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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

Предложението се прави в контекста на реформата от 2010 г. на правилата за произход 

по ОСП, въведена с Регламент (ЕС) № 1063/2010 от 18 ноември 2010 г., с който се 

измени Регламент (ЕИО) № 2454/93. 

Вследствие на реформата Турция беше включена под условие в системата за кумулация 

на произход, която преди това се прилагаше между Съюза, Швейцария и Норвегия. 

Беше въведена и нова система за удостоверяване на произхода от регистрирани 

износители, която ще започне да се прилага от 1 януари 2017 г. 

Предвид горепосоченото съществуващият правен акт, приложими към системата за 

кумулация на произхода между Съюза и Норвегия, следва да бъде преразгледан. Това е 

целта на настоящото предложение. 

 

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 

политиката 

Предложението е съгласувано с общата търговска политика, по-специално с 

разпоредбите в митническата област, свободното движение на стоки и правилата за 

произход. 

• Съгласуваност с другите политики на Съюза 

Не се прилага. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Договорът за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 218, 

параграф 6; 

Решение 2001/101/EО на Съвета от 5.12.2000 г. 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Предложението е свързано с общата търговска политика, която е от изключителната 

компетентност на Съюза. 

• Пропорционалност 

Настоящото предложение е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като 

ефектът от него е строго ограничен до това, което е необходимо, за да се даде 

възможност за включване на Турция в кумулацията, съществуваща във връзка с 

продуктите с произход от Швейцария и Норвегия. 

• Избор на правния акт 

Съгласно член 218, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

Съветът приема решение, с което разрешава сключването на споразумението по 

предложение на преговарящия. Настоящото е предложение за такова решение. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Не се прилага. 

• Консултации със заинтересованите страни 

Въз основа на консултациите със заинтересованите страни беше изготвено 

споразумение, което се приема изцяло във всички негови елементи. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Не се прилага. 

• Оценка на въздействието 

Оценка на въздействието не бе извършена по отношение на придружаващата пътна 

карта и насоките за по-добро регулиране, тъй като предложението се отнася за 

кумулация на произхода между Съюза, Швейцария, Норвегия и евентуално Турция — 

система, която вече съществува и която се адаптира, за да отговаря на техническите 

изисквания, свързани с прилагането на системата REX, считано от 1 януари 2017 г. 

• Пригодност и опростяване на законодателството 

Не се прилага. 

• Основни права 

Предложението не оказва въздействие върху защитата на основните права. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Не се прилага. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване 

Мярката ще се оценява периодично от страните, които редовно ще поддържат контакти 

и ще участват в срещи и обучения, свързани с прилагането на системата REX. 

• Обяснителни документи (за директивите) 

Не се прилага. 

• Подробно разяснение на конкретни разпоредби на предложението 

Предишното споразумение под формата на размяна на писма между Общността и всяка 

от страните от ЕАСТ, която предоставя тарифни преференции в съответствие с общата 

система за преференции (Норвегия и Швейцария), предвиждащо стоки със съдържание 

с произход от Норвегия или Швейцария да се третират при тяхното пристигане на 

митническата територия на Общността като стоки със съдържание с произход от 

Общността, одобрено от името на Европейската общност (Решение на Съвета от 

5.12.2000 г.), трябва да бъде заменено с ново споразумение, за да се вземе предвид 

реформата на правилата за произход по ОСП, приета с Регламент № 1063/2010 от 



BG 4   BG 

18.11.2010 г. В резултат на правомощието, предоставено от Съвета на Комисията на 8 

март 2012 г., с Норвегия бяха проведени преговори по настоящото ново споразумение, 

които приключиха. 
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 207, във връзка с член 218, параграф 6, буква а), точка v) от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,  

като има предвид, че: 

(1) В съответствие с член 41, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на 

Комисията
1
 продукти, получени в Норвегия, Швейцария или Турция, с вложени, 

които не са били изцяло получени там, се считат за продукти с произход от 

държава бенефициер, при условие че тези материали са претърпели достатъчна 

обработка или преработка по смисъла на член 45 от посочения делегиран 

регламент (система на кумулация). 

(2) В съответствие с член 54 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията 

системата за кумулация се прилага, при условие че Норвегия предоставя 

реципрочно същото третиране на продуктите с произход от държавите 

бенефициери, в които са вложени материали с произход от Съюза. 

(3) Що се отнася до Норвегия, тази система на кумулация първоначално беше 

въведена чрез споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и 

Норвегия. Размяната на писма се състоя на 29 януари 2001 г. след одобрението 

на Съвета с Решение 2001/101/ЕО
2
. 

(4) Норвегия измени своите правила за произход по общата система за преференции 

(ОСП), за да гарантира, че прилага концепция за произход, съответстваща на 

тази, определена в правилата за произход по ОСП на Съюза. Следователно е 

                                                 
1 Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни 

правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (OВ L 343, 29.12.2015 г., 

стр. 1). 
2 Решение 2001/101/EО на Съвета от 5 декември 2000 г. относно одобряването на Споразумение 

под формата на размяна на писма между Общността и всяка от страните от Европейската 

асоциация за свободна търговия която предоставя тарифни преференции в съответствие с 

Общата система за преференции (Норвегия и Швейцария), като предвижда стоки с норвежки или 

швейцарски произход да се разглеждат при тяхното пристигане на митническата територия на 

Общността като стоки с произход от Общността (реципрочно споразумение) (OJ В 38, 8.2.2001 

г., стр. 24). 
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необходимо споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и 

Норвегия да се преразгледа. 

(5) Системата за взаимно приемане на заместващи сертификати за произход — 

формуляр А, от Съюза, Норвегия и Швейцария следва да продължи да се 

прилага в рамките на преработена размяна на писма и да се прилага под условие 

от Турция с цел да се улесни търговията между Съюза, Норвегия, Швейцария и 

Турция. 

(6) Освен това правилата за произход по ОСП на Съюза предвиждат прилагането на 

нова система от 1 януари 2017 г. за установяване на доказателствата за произход 

от страна на регистрираните износители. В тази връзка също трябва да бъдат 

направени изменения в размяната на писма. 

(7) Като подготовка за прилагането на тази нова система и свързаните с нея 

правила, на 8 март 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да договори 

споразумение с Норвегия, под формата на размяна на писма, относно взаимното 

приемане на заместващи сертификати за произход — формуляр А, или на 

заместващи изявления за произход, предвиждащо продукти със съдържание с 

произход от Норвегия, Швейцария или Турция да се третират при пристигането 

им на митническата територия на Съюза като продукти със съдържание с 

произход от Съюза. 

(8) Комисията проведе преговори с Норвегия, които приключиха със споразумение 

под формата на размяна на писма.  

(9) Споразумението следва да се одобри от името на Съюза, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Одобрява се, от името на Съюза, Споразумението под формата на размяна на писма 

между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между 

Европейския съюз, Швейцария, Кралство Норвегия и Турция в рамките на общата 

система за преференции на Европейския съюз („споразумението“). 

Текстът на споразумението под формата на размяна на писма е приложен към 

настоящото решение. 

Член 2 

Председателят на Съвета посочва лицето, упълномощено да извърши от името на 

Европейския съюз уведомяването, предвидено в член 18 от споразумението под 

формата на размяна на писма, с което се изразява съгласието на Европейския съюз да 

бъде обвързан със споразумението. 
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Член 3 

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2017 г. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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