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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въпросното предложение има за цел да допълни търговските преференции, вече 

предоставени на Украйна в рамките на Задълбочената и всеобхватна зона за свободна 

търговия (ЗВЗСТ), с допълнителни автономни търговски преференции, най-вече в 

сектора на селското стопанство. Тези автономни търговски преференции са под 

формата на увеличение на годишните тарифни квоти, вече установени в рамките на 

ЗВЗСТ в съотношение 50% за някои продукти (гроздов сок, преработени домати, мед) и 

100% за други продукти (царевица, пшеница, ечемик, овес и друг дребнозърнест грис). 

Те ще влязат в сила в деня след датата на публикуване на регламента в Официален 

вестник и ще се прилагат в продължение на три години. 

При четенето на обяснителния меморандум, приложен към настоящото предложение, 

не може да не се забележи много слабата аргументация за това, което очевидно следва 

да се разглежда като изцяло политическа инициатива. Посочва се „трудната 

икономическа ситуация в Украйна“ и необходимостта от „увеличаване на 

съществуващите търговски потоци, отнасящи се до вноса на определени 

селскостопански продукти от Украйна в Съюза, и насърчаване на двустранната 

търговия и икономическото сътрудничество със Съюза“, но без да се обяснява защо 

търговските преференции, предоставени на Украйна в рамките на ЗВЗСТ, вече се 

оказват недостатъчни толкова скоро след временното прилагане на ЗВЗСТ (от 1 януари 

2016 г.) и защо трябва да се предоставят такива допълнителни търговски преференции, 

без никакви насрещни мерки от страна на въпросния търговски партньор. 

Още по-обезпокояващ е аргументът, че „неотдавнашните споразумения за свободна 

търговия, сключени от Европейския съюз (по-специално с Перу и Колумбия, с 

Централна Америка, с Виетнам и с Канада), вече са предоставили неограничен 

безмитен достъп за някои селскостопански продукти, обхванати от настоящия 

регламент“, който е представен от Комисията като обосновка за предоставянето на 

такива допълнителни търговски преференции на Украйна. Докладчикът желае да 

подчертае опасността от прилагането на такъв подход за някои чувствителни 

селскостопански сектори в момент, когато комисията е основателно притеснена от 

кумулативния ефект на търговските споразумения в областта на селското стопанство 

(което е предмет на скорошно проучване на Съвместния научноизследователски център 

на ЕС). Следователно каквато и позиция да заеме Парламентът по внесеното 

предложение, се предлага изпращането на силно послание до комисията по 

международна търговия и до Комисията за това, че комисията по земеделие и развитие 

на селските райони не приема това стремглаво бързане към либерализация на митата в 

селското стопанство от страна на преговарящите екипи и лицата, отговарящи за 

изготвянето на търговската политика. 

Говорейки за влиянието на търговските преференции върху съответните сектори на 

производство в ЕС, също така е възмутително и неприемливо, че в този случай не е 

извършена никаква оценка на въздействието, просто защото „с оглед на трудното 

икономическо положение в Украйна е важно регламентът да влезе в сила възможно 

най-скоро“. Според докладчика това следва да се разглежда като още един пример за 

лековерния подход на Комисията към въпроса за неблагоприятните последици от 

либерализацията на търговията за някои чувствителни сектори на селското стопанство 
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в ЕС. 

По същество предложените автономни търговски преференции са насочени към някои 

силно чувствителни сектори на селското стопанство в ЕС, които наскоро бяха засегнати 

от сериозни кризи и бяха негативно повлияни от руското ембарго, като например 

плодовете, зеленчуците и зърнените култури, а избраният момент за въвеждането им не 

би могъл да бъде по-неподходящ. На 12 октомври 2016 г. в комисията по земеделие и 

развитие на селските райони беше обсъдена по-специално кризата в сектора на 

зърнените култури, като кампанията за периода 2016 – 2017 г. се счита като 

изключително обезпокояваща в няколко държави членки, с комбинация от рекордно 

ниски реколти (- 20% във Франция и Германия, - 30% в Румъния и България) и 

рекордно ниски цени поради точно противоположната ситуация (рекордно високи 

реколти) в други части на света (САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина). 

