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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.)



RR\1007006BG.doc 3/11 PE504.152v02-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ..............................................................................................6

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ...............................................8

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ .................................11



PE504.152v02-00 4/11 RR\1007006BG.doc

BG



RR\1007006BG.doc 5/11 PE504.152v02-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на 
споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 
Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и 
член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. 
във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на 
Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз
(16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (16112/2012),

– като взе предвид проекта за споразумение под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV: 
параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 
от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република 
България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз 
(16118/2012),

– 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 (C7-0285/2013),

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

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 
становището на комисията по външни работи (A7-0332/2013),

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 на парламентите на държавите 
членки и на Китайската народна република.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С присъединяването на България и на Румъния Европейският съюз разшири своя 
митнически съюз. Вследствие на това ЕС беше задължен съгласно правилата на СТО 
(член XXIV, параграф 6 от ГАТТ от 1994 г.) да започне преговори с членовете на СТО, 
които разполагат с права за преговаряне по списъците на всяка присъединяваща се 
държава, за да се договорят за взаимно приемливи компенсиращи договорености за 
компенсиране на увеличението на обвързаните мита и произтичащите от това 
значителни загуби.

Такива изменения са необходими, ако вследствие на приемането на външния тарифен 
режим на ЕС митата се увеличат над равнището, за което присъединяващата се държава 
е поела задължение в рамките на СТО, като „трябва да се отчете намаляването на 
ставките на митата по същата тарифна позиция от страна на другите участници в 
митническия съюз при неговото създаване“, както това е определено в изискването в 
член XXIV, параграф 6.

За да се изпълнят изискванията на СТО, споразуменията разглеждат два въпроса. На 
първо място, компенсацията за по-високи тарифи, за които най-често използваният 
инструмент е отварянето на тарифната квота за съответната държава или увеличаването 
на съществуващата квота (съществуващите квоти). Второ, предприсъединителната 
тарифна квота erga omnes за България и Румъния (не разпределена за държава, а 
отворена за целия свят) също трябва да бъде добавена към съществуващата тарифна 
квота erga omnes на ЕС.

На 29 януари 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с 
държавите, на които се полага компенсация. В резултат на преговорите с Китайската 
народна република беше изготвен проект за споразумение под формата на размяна на 
писма, който беше парафиран на 31 май 2012 г.

Продуктите, споменати в споразумението за компенсации между ЕС и Китай, са главно 
чесън, гъби, шоколад, сладкарски изделия и бисквити.

Споразумението относно новите тарифни квоти за тези селскостопански продукти ще 
се прилага чрез регламент за изпълнение, който ще бъде приет от Комисията.

До настоящия момент ЕС е сключил сходни споразумения за компенсации с Куба, 
Бразилия и – при одобрение на Парламента – с Австралия, Нова Зеландия, Аржентина и 
САЩ.

Бележки на докладчика

Докладчикът приветства споразумението с Китайската народна република и счита, че 
Европейският парламент следва да даде своето одобрение. Китайската народна 
република има право на възстановяване на своите предишни търговски права след 
тяхното незначително накърняване, свързано с разширяването на митническия съюз на 
ЕС поради присъединяването на Румъния и България.
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Член ХХIV: параграф 4 от ГАТТ правилно подчертава, че „целта на един митнически 
съюз или зона за свободна търговия следва да бъде улесняването на търговията между 
участващите територии, а не издигането на пречки за търговията на останалите 
договарящи страни с тях“. Следователно това споразумение за компенсации може да се 
разглежда като още едно доказателство за ангажимента на ЕС към многостранния, 
основан върху правила, търговски режим, в центъра на който е СТО.

Като цяло, разширяването на ЕС е положително за членовете на СТО. В случай че 
присъединяващите се държави имат по-високи тарифи от тарифите на ЕС, ползата е за 
членовете на СТО. В обратния случай, когато присъединяващите се държави имат по-
ниски тарифи от тарифите на ЕС и трябва да ги повишат, ЕС компенсира разликата. 
Следователно в общ план членовете на СТО са спечелили.

Комисията правилно е избрала повишаването и създаването на тарифните квоти като 
инструмент за компенсиране на въпросните продукти от Китай, тъй като тарифните 
квоти са най-целенасоченият метод за компенсиране на загуби.

ЕС и Китайската народна република ще се уведомят взаимно за приключването на 
техните вътрешни процедури, необходими за влизането в сила на споразумението. 
Споразумението ще влезе в сила 14 дни след датата на получаване на последното 
уведомление. Докладчикът изразява надежда, че нашата държава партньор също така 
ще приключи вътрешните процедури без забавяне, така че производителите в скоро 
време да могат да извличат ползи от възстановения достъп до пазара.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение 
под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна 
република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото 
споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на 
отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на 
присъединяването им към Европейския съюз
(COM(2012)0641 – C7-0000/2012 – 2012/0304(NLE))

Докладчик по становище: Чарлз Танък

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението от Комисията се основава на обичайна практика в Световната 
търговска организация (СТО). Тази практика се състои в компенсирането на държави, 
които, тъй като са имали специални интереси за износ по отношение на други членки 
на СТО преди присъединяване на последните към митнически съюз, губят от по-
високите мита, налагани на техния износ към тези членки в резултат от разширяването 
на обхвата на общата външна тарифа, когато тези трети държави се присъединят към 
митническия съюз, в дадения случай към Европейския съюз. Тази практика е в 
съответствие с духа на принципите на Общото споразумение за митата и търговията 
(ГАТТ), което се стреми да насърчава либерализацията на международната търговия, 
макар и на преференциална основа, но винаги като отчита надлежно въздействието на 
създаването на митнически съюзи върху трети държави — членки на СТО, които 
евентуално са засегнати.

Отстъпките, предложени на Китайската народна република (КНР) от Европейския съюз 
(ЕС) в рамките на предложението са резултат от технически преговори между 
Европейската комисия и КНР. Според разпоредбите на ГАТТ непостигането на 
споразумение би могло да доведе до оттегляне на КНР от равностойни отстъпки, 
договорени с ЕС. Тъй като много потребители в ЕС зависят от евтиното и изобилно 
предлагане на стоки от КНР, търговска война между двамата членове на СТО не би 
била в ничий интерес, особено в настоящия контекст на забавяне на световната 
икономика.
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По тези причини докладчикът предлага Европейският парламент да даде одобрението 
си за споразумението, съдържащо отстъпки за КНР, така че ЕС да може да приведе своя 
митнически съюз в съответствие с ангажиментите си в рамките на СТО на етапа след 
присъединяването на Република България и Румъния към ЕС, като същевременно се 
гарантира, че КНР остава наш надежден търговски партньор.

***********

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да предложи на Парламента да даде одобрението си.
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