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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.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението 
под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация 
за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на 
дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, и на Протокола 
между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно 
техническите условия и ред по посоченото споразумение
(16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (16775/2011),

– като взе предвид проекта на Споразумение под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, 
прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за 
Европейския съюз (16776/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0515/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-
0177/2012),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението и на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 
членки и на Руската федерация.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Това двустранно споразумение с Руската федерация беше договорено в рамката на 
нейното присъединяване към Световната търговска организация. Европейският 
парламент е сезиран за одобрение, което е предварително условие, за да може Съветът 
официално да сключи споразумението.

В контекста на процеса по присъединяването си към Световната търговска организация 
(СТО) Руската федерация изрази съгласие да намали прилаганите понастоящем 
митнически ставки за износ на суровини, включително продукти от дървен материал. 
За определени видове дървен материал, и по-специално някои иглолистни дървесни 
видове, Русия въведе тарифни квоти. По-ниски мита за износ от Русия се налагат за 
количествата, изнесени в рамките на квотите, а по-високи — даже възпиращи — мита 
се налагат за продукти извън квотите.

Специфичен дял от тези квоти е разпределен за ЕС (както се посочва в списъка на 
Русия на отстъпките и ангажиментите относно стоките). Квотите са установени на 
относително високо за ЕС ниво — най-малкото от гледна точка на очакваното търсене в 
краткосрочен план. В това двустранно споразумение се установяват общите разпоредби 
за реализацията на дела от тарифните квоти.

ЕС ще управлява разрешенията за квоти, а Руската федерация ще запази правото да 
издава лицензи за износ въз основа на съответните документи за внос, издадени от ЕС.

Освен това в протокол между ЕС и Русия се предвиждат подробните технически 
условия и ред за това споделено управление на тарифните квоти. Протоколът 
представлява набор от насоки, които ЕС и Русия се съгласяват да следват при 
извършване на съответната си част от управлението на квотите, като си сътрудничат, 
ако е необходимо. Предвидени са и процедури за консултации и разрешаване на 
спорове. 

Протоколът относно управлението на тарифните квоти е важен принос към 
стабилността и надеждността на търговските отношения.

Трябва да се отбележи, че е безпрецедентно ЕС да управлява експортната квота на 
трета държава. В законодателството не съществува прецедент за такъв случай. 
Следователно не е ясно как ще функционира на практика системата. 

В това отношение докладчикът посочва, че в проекта на решение относно сключването 
на това споразумение Съветът оправомощава Комисията да приема разпоредби за 
управлението на количествата по тарифните квоти чрез акт за изпълнение. Това 
надхвърля процедурите и мерките, предвидени в член 218 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Ако решение на Съвета за сключване на 
международни споразумения съдържа разпоредби, които следва да подлежат на акт, 
приеман чрез съвместно вземане на решение, това лишава Парламента от 
правомощията му за съвместно вземане на решение. Като се има предвид повтарящата 
се употреба на подобни разпоредби и за да се избегнат по-нататъшни неправилни 
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прецеденти, докладчикът препоръчва на Парламента да повдигне този въпрос пред 
Комисията, за да се гарантира, че подобни разпоредби вече не се въвеждат в 
предложения за решения на Съвета за сключване на споразумения. 

Въпреки това, като се има предвид всичко гореизложено, ЕС има силен настъпателен 
интерес от това споразумение, тъй като то предвижда значително подобряване в 
доставките на дървен материал от Русия. 

От първостепенно значение е да се избегне повторение на последователните 
увеличения на митата за износ на дървен материал, приложени от Русия след 2007 г., 
които засегнаха много производители от ЕС. Споразумението носи повече 
предвидимост и по-добри търговски условия. 

В заключение, докладчикът препоръчва да се даде одобрение за сключване на 
споразумението.
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