуждае от силна хармонизирана рамка относно 

отчитането и корпоративното данъчно облагане за мултинационалните 

дружества, с публично отчитане по държави и обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък; припомня, че в допълнение към намаляването на 

разходите както за предприятията, така и за данъчните администрации на 

държавите членки, приемането на тези мерки би разрешило въпроса за 

трансферното ценообразуване и би осигурило по-лоялна конкуренция в рамките 

на единния пазар; 

37. призовава Комисията да продължи оценката на вредни данъчни мерки в 

държавите членки в рамките на европейския семестър и да направи пълна оценка 

на случаите на нарушаване на конкуренцията и на разпространяването на 

въздействието върху други юрисдикции; 

38. призовава Комисията да продължи и дори да укрепи своите усилия по отношение 

на разследванията за злоупотреба с господстващи позиции на пазара в ущърб на 

потребителите в ЕС; изисква от Комисията едновременно да следи 

съществуващите държавни монополи и законността на търговете за концесии с 

цел предотвратяване на прекомерно нарушаване на конкуренцията; 

39. подчертава, че държавната помощ може да окаже неблагоприятно въздействие 

върху функционирането на вътрешния пазар; припомня строгите изисквания за 

прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС; отбелязва, че повечето 

решения по антитръстови въпроси и за предоставяне на държавна помощ се 

вземат на национално равнище; поради това счита, че Комисията следва да 

извършва мониторинг и да взема мерки, за да гарантира съгласуваност на 

политиката на вътрешния пазар; призовава Комисията да започне изготвянето на 

пътна карта за по-добре насочена държавна помощ; приветства постоянните 

усилия на Комисията да пояснява различните аспекти на определението на 

държавна помощ, както е видно от известието ѝ относно понятието „държавна 

помощ“, посочено в член 107, параграф 1 от ДФЕС; отбелязва по-специално 

усилията за поясняване на понятията за „предприятие“ и „стопанска дейност“; 

отбелязва въпреки това, че продължава да е трудно да се прокара разделителна 

линия между стопанските и нестопанските дейности; отбелязва освен това, че 

ролята на Съда на Европейския съюз е да гарантира правилното тълкуване на 

Договора; призовава Комисията да продължи да обръща особено внимание на 

предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ), включително в 

областта на енергетиката, транспорта и далекосъобщенията, при прилагането на 

правилата на ЕС за държавна помощ, особено в контекста на държавна подкрепа, 

насочена към изолирани, отдалечени или периферни региони в Съюза; 
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подчертава, че когато се използва държавна помощ за насърчаване на услуги от 

общ интерес, целта следва да бъде ползата за потребителите и гражданите, а не 

подсилването на интереси на определени кръгове; 

40. подчертава факта, че данъчното облагане продължава да бъде преди всичко 

въпрос от национална компетентност, като се има предвид вземането на 

решенията с единодушие в Съвета и това, че следователно изборът на политика 

зависи от политическите възгледи и ориентация на съответните национални 

правителства и парламенти; отбелязва обаче, че данъчното облагане може да се 

използва като инструмент за предоставяне на скрита държавна помощ на 

дружества, което може да създаде неравни условия на конкуренция на вътрешния 

пазар; поради това подчертава необходимостта да се гарантира, че националните 

данъчни политики не нарушават лоялната конкуренция и следователно, че 

данъчната политика и политиката в областта на конкуренцията се прилагат 

последователно в рамките на вътрешния пазар; приветства факта, че работната 

група за държавната помощ под формата на данъчни предимства стана постоянен 

орган; призовава да бъдат предоставени достатъчно човешки ресурси и 

инструменти за разследване на работната група; призовава за яснота по 

отношение на актуалното състояние на разследванията на държавните помощи 

във връзка с такива въпроси, включително броя на разследваните случаи; 

подчертава, че в рамките на вътрешния пазар новите участници и дружества, 

включително МСП, които не използват агресивни данъчни практики, се 

санкционират; приветства задълбочените разследвания на Комисията на 

антиконкурентни практики, като избирателни данъчни предимства и режими за 

облагане на допълнителната печалба; приветства по-специално насоките, 

съдържащи се в известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, 

които обхващат по-специално данъчните постановления; призовава държавите 

членки да прекратят нелоялните конкурентни практики помежду си, които се 

основават на необосновани данъчни стимули; призовава Съвета да приеме 

предложението за ОКООКД; изразява съжаление, че съгласно правилата на ЕС за 

държавната помощ, неплатени данъци, възстановени от бенефициери на 

незаконна данъчна помощ, се връщат на държавата, която е предоставила 

помощта; призовава Комисията да работи по решаване на този проблем; 