Въпреки че в момента Украйна е изправена пред политически и икономически 

трудности, тази съседна на ЕС държава си остава много важен и конкурентоспособен 

производител на зърнени храни, и тя вече има значителен търговски излишък с 

Общността за тези продукти (над 100 милиона евро през 2015 г.). Нещо повече, 

наличните данни показват, че митата, налагани от ЕС извън тарифните квоти, не 

представляват проблем за вноса от Украйна и само до известна степен спират 

прекомерното спадане на цените на украинските селскостопански хранителни 

продукти. Въпреки това, при сравняване на цените на зърнените култури в държавите – 

членки на ЕС, се оказва, че те са най-ниски в държавите, които са преки съседи на 

Украйна. 

Украйна използва напълно (100%) вече предоставените й тарифни квоти и се очаква да 

използва също толкова пълноценно и новите автономни търговски преференции, 

предложени от Комисията. Докладчикът изразява загрижеността си за това, че една 

потенциална дестабилизация на положението със селскостопанските пазари в ЕС, 

предизвикана от допълнителните автономни търговски преференции за Украйна, може 

да доведе до засилване на негативните настроения по отношение на развитието на 

интеграционни процеси с тази страна. 

При тези обстоятелства и с оглед избягване на задълбочаването на проблемите, от 

които вече страдат производителите от ЕС в секторите, които са най-силно засегнати от 

допълнителния преференциален внос от Украйна, докладчикът препоръчва да се 

изключат предложените тарифни квоти за пшеница, царевица и домати, приготвени 

или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, посочени в 

приложения I и II. 

И накрая, ако комисията по международна търговия или пленарното заседание реши да 

не вземе предвид тази препоръка, предлага това да не се прави, поне докато не се 

поиска и получи от Комисията подходяща оценка за въздействието на предлаганите 

мерки. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

международна търговия да вземе предвид следните изменения: 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Тарифните квоти за определени 

селскостопански продукти, посочени в 

приложение II, се управляват от 

Комисията съгласно правилата, 

определени в съответствие с член 184 от 

Регламент (ЕС) № 1308/2013. 

3. Тарифните квоти за определени 

селскостопански продукти, посочени в 

приложение II, се управляват от 

Комисията съгласно правилата, 

определени в съответствие с член 184 от 

Регламент (ЕС) № 1308/2013. За целите 

на изготвянето на плановете за 

изпълнение и мерките за мониторинг 

и оценка, на специално предназначени 

за тази цел уебсайтове на Комисията 

ще бъдат публикувани електронните 

доклади за използването на 

тарифните квоти за 

селскостопански продукти. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) зачитането на принципите, 

предвидени в член 3 от 

Споразумението за асоцииране, 

включително борбата с корупцията. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато продукт с произход от 

Украйна е внесен при условия, които 

причиняват или заплашват да причинят 

сериозни затруднения на производител 

от Общността на подобни или пряко 

конкурентни продукти, по всяко време 

1. Когато продукт с произход от 

Украйна е внесен при условия, които 

причиняват или заплашват да причинят 

сериозни затруднения на производител 

от Общността на подобни или пряко 

конкурентни продукти, по всяко време 
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Съветът, с квалифицирано мнозинство, 

по предложение на Комисията може да 

въведе повторно митата от Общата 

митническа тарифа за такъв продукт. 

Съветът, с квалифицирано мнозинство, 

по предложение на Комисията може да 

въведе повторно митата от Общата 

митническа тарифа за такъв продукт. 

Комисията установява система за 

проследяване на ползващите 

отстъпки обеми, във връзка с 

равнището на цените на въпросните 

продукти на вътрешните пазари, 

така че в случай на влошаване на 

пазарите и възникване на трудности 

за отделни производители от Съюза, 

Общата митническа тарифа да 

може незабавно да бъде въведена 

отново. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По искане на държава членка или 

по инициатива на Комисията, 

Комисията взема официално решение да 

започне разследване в рамките на 

разумен период от време. Когато 

Комисията реши да започне 

разследване, тя публикува известие в 

Официален вестник на Европейския 

съюз, обявявайки разследването. 

