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PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно за отмяна на Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета относно 
администрирането на определени ограничения върху вноса на определени 
стоманени продукти от Руската федерация
(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и 
Съвета (COM(2011)0715),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0396/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0000/2012),

1. приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на 
Комисията;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основна информация

На 1 декември 1997 г. влезе в сила Споразумението за партньорство и сътрудничество, 
установяващо партньорство между Европейските общности и техните държави членки, 
от една страна, и Руската федерация (Русия), от друга страна1.  В рамките на това 
споразумение за партньорство и сътрудничество, на 26 октомври 2007 г. Европейската 
общност и правителството на Руската федерация сключиха Споразумение за търговия с 
определени стоманени продукти2. 

Споразумението за търговия с определени стоманени продукти, наричано по-долу 
„споразумението“, беше приложено в ЕС под формата на Регламент (ЕО) № 1342/2007 
на Съвета относно администрирането на определени ограничения върху вноса на 
определени стоманени продукти от Руската федерация3.  Споразумението наложи квоти 
(количествени ограничения) за вноса в Европейския съюз на стомана с произход от 
Руската федерация.  Нещо повече, съгласно предвиденото в член 10, параграф 4 от 
споразумението, в случай че Руската федерация се присъедини към Световната 
търговска организация преди изтичането на срока на действие на споразумението, 
последното се прекратява, а квотите се отменят.

Според Европейската комисия през 2010 г. Русия е била най-големият износител на 
стомана за ЕС с над 6,5 млн. тона, което представлява 24% от общия внос на стомана в 
ЕС4.

Причини за отмяната

Предложението на Комисията за отмяна на Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета за 
прилагането на споразумението в ЕС произтича от горепосочения член 10, параграф 4 
от него. Като има предвид, че Руската федерация стана член на СТО на 16 декември 
2011 г., ЕС няма повече право да прилага горепосочените квоти за внос на стомана от 
деня на присъединяването на Русия към СТО. Запазването на Регламент (ЕО) № 
1342/2007 в законодателството на ЕС и съответно поддържането в сила на квотите за 
внос на стомана би представлявало нарушение на правилата на СТО и би изложило ЕС 
на съдебни действия от страна на Русия.

Последици от присъединяването на Русия към СТО за оставащите бариери пред 
търговията със стоманени продукти между ЕС и Русия

                                               
1 OВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 3.
2 OВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 52.
3 OВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 1.
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/
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С присъединяването на Русия към основаната на правила многостранна търговска 
система на СТО ЕС може да очаква да се възползва от по-либерален пазарен достъп  до 
руския пазар. Европейската комисия счита, че допълнителният износ в сектора на 
желязото и стоманата би бил на стойност приблизително 107 млн. евро годишно1. Тя 
също така предвижда засилване на конкурентоспособността на сектора на стоманата в 
ЕС поради намаляването на износните мита за железен скрап от днешните 15% до 5% в 
срок от 5 години от датата на присъединяването и поради коригираните цени на газта за 
вътрешните промишлени потребители в Русия.

Що се отнася до оставащите бариери пред двустранната търговия със стоманени 
продукти, които могат да продължат да се прилагат: те следва да са минимални и 
приложими единствено в рамките на правилата на СТО, ръководещи такива аспекти 
като тарифи, приложими защитни търговски мерки, технически стандарти, специални 
митнически процедури/процедури за митническо освобождаване и др. Неспазването на 
приложимите правила на СТО от коя да е от двете страни би могло да наложи 
разрешаване чрез съществуващия механизъм на СТО за уреждане на спорове. 
Докладчикът се обявява в подкрепа на едно внимателно наблюдение и премахване на 
бариерите пред търговията и инвестициите, които биха могли да останат и от двете 
страни, след присъединяването на Русия към СТО. 

Позиция на докладчика
Докладчикът е твърдо убеден, че СТО остава най-добрата гаранция за една основана на 
правила многостранна търговска система, и изразява надежда както новият й член –
Русия, така и ЕС да са на висотата на всичките си поети ангажименти в рамките на 
СТО. Докладчикът също така желае да види търговските връзки между ЕС и Русия да 
се развиват при пълно спазване на съвместно договорените разпоредби на 
съществуващите двустранни споразумения. Поради гореизложените причини 
докладчикът препоръчва Европейският парламент да одобри предложената отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета.

                                               
1 Информационен документ на Европейската комисия от 16 ноември 2011 г. до комитет „Търговска 
политика“, озаглавен „Илюстрация на положителното отражение на присъединяването на Русия към 
СТО върху търговията на ЕС“, изпратен на Съвета, Европейския парламент и заинтересованите лица.


