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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 проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под 
формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация във 
връзка с въвеждането или увеличението на износните мита върху суровините
(16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (16827/2011),

– като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Руската федерация във връзка с въвеждането или увеличението 
на износните мита върху суровините (16828/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, 
буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0520/2011),

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

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A7-0178/2012),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

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

Настоящото двустранно споразумение с Руската федерация беше договорено в рамките 
на процеса на присъединяването й към Световната търговска организация. От 
Европейския парламент беше поискано одобрение, което е предварително условие за 
официалното сключване на споразумението от Съвета.

В контекста на присъединяването си към СТО Руската федерация пое ангажимент за 
постепенното намаляване или премахване на своите действащи износни мита във 
връзка със списък от суровини. Тези ангажименти по отношение на ставките на 
износните мита бяха включени в списъка на Русия на отстъпките и задълженията 
относно стоките. 

Същевременно списъкът в рамките на този списък на отстъпките и задълженията 
относно стоките не възпрепятства, според разбиранията на Русия, въвеждането на 
всякакви нови или допълнителни износни мита върху всякакви суровини, които не са 
включени в списъка на отстъпките и задълженията относно стоките. С цел да се 
предотвратят подобни нови ограничения под формата на износни мита, ЕС договори 
настоящото споразумение с Русия.

В списъка на Русия на отстъпките и задълженията относно стоките не са включени 
редица продукти. Поради тази причина съдържащият се в настоящото споразумение 
списък е доста дълъг, обхващайки много важни суровини. Това са суровини, които не 
са включени в горепосочения списък на Русия по отношение на стоките в рамките на 
СТО, и по отношение на които Русия осъществява над 10 % от световното 
производство или над 10 % от световния износ, по отношение на вноса на които ЕС има 
голям наличен или потенциален интерес, или за които съществува риск от напрежение 
във връзка с доставките в световен мащаб. Тези категории включват селскостопански 
продукти и семена, тютюн, редица химически, железни и енергийни продукти, 
минерали, памукопроизводни и животински продукти, и др.

Съгласно настоящото споразумение правителството на Руската федерация се задължава 
да „полага всички усилия да не въвежда или увеличава износните мита върху 
суровините, изброени“ в споразумението. Ако руското правителство желае да прилага 
износни мита върху тези продукти, то Русия трябва да проведе консултации с 
Европейската комисия най-малко 2 месеца преди въвеждането на такива мерки, „с 
оглед постигането на решение, като се вземат предвид интересите на двете страни“. 

Споразумението не изисква поемането на ангажименти от страна на ЕС.

Същевременно са налице няколко важни пропуска. 

На първо място, езикът на споразумението не е достатъчно точен и обвързващ по 
отношение на неговото прилагане.  За разлика от своите ангажименти в рамките на 
СТО и списъка си на отстъпките и задълженията относно стоките, Русия се задължава 
единствено да „полага всички усилия“ и да се „консултира“ в спорните случаи, 
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свързани с обхванати от настоящото споразумение суровини.

На второ място, във връзка с липсата на точен език в текста на споразумението, не се 
предвижда двустранен механизъм за уреждане на спорове. В случай че Русия, въпреки 
„всички усилия“ от нейна страна, приложи нови или допълнителни износни мита върху 
някоя от суровините, включени в споразумението, и не приеме нито едно от решенията, 
предложени от ЕС по време на консултациите с Европейската комисия, ЕС не 
разполага с много средства за прилагане на споразумението и защита на интересите на 
Съюза. 

Силен аргумент за неотложността и значението на едно правно обвързващо 
споразумение относно суровините е неотдавнашната забрана върху вноса на животни 
от всички държави – членки на ЕС, наложена от Русия след разпространението на 
вирусите „Шмаленберг“ и син език, въпреки факта, че подобна забрана представлява 
ясно нарушение на правилата на СТО. Европейската комисия вече поиска незабавна 
отмяна на ограниченията от страна на Русия, но по-скоро се оказва в състояние на 
ограничена способност да защитава интересите на потребителите и производителите от 
ЕС и зачитането на разпоредбите на СТО. Тази забрана сигнализира, че подходът на 
Русия не се е променил особено, дори и предвид присъединяването й към СТО. Без 
наличието на силно, правно обвързващо двустранно споразумение относно суровините, 
ЕС няма да има никакви гаранции срещу подобни протекционистки мерки в бъдеще.

ЕС е най-големият търговски партньор и инвеститор за Русия. Следователно се очакват 
подобаващо сериозен ангажимент за незабавни реформи, които се изискват във връзка 
с присъединяването към СТО, реципрочност и ангажираност в преговорите за 
взаимноизгодно ново споразумение, по-специално в областите енергетика, търговия и 
инвестиции. 

Поради това настоящото споразумение следва да се счита за временно решение, което 
трябва да бъде заменено от подобаващо силен договор относно търговията със 
суровини между ЕС и Руската федерация, по възможност като част от новото 
споразумение (бъдещото Споразумение за партньорство и сътрудничество), което се 
договаря понастоящем.

В обобщение на казаното дотук, докладчикът признава ангажиментите и промените, 
предприети от Русия, отбелязва положителното въздействие на присъединяването на 
Русия към СТО, както и значението, което има сключването на настоящото 
споразумение преди ратифицирането на споразумението за присъединяване към СТО 
от Руската федерация. Ето защо докладчикът счита, че Европейският парламент следва 
да одобри сключването на споразумението. 
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