подчертава, че последващите преговори с Обединеното кралство следва да 

включват зачитането на лоялната конкуренция и гаранция, че Обединеното 

кралство не следва да има възможност да предоставя държавна помощ под 

формата на сделки с привилегировани условия; 

41. подчертава значителната концентрация на веригата на доставки на храни, при 

което няколко дружества формират олигопол на световния пазар на семена и 

пестициди в ущърб на потребителите, земеделските стопани, околната среда и 

биологичното разнообразие; посочва, че такава структура ще направи 

земеделските стопани още по-технологически и икономически зависими от малко 

на брой глобално интегрирани платформи за обслужване на едно гише, ще доведе 

до производството на ограничено разнообразие от семена, ще отклони 

тенденциите в областта на иновациите от приемането на модел на производство, 

който зачита околната среда и биологичното разнообразие, и в крайна сметка, в 

резултат на намалена конкуренция, ще генерира по-малко иновации и по-ниско 
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качество на крайните продукти; призовава Комисията, с оглед спадането на 

земеделските доходи, засягащо по-специално малките земеделски стопани, да 

насочи своите усилия към гарантирането на достойни приходи за земеделските 

стопани, особено на притежаващите малки и средни стопанства; 

42. счита, че е от съществено значение Комисията да следи по-строго използването 

на патенти в селскостопанския сектор;  

43. приветства инициативи като рамката за „интелигентни села“, която стимулира 

населените места да станат по-гъвкави, да използват по-добре своите ресурси и да 

участват по-активно в конкуренцията на единния пазар, както и да повишат 

своята привлекателност и качеството на живот на жителите на селските райони; 

44. признава потенциала на технологията на блок-веригите за финансови услуги; 

предупреждава обаче, че използването на тази технология за набиране на 

средства трябва да се регулира с цел да се избегне прекомерният дъмпинг по 

отношение на регулираните финансови пазари, рисковете за инвеститорите, както 

и рисковете от изпиране на пари; във връзка с това призовава Комисията да 

предложи регулаторна рамка за първоначалното предлагане на монети (ICO); 

45. изразява загриженост относно неотдавнашното одобрение на сливането на Bayer 

и Monsanto от страна на Комисията и нейното признание, че в решението си не е 

взела предвид целите, залегнали в ДФЕС, по-специално за безопасност на 

храните, защита на потребителите, околната среда и климата; 

46. счита, че е важно да се вземат мерки срещу предприятията, участващи в 

секторите на предлагане на пазара и разпространение на веригата за доставки на 

храни, които създават изкривяване на пазарите на селскостопански продукти в 

ущърб на земеделските доходи и потребителските цени; 

47. приветства подхода, възприет от Комисията при оценката на хоризонталните 

сливания, на все по-голямо съсредоточаване върху конкуренцията в областта на 

иновациите, по-специално при сливания, които включват пазари с интензивна 

научноизследователска и развойна дейност, и отбелязва, че оценката на 

сливанията следва да се извършва от перспективата на целия вътрешен пазар; 

призовава Комисията да предложи преглед на Регламента на ЕО относно 

сливанията и да анализира до каква степен следва да ѝ се предоставят 

правомощията, както понастоящем е в случая на редица държави членки, да 

приема мерки за защита на европейския обществен ред и на правата и 

принципите на ДФЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително 

опазването на околната среда; 

48. отново подчертава предварителното заключение на Комисията, че Google 

злоупотребява с доминантната си позиция на пазара като търсачка, като 

предоставя неправомерно предимство на своите продукти; подчертава, че е 

необходимо истинско структурно разделение между общите и специализираните 

услуги за търсене на дружеството, за да се прекрати тази злоупотреба; 

49. отбелязва, че Съдът на Европейския съюз тълкува член 101 от ДФЕС, като взема 

предвид различните цели на Договорите; подчертава обаче, че тясното тълкуване 

на член 101 от ДФЕС с хоризонталните насоки на Комисията все повече се счита 
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за пречка за сътрудничеството на по-малките участници на пазара за приемането 

