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1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2011) 0938 – 2011/0465 (COD): 

10 януари 2012 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

н.п. 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 25 октомври 2012 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: н.п. 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 28 януари 2014 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Целта на предложението е да се приеме регламент относно правилата и процедурите за 
прилагането на някои разпоредби, свързани с търговията, на Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, 
от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (ССА), и на Временното 
споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между 
Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (ВС), като 
например отнасящите се до търговските отстъпки, техническите адаптации, 
предпазните мерки, конкуренцията и измамите.  

 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 
Посоченото предложение беше зависимо от резултата от пакета „Trade Omnibus I“. 
Пакетът „Trade Omnibus I“ целеше изменение на съществуващите търговски 
регламенти с оглед на въвеждането на новите правила на комитологията след влизането 
в сила на Договора от Лисабон. Някои от въпросните регламенти са регламенти за 
прилагането на ССА с други страни от Западните Балкани, които са подобни на 
настоящото предложение.  
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През юли 2013 г. бе намерен компромис относно новите правила на комитологията в 
пакета „Trade Omnibus I“. Текстът на предложението бе изменен, за да се включат 
преразгледаните правила на комитологията, договорени съгласно пакета „Trade 
Omnibus I“ за подобни регламенти. Освен това предложението бе също така изменено, 
за да се вземе предвид фактът, че ВС престана да съществува, когато ССА влезе в сила 
на 1 септември 2013 г. И накрая, бе договорена разпоредба относно ретроактивното 
прилагане на членове 2, 3 и 4 от регламента с оглед на прилагането на тези разпоредби, 
считано от 1 февруари 2010 г. 

На неофициална тристранна среща на 26 ноември 2013 г. беше постигнато временно 
споразумение относно измененото предложение.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поради това Комисията може да приеме внесените от Съвета изменения на нейното 
предложение. 
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