Известието съдържа резюме на 

получената информация и гласи, че 

всяка съответна информация трябва да 

се изпраща на Комисията. В него се 

посочва срокът — не повече от четири 

месеца от датата на публикуване на 

известието — в който заинтересованите 

страни могат да представят писмено 

становищата си. 

2. По искане на държава членка или 

по инициатива на Комисията, 

Комисията взема официално решение да 

започне разследване в рамките на 

разумен период от време. Когато 

Комисията реши да започне 

разследване, тя публикува известие в 

Официален вестник на Европейския 

съюз, обявявайки разследването. 

Известието съдържа резюме на 

получената информация и гласи, че 

всяка съответна информация трябва да 

се изпраща на Комисията. В него се 

посочва срокът — не повече от два 

месеца от датата на публикуване на 

известието — в който заинтересованите 

страни могат да представят писмено 

становищата си. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – тире 2 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – екологични стандарти 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Разследването приключва в 

рамките на шест месеца след 

публикуване на известието, посочено в 

параграф 2. При изключителни 

обстоятелства Комисията може да 

удължи този срок в съответствие с 

процедурата, посочена в член 5. 

5. Разследването приключва в 

рамките на четири месеца след 

публикуване на известието, посочено в 

параграф 2. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Ако изключителни 

обстоятелства, налагащи незабавни 

мерки, доведат до невъзможност за 

провеждане на разследване, след като 

уведоми комитета, Комисията може да 

предприеме всички строго необходими 

превантивни мерки. 

7. След като уведоми комитета, 

Комисията може да предприеме всички 

строго необходими превантивни мерки. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 4 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 Междинен преглед 

 1. Комисията извършва оценка на 
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въздействието на настоящия 

регламент върху пазара на Съюза във 

връзка с продуктите, изброени в 

приложения I и II, от момента на 

влизането му в сила, и представя 

заключенията от тази оценка на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 2. Ако се установи, че 

разпоредбите на настоящия 

регламент засягат пазара на Съюза 

във връзка с продуктите, изброени в 

приложения I и II, Комисията може 

чрез актове за изпълнение да въведе 

компенсаторни мерки за 

производителите от Съюза, 

засегнати от премахването на 

митата за всеки от тези продукти. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 5, 

параграф 2. 

Обосновка 

Бързото влизане в сила на настоящия регламент не пречи на Комисията да извърши 

оценка на въздействието на тези мерки върху пазарите на ЕС и да действа също 

толкова бързо за компенсиране на европейските производители, когато това е 

необходимо. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато се обмисля подновяване 

на посочените в настоящия 

регламент мерки, Комисията прави 

преглед на тяхното въздействие 

преди края на тригодишния период, 

посочен в параграф 2, и ако е 

целесъобразно, представя 

законодателно предложение. 

 

Изменение  10 
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Предложение за регламент 

Приложение I – таблица 1 – ред 4  
 

Текст, предложен от Комисията 

09.6752 2002 Домати, приготвени или 

консервирани по начин, различен от 

този с оцет или с оцетна киселина 

 5000 

 

Изменение 

заличава се 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Приложение I – таблица 1 – ред 2  
 

Текст, предложен от Комисията 

Мека пшеница и смес от 

пшеница и ръж, брашно, 

едрозърнест и дребнозърнест 

грис и агломерати под формата 

на гранули 

1001 99 00 

1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

100 000 тона/година 

 

Изменение 

заличава се 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 1 – ред 3  
 

Текст, предложен от Комисията 

Царевица, различна от тази за 

посев, брашно, едрозърнест и 

дребнозърнест грис и 

агломерати под формата на 

гранули и зърна 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 тона/година 
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Изменение 

заличава се 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение II – таблица 1 – ред 4 – колона 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

350 000 тона/година 50 000 тона/година 
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