на по-високи екологични и социални стандарти; счита, че Комисията следва да 

създаде правна сигурност относно условията, при които колективните 

договорености на организациите на производители, включително кооперациите, 

техните асоциации и междубраншовите организации, които се приемат по цялата 

верига на доставки на храни за целите на устойчивостта и справедливите трудови 

стандарти, следва да бъдат оценявани съгласно законодателството в областта на 

конкуренцията, и да насърчава подобни инициативи в рамките на политиката в 

областта на конкуренцията; подчертава, че такъв подход не следва да 

възпрепятства производството на стоки с по-ниски цени, по-специално в сектори, 

в които потребителите са по-чувствителни към цените; подчертава също 

значението на принципа на пропорционалност, което означава, че ограничаването 

на конкуренцията не може да надхвърля необходимото за постигането на общия 

интерес; 

50. изтъква съвместно договорените цели на енергийния съюз и посочва конкретно 

измерението на сигурността, декарбонизацията на икономиката, солидарността и 

доверието; подчертава важността на това да се гарантира, че европейските 

енергийни пазари се основават на принципите на правовата държава, 

конкуренцията, разнообразието от енергийни източници и доставчици, 

предвидимостта и прозрачността, и на това да не се допуска участниците на 

пазара, установени в Съюза или в трета държава, да държат доминантна позиция 

в ущърб на конкурентите и потребителите; призовава във връзка с това за по-

засилен контрол, а когато е необходимо — за налагане на мерки и задължения 

срещу такива участници на пазара; отбелязва по-специално, че стратегията, 

прилагана от някои енергийни дружества за разделянето на пазара на газ на ЕС и 

вследствие на това на потенциално нарушаване на антитръстовите правила на ЕС, 

трябва да бъде надлежно разгледана; освен това признава, че 

правнообвързващите ангажименти, поети от държавите членки като част от 

Парижкото споразумение относно изменението на климата, няма да се реализират 

без наличието на конкретни държавни мерки за насърчаване и създаване на 

стимули за производството и използването на енергия от възобновяеми 

източници; отбелязва предстоящото преразглеждане на насоките относно 

държавната помощ и енергетиката, което вече няма да изключва два от секторите, 

извличащи максимална полза от държавните субсидии — ядрената енергетика и 

добива на изкопаеми горива, и което осигурява по-голяма гъвкавост за енергията 

от възобновяеми източници, произведена от потребителите; подчертава 

значението на доизграждането на енергийния съюз чрез интеграция на пазарите, 

особено чрез инвестиции в междусистемни електропроводи, където е необходимо 

и въз основа на пазарните условия и търговския потенциал, както и чрез 

увеличаване на капацитета за търговия в съществуващите междусистемни 

електропроводи; следователно подчертава, че всяко одобрение на държавна 

помощ за механизми за осигуряване на капацитет трябва да бъде подложено на 

тест за обективна необходимост, включително разглеждане на алтернативни 

мерки, по-специално по-ефективно използване на съществуващите 

междусистемни връзки; подчертава, че механизмите за осигуряване на капацитет 

често представляват значителни разходи за потребителите и функционират като 

„скрита субсидия“ за подкрепа на нерентабилни и замърсяващи електроцентрали, 

което налага да се гарантира, че тези схеми не са отворени за най-замърсяващите 

активи при одобряването на всяко предоставяне на държавна помощ; 



 

 202 

51. подчертава необходимостта от подобряване на прозрачността, когато се 

предвиждат публично-частни партньорства, за да се изключи възможността те да 

бъдат използвани от партньорите от частния сектор за осигуряване на 

конкурентни предимства пред техните конкуренти; 

52. приветства разследването на Комисията относно практиките на ценообразуване 

при животоспасяващи лекарства, по-специално по случая Aspen; 

53. подчертава значението на предоставянето на еднакви права на всички въздушни 

превозвачи, когато летят до или от ЕС; признава, че за съжаление случаят 

невинаги е такъв за авиодружествата от ЕС, които действат извън Съюза и са 

предмет на нелоялни практики, засягащи конкуренцията; призовава Комисията да 

се справи с антиконкурентните практики, които отслабват също и 

законодателството в областта на защитата на потребителите; подчертава отново 

важността на това да се гарантира лоялна конкуренция между въздушните 

превозвачи на ЕС и въздушните превозвачи от трети държави; 

