
 

СЪВМЕСТНА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕ 45 И 46 

 

Страните по споразумението са демократични държави. Те желаят да работят заедно за 

разпространяване по света на споделяните от тях ценности. Тяхното споразумение е знак за 

общата им решимост да насърчават демокрацията, правата на човека, неразпространението 

на оръжията за масово унищожение и борбата с тероризма по целия свят. Поради тази 

причина прилагането на настоящото споразумение между страните, които споделят едни и 

същи ценности, почива върху принципите на диалог, взаимно уважение, равноправно 

партньорство, многостранно сътрудничество, консенсус и зачитане на международното 

право. 

 

С цел правилно тълкуване и прилагане на практика на настоящото споразумение страните 

приемат, че терминът „подходящи мерки“ в член 45, параграф 3 означава пропорционални 

мерки, предприемани при неизпълнение на задълженията по настоящото споразумение. 

Мерките могат да бъдат взети по отношение на настоящото споразумение или на 

специфично споразумение, попадащо в обхвата на общата институционална рамка. При 

избора на мерки приоритет трябва да бъде даден на мерките, които в най-малка степен 

нарушават функционирането на споразуменията, като се има предвид евентуалното 

използване на национални средства за правна защита, когато такива съществуват. 

 

С цел правилно тълкуване и прилагане на практика на настоящото споразумение, страните 

приемат, че терминът „особено неотложни случаи“ в член 45, параграф 4 означава случаи на 

материално нарушение на настоящото споразумение от една от страните по него. 

Материално нарушение представлява отхвърляне на настоящото споразумение, без това да е 

съобразено с общите норми на международното право, или особено сериозно и съществено 

нарушение на важен елемент от споразумението. Страните преценяват евентуалните 

материални нарушения на член 4, параграф 2, като вземат предвид официалната позиция, 

когато има такава, на съответните международни агенции. 
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Що се отнася до член 46, когато са били предприети мерки по отношение на специфично 

споразумение, попадащо в обхвата на общата институционална рамка, всички подходящи 

процедури за разрешаване на спора, предвидени в специфичното споразумение, се прилагат 

спрямо процедурата за изпълнение на решението на арбитражната комисия в случаите, в 

които арбитрите решат, че дадена мярка не е била оправдана или пропорционална. 

 

 

_________________ 
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ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ОТНОСНО ЧЛЕН 12 

 

Упълномощените представители на държавите-членки и упълномощеният представител на 

Република Корея вземат под внимание следната едностранна декларация: 

 

Европейският съюз заявява, че държавите-членки се ангажират съгласно член 12 само 

доколкото спазват тези принципи на добро управление в областта на данъчното облагане на 

равнището на Европейския съюз. 

 

 

_________________ 
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