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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед на приемането на 

решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване 

на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от 

Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните 

държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република 

Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и 

териториите, асоциирани към Европейския съюз 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

Приложеното предложение е правният инструмент, с който се определя позицията, 

която да бъде заета от името на Съюза в рамките на орган, създаден по силата на 

споразумение между Съюза и трети държави. По-специално то е свързано с 

прилагането на временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за 

икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една 

страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (наричано 

по-долу „споразумението“), по отношение на приемането на решение на Комитета по 

СИП, създаден по силата на споразумението; решението на Комитета по СИП е 

приложено към решението на Съвета. 

Споразумението бе подписано на 29 август 2009 г. и се прилага временно от 14 май 

2012 г. 

От една страна, споразумението се прилага на териториите, в които се прилага 

Договорът за функционирането на Европейския съюз, при предвидените в него 

условия, а от друга страна — на териториите на подписалите го държави от Източна и 

Южна Африка (Мадагаскар, Мавриций, Сейшелски острови и Зимбабве).  

В член 67 от споразумението се посочва, че Комитетът по СИП може да се произнесе 

по предприемането на всякакви преходни мерки или мерки за изменение, които могат 

да се окажат необходими във връзка с присъединяването на нови държави членки към 

Европейския съюз. Република Хърватия се присъедини към Европейския съюз на 1 юли 

2013 г. и депозира своя Акт за присъединяване към споразумението на 22 март 2017 г.  

В приложение IX към протокол 1 към споразумението са изброени отвъдморските 

страни и територии за целите на този протокол без да се предопределя статутът на тези 

страни и територии, нито бъдещите промени в техния статут. Съгласно член 70 от 

споразумението приложенията и протоколите към споразумението представляват 

неразделна част от него и могат да бъдат преразглеждани или изменяни от Комитета по 

СИП.  

На 1 януари 2012 г. Сен Бартелеми (Франция) стана отвъдморска територия, 

асоциирана към Европейския съюз. На 1 януари 2014 г. Майот (Франция) стана най-

отдалечен регион на Европейския съюз. На същата дата влезе в сила Решение 

2013/755/ЕС на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към 

Европейския съюз, което се прилага по отношение на всички отвъдморски страни и 

територии, посочени в приложение II към Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС). Списъкът на отвъдморските страни и територии в 

приложение IX към протокол 1 към споразумението следва съответно да се 

актуализира. 

Поради това Европейският съюз следва да определи позицията, която да бъде заета по 

отношение на приемането на решение на Комитета по СИП, във връзка с 

присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в 

списъка със страни и територии, асоциирани към Европейския съюз. 
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Настоящото решение на Съвета включва като приложение проект на решение, който да 

бъде приет от Комитета по СИП.  

• Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката 

Настоящото предложение касае прилагането на общата търговска политика на Съюза 

по отношение на трети държави партньори на базата на разпоредбите на 

горепосоченото споразумение. Предложените изменения на споразумението са в 

съответствие с ДФЕС и споразумението.  

• Съгласуваност с другите политики на Съюза 

Предложените изменения на споразумението са в съответствие с другите политики на 

Съюза. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Правното основание на настоящото решение на Съвета е ДФЕС, и по-специално 

член 207 във връзка с член 218, параграф 9.  

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

В съответствие с член 3 от ДФЕС общата търговска политика е от изключителната 

компетентност на Съюза. Поради това принципът на субсидиарност не се прилага. 

• Пропорционалност 

Настоящото предложение е необходимо с оглед изпълнението на международните 

ангажименти на Съюза, залегнали в споразумението.  

• Избор на инструмент 

Настоящото предложение е в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС, съгласно 

който Съветът приема решения, отнасящи се до международни споразумения. Няма 

друг правен инструмент, който би могъл да се използва за постигане на целта, изложена 

в настоящото предложение. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Не е приложимо 

• Консултации със заинтересованите страни 

Не е приложимо 

• Събиране и използване на експертни становища 

Не е приложимо 

• Оценка на въздействието 

Не е приложимо 
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• Пригодност и опростяване на законодателството 

Предложението не е предмет на процедури по програмата REFIT, не предполага 

никакви разходи за МСП и не повдига въпроси във връзка с цифровата среда.  

• Основни права 

Предложението няма последствия за защитата на основните права в Съюза. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложението няма отражение върху бюджета.  

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

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

Не е приложимо 

• Обяснителни документи (за директивите) 

Не е приложимо 

• Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението 

Целта на предложението е да се приеме позиция на Съюза във връзка с решение, което 

трябва да бъде взето от съвместния институционален орган към посоченото 

споразумение, а именно Комитета по СИП. Клаузата за присъединяване в член 66 от 

споразумението предвижда „автоматичното присъединяване“ на Хърватия към 

споразумението посредством депозиране на акт за присъединяване пред Генералния 

секретариат на Съвета на Европейския съюз. Последващите изменения, необходими 

поради присъединяването, клаузата за присъединяване предвижда да се приемат с 

решение на Комитета по СИП.  

По отношение на промените в списъка с отвъдморски страни и територии, съгласно 

член 70 от споразумението приложенията и протоколите към споразумението 

представляват неразделна част от него и могат да бъдат преразглеждани или изменяни 

от Комитета по СИП. 
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2017/0160 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за установяване на позицията на Европейския съюз с оглед на приемането на 

решение на Комитета по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване 

на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от 

Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните 

държави членки, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република 

Хърватия към Европейския съюз и промените в списъка на страните и 

териториите, асоциирани към Европейския съюз 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 207 и член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за 

икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една 

страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
1
, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за 

икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от 

една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна 

(наричано по-долу „споразумението“), се прилага временно от 14 май 2012 г. 

(2) Договорът за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз бе 

подписан на 9 декември 2011 г. и влезе в сила на 1 юли 2013 г. 

(3) Република Хърватия се присъедини към споразумението на 22 март 2017 г., като 

депозира своя акт за присъединяване. 

(4) Съгласно член 67 от споразумението Комитетът по Споразумението за 

икономическо партньорство („Комитетът по СИП“) може да се произнесе по 

предприемането на всякакви мерки за изменение, които могат да се окажат 

необходими във връзка с присъединяването на нови държави членки към 

Европейския съюз. 

(5) Съгласно член 70 от споразумението приложенията и протоколите към 

споразумението представляват неразделна част от него и могат да бъдат 

преразглеждани или изменяни от Комитета по СИП. 

(6) След промяната на статута на Майот
2
 и Сен Бартелеми

3
 и влизането в сила на 

Решение 2013/755/ЕС на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и 

                                                 
1 ОВ L 111, 24.4.2012 г., стр. 2. 
2 Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот 

по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131). 
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територии към Европейския съюз
4
, списъкът на отвъдморските страни и 

територии в приложение IX към протокол I към споразумението следва да се 

актуализира. 

(7) Поради това е целесъобразно да се определи позицията на Европейския съюз по 

отношение на приемането на решение на Комитета по СИП, във връзка с 

присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в 

статута на някои страни и територии, асоциирани към Европейския съюз, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Позицията на Европейския съюз по отношение на приемането на решение на Комитета 

по СИП, създаден с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение 

за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една 

страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка 

с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз и промените в 

списъка на страните и териториите, асоциирани към Съюза, се основава на проекта на 

решение на Комитета по СИП, приложено към настоящото решение. 

Представителят на Съюза в Комитета по СИП може да приема незначителни промени в 

проекта на решение, без да е необходимо допълнително решение на Съвета. 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 

                                                                                                                                                         
3 Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по 

отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4). 
4 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (OВ L 344, 

19.12.2013 г., стр. 1). 
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