54. подчертава значението на конкурентоспособния транспортен сектор; отбелязва, 

че единният пазар за превози все още предстои да бъде допълнен с железопътния 

сектор, който е най-фрагментиран; приветства предприетите от Комисията 

стъпки за насърчаване на доизграждането и подобряването на функционирането 

на вътрешния пазар на автомобилния превоз на пътници; 

55. потвърждава отново, че новите инфраструктурни проекти, включително 

свързващите дадена държава членка с трета държава, трябва да бъдат предмет на 

европейското законодателство, по-специално на правилата за обособяване и 

формиране на пазарните цени; 

56. подчертава значението и необходимостта от подходящи финансови и човешки 

ресурси в Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията и в националните 

компетентни органи, както и от ИТ и цифрови познания, необходими за справяне 

с предизвикателствата, породени от основаната на данни и алгоритми икономика; 

във връзка с това подкрепя предложеното направление за конкуренция в 

програмата за единния пазар по многогодишната финансова рамка (МФР) за 

периода 2021—2027 г.; 

57. подчертава, че при изготвянето на постановления в областта на конкуренцията 

Комисията трябва да зачита вътрешния пазар като един общ единен пазар, а не 

като няколко независими местни или национални пазара;  

58. подчертава, че международното сътрудничество е от съществено значение за 

ефективното прилагане на принципите на конкурентното право и избягването на 

несъответствия във връзка със средствата за защита и резултатите от действията 

по правоприлагане; във връзка с това счита, че най-добрият начин за подобряване 

на правилата и практиките за конкуренцията в световен мащаб е участието в 

справедливи и прозрачни дискусии; подкрепя активното участие на Комисията, 

на националните и когато е целесъобразно, на регионалните органи за защита на 

конкуренцията в Международната мрежа по конкуренцията; 

59. приветства Директивата ЕМК+, която ще подобри значително ефективното и 

последователно прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията в целия 

Съюз, като гарантира, че националните органи за защита на конкуренцията 
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разполагат с подходящи инструменти, ресурси и гаранции за независимост, 

включително прозрачен процес за избор или номиниране на ръководство, и като 

ги оправомощи да налагат възпиращи глоби за нарушения на конкуренцията; 

оценява своевременната помощ, оказана от Комисията на държавите членки във 

връзка с прилагането на тази директива; 

60. призовава Комисията да гарантира, че всяко бъдещо търговско споразумение 

осигурява равни условия, особено по отношение на конкуренцията и държавната 

помощ; подчертава, че държавната помощ следва да бъде разрешена само в 

изключителни и обосновани случаи, които са уредени със закон, за да се избегне 

нарушаването на конкуренцията на пазара, като същевременно се предвидят 

изключения и обосновки, свързани с постигането на целите на Парижкото 

споразумение относно изменението на климата; припомня, че „след като 

дружествата се развиват в световен мащаб, същото трябва да направят и 

правоприлагащите органи в областта на конкуренцията“, не на последно място 

поради разпространението на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ), и че развитието на цифровата икономика доведе до прекомерна 

концентрация на пазара и до господстващо положение в някои сектори; счита, че 

глобалните правила за конкуренция и най-високата степен на координация между 

органите за защита на конкуренцията, включително по отношение на обмена на 

информация в хода на процедури в областта на конкуренцията, са предварителни 

условия за развитието на справедлива търговия в световен мащаб; 

61. припомня, че международните търговски и инвестиционни споразумения следва 

да съдържат специална и ефективна глава в областта на конкуренцията; 

62. призовава Комисията да увеличи усилията си, за да покаже амбиция за отваряне 

на международните пазари за обществени поръчки и за увеличаване на достъпа 

на европейските дружества до публично-частни партньорства в трети държави; 

счита за необходимо да бъде намалена асиметрията в достъпа до договори за 

обществени поръчки между Съюза и трети държави, най-вече САЩ и Китай; 

призовава всички търговски партньори на ЕС да осигурят недискриминационен 

достъп за европейските предприятия и работници до своите пазари на 

обществени поръчки; приветства подновеното обсъждане на инструмента за 

международните обществени поръчки, с който се установява необходимата 

реципрочност в случаите, когато търговските партньори ограничават достъпа до 

своите пазари на обществени поръчки, и призовава Европейския съвет да го 

приеме бързо; подкрепя усилията на Комисията за отваряне на пазарите на 

обществени поръчки в трети държави чрез двустранни търговски партньорства; 

припомня, че дружествата, които работят в непазарни условия и се ръководят от 

геополитически съображения, биха могли да надделеят на практика над всеки 

конкурент в търговете за възлагане на европейски обществени поръчки; 

призовава Комисията да извършва мониторинг на тръжните процедури за 

възлагане на обществени поръчки и да не допуска европейски предприятия и 

работници да страдат от нелоялна конкуренция, произтичаща от държавно 

контролирани предприятия; 

63. изтъква, че борбата срещу нелоялните търговски практики, включително със 

средствата на политиката в областта на конкуренцията, е необходима, за да се 

гарантират еднакви условия на конкуренция в световен мащаб, които носят ползи 
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на работниците, потребителите и предприятията и са един от приоритетите на 

търговската стратегия на ЕС; подчертава, че в Документа за размисъл относно 

извличането на ползи от глобализацията се посочва, че Съюзът трябва да 

предприеме стъпки за възстановяване на справедливите условия на конкуренция; 

приветства включването на разпоредби относно политиките в областта на 

конкуренцията в Споразумението за икономическо партньорство с Япония и във 

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада; въпреки това 

изразява съжаление, че тези разпоредби остават с ограничен обхват и не 

предвиждат ефективно правоприлагане и разрешаване на спорове; обръща 

внимание на значението на включването на амбициозни разпоредби относно 

конкуренцията във всички търговски споразумения и на осигуряването на 

спазването на тези разпоредби, с цел да се гарантират справедливи правила; 

64. приветства предложението за създаване на европейска рамка за скрининг на 

преките чуждестранни инвестиции; счита, че това е полезен инструмент за 

защита на европейските предприятия със стратегическо значение от нелоялни 

търговски практики, които могат да навредят на сигурността и обществения ред, 

както и за защита на зачитането на принципите на лоялната конкуренция в ЕС; 

65. подчертава особеното значение на антисубсидийния инструмент в борбата с 

нелоялната конкуренция в глобален мащаб и на създаването на еднакви условия 

по отношение на правилата на ЕС за държавната помощ; в този контекст изразява 

съжаление, че през 2017 г. Китайската народна република отново създаде най-

голям брой нови пречки пред търговията за европейските предприятия и 

работници и беше обект на повечето европейски антисубсидийни процедури; 

66. изразява загриженост във връзка с митническата политика на САЩ и нейното 

отражение върху конкурентоспособността на европейските предприятия; 

подчертава, че усилията на Комисията за възстановяване на равновесието в 

търговията със САЩ следва да са решителни, но балансирани, пропорционални и 

съвместими с правилата на Световната търговска организация (СТО); 

67. призовава Комисията да увеличи усилията си за насърчаване на лоялната 

конкуренция на световния пазар, включително чрез борба с необоснованото 

използване на тарифни бариери и субсидии на световния пазар посредством 

засилено сътрудничество с други държави на форуми като СТО, Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Конференцията на ООН за 

търговия и развитие (UNCTAD), групата държави Г-20 и Световната банка; 

припомня действията, предприети в рамките на СТО между 1996 и 2004 г. по 

отношение на взаимодействието между търговската политика и политиката в 

областта на конкуренцията, и изразява съжаление, че оттогава този въпрос не е 

част от работната програма на СТО; подчертава, че разпоредбите в 

споразуменията на СТО, като член IX от Общото споразумение по търговията с 

услуги (ГАТС), предоставят основа за по-нататъшно сътрудничество между 

членовете на СТО по въпроси, свързани с конкуренцията; поради това призовава 

за постигане на нов напредък по време на 12-ата Министерска конференция на 

СТО за гарантиране на лоялна международна конкуренция; 

68. изразява загриженост относно предполагаемата неспособност на СТО да се 

справи с непазарните икономики и да противодейства на нарушенията на 
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конкуренцията, предизвикани от субсидиите и държавната намеса, независимо от 

силната си убеденост в основополагащата роля на СТО; приветства тристранното 

действие на САЩ, Япония и ЕС за съответното ѝ реформиране; 

69. призовава Комисията да увеличи своята подкрепа за МСП в ЕС, за да могат те да 

защитават и упражняват правата си в случай на нелоялни търговски практики, т.е. 

при дъмпинг и субсидиране от страна на държави извън ЕС; признава в този 

контекст усилията на Комисията за борба срещу нелоялната конкуренция 

посредством предизвикалите голям интерес дела срещу известни дружества, но 

подчертава, че осигуряването на спазването на правилата за лоялна конкуренция 

по отношение на МСП също е от първостепенно значение; 

70. подчертава, че ефективното изпълнение на разпоредбите относно устойчивото 

развитие, включени в търговските споразумения, е важно за подобряването на 

условията на живот в държавите партньори и за защитата на европейските 

предприятия от нелоялна конкуренция; приветства въвеждането на екологични и 

социални критерии при реформата на антисубсидийните и антидъмпинговите 

мерки. 

71. посочва, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията не постига желаните 

резултати, тъй като, въпреки че се прилага с цел защита на лоялната конкуренция 

между всички участници на вътрешния пазар, със специален акцент върху 

интересите на потребителите, реалността е, че поради неравенството в рамките на 

веригата за доставки на храни земеделските производители са изправени пред 

неприемлива степен на натиск; счита, че интересите на потребителите и 

селскостопанските производители следва да бъдат поставени на едно и също 

равнище; 

 

72. счита, че поради специфичните характеристики на селскостопанските дейности 

колективните организации са от съществено значение за укрепването на 

позициите на първичните производители в хранителната верига и за постигането 

на целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, и че поради това колективните 

дейности, осъществявани от организациите на производителите и техните 

асоциации, включително планирането на производството, търговските преговори 

и договорните споразумения, трябва да се считат за съвместими с член 101 от 

ДФЕС; подчертава, че обединяването на земеделските стопани в организации на 

производителите засилва тяхната позиция във веригата за доставка на храни; 

73. счита, че моделът на междубраншовите организации представлява успешна 

форма на секторно управление, тъй като структурира и организира обмена между 

всички участници в даден сектор, справедливо представени в нейната структура, 

като предоставя възможност за предаване на икономическа и техническа 

информация и за по-добро разпределение на рисковете и печалбите; счита, че 

ОСП следва да благоприятства различни, удачно структурирани модели на 

сътрудничество, какъвто е настоящият, за да улесни създаването на 

междубраншови организации на европейско равнище; 

74. счита, че в съответствие с настоящите тенденции правомощията на 

организациите на производителите и на междубраншовите организации трябва да 

бъдат засилени допълнително, така че да може да се постигне равновесие на 
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силите в преговорите между земеделските стопани и търговците на дребно във 

веригата за доставка на храни; счита, че съфинансирането от ЕС за създаването и 

функционирането на тези организации следва да бъде увеличено; 

75. призовава Комисията да улесни прилагането на колективни инструменти за 

управление на пазара в случай на криза посредством инструменти, които не се 

нуждаят от публични средства, като изтегляне на продукти от пазара чрез 

споразумения между оператори по веригата за доставка на храни; счита, че 

подобна мярка би могла да се прилага от самите междубраншови организации; 

76. счита, че въвеждането на европейския пазар на продукти от трети страни, които 

не отговарят на същите социални, здравни и екологични стандарти, поставя 

европейските производители в ситуация на нелоялна конкуренция; поради това 

призовава за защита на уязвимите сектори и за системно прилагане на 

принципите на реципрочност и съответствие по отношение на селскостопанските 

продукти, както при бъдещите, така и при текущите търговски преговори; 

призовава Комисията да включи този аспект в преговорите за излизането на 

Обединеното кралство от ЕС; 

77. подчертава, че достъпът до вътрешния пазар на ЕС следва да зависи от 

спазването на съответствие със санитарните, фитосанитарните и екологичните 

стандарти; отправя искане към Комисията, с оглед гарантирането на лоялна 

конкуренция, да насърчава прилагането на еквивалентни мерки и контрол между 

трети държави и Европейския съюз по отношение на стандартите в областта на 

околната среда и безопасността на храните; отбелязва, че спазването на най-

високи стандарти за опазване на околната среда и хуманно отношение към 

животните може да означава по-високи разходи и поради това занижаването на 

стандартите може да доведе до антиконкурентно поведение;  

78. изтъква, че климатичните бедствия, на които стават жертва земеделските 

стопани, оказват въздействие върху пазара и отслабват позицията на 

земеделските стопани във веригата за доставки на храни; припомня, че съгласно 

антидъмпинговите правила на ЕС110, които се прилагат, наред с другото, към 

селскостопанския сектор, екологичният дъмпинг създава нелоялна конкуренция; 

настоява да бъдат взети предвид интересите на европейските граждани, 

изискващи устойчиво и щадящо околната среда общество; поради това призовава 

Комисията, като вземе предвид функционирането на единния пазар и ползите за 

обществото като цяло, да предвиди изключения от правилата за конкуренция с 

цел улесняване на хоризонталното и вертикалното сътрудничество в контекста на 

инициативите за устойчивост; 

79. изтъква, че понятието „справедлива цена“ не следва да се разглежда като 

възможно най-ниската цена за потребителите, а вместо това трябва да бъде 

разумна и да дава възможност за справедливо възнаграждение на всяка страна в 

рамките на веригата за доставки на храни; подчертава, че потребителите имат и 

други интереси освен ниските цени, които включват хуманното отношение към 

животните, екологичната устойчивост, развитието на селските райони, 

инициативите за намаляване на използването на антибиотици и предотвратяване 

на антимикробната резистентност и други;  
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80. приветства факта, че регламентът „Омнибус111“ въвежда процедура, посредством 

която обединенията на земеделските стопани могат да изискат от Комисията 

становище с незадължителен характер относно съвместимостта на дадено 

съвместно действие с общата дерогация от правилата на конкуренцията в 

съответствие с член 209 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти 

(ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (Общ 

регламент за ООП); призовава Комисията, с оглед на препоръката на работната 

група за селскостопанските пазари, да изясни обхвата на общата селскостопанска 

дерогация, нейното припокриване с адаптираните дерогации в членове 149 и152 и 

по този начин да определи по-точно изключението, така че да направи 

приложимо и осъществимо спирането на прилагането на член 101 от ДФЕС, 

когато това е необходимо; 

81. отбелязва, че през 2013 г. индивидуалният таван на помощта de minimis в 

селскостопанския сектор беше удвоен (от 7 500 EUR на 15 000 EUR) с цел да се 

подпомогне справянето със зачестилите кризисни ситуации в областта на 

климата, здравето и икономиката; отбелязва, че по същото време националният 

таван de minimis беше коригиран само в незначителна степен (от 0,75% на 1% от 

стойността на националната селскостопанска продукция), което намали 

свободата на действие на държавите членки да подпомагат земеделските 

стопанства, изпитващи затруднения; поради това подкрепя предложението на 

Комисията на държавите членки и на регионите да се предостави повече 

гъвкавост в рамките на селскостопанските правила de minimis; 

82. приветства постигнатото с регламента „Омнибус“ развитие с оглед на 

улесняването на прилагането на разпоредбите на член 222 от Общ регламент за 

ООП, което позволява временни дерогации от правото в областта на 

конкуренцията; при все това призовава Комисията да изясни прилагането на 

членове 219 и 222 от Общ регламент за ООП с оглед на предприемането на мерки 

в случай на смущения и сериозно нарушаване на равновесието на пазара, тъй като 

поради съществуващата правна несигурност във връзка с тези два члена никой не 

ги прилага поради страх от възможно неизпълнение на правила, установени от 

компетентните органи в отделните държави членки; 

83. припомня, че бе извършено значително хоризонтално и вертикално 

                                                 
111  Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 

2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, 
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за 
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща 
организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) 
№ 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, 
свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното 
отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен 
материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15). 
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преструктуриране, което доведе до по-нататъшна консолидация във вече 

концентрираните сектори, свързани с производството на семена, селскостопански 

химикали и торове, с животинската генетика и селскостопанската техника, както 

и в преработката и търговията на дребно; призовава Комисията да гарантира в 

този контекст и след придобиването на Monsanto от групата Bayer, които заедно 

контролират приблизително 24% от световния пазар на пестициди и 29% от 

световния пазар на семена, защитата на интересите на земеделските стопани, 

гражданите и околната среда в ЕС. 

84. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на националните и където е приложимо, на регионалните органи на 

държавите членки за защита на конкуренцията и на националните парламенти на 

държавите членки. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


