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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз (ЕС) и Грузия 

(„Споразумението“) беше подписано на 27 юни 2014 година, получи одобрението на 

Европейския парламент на 18 декември 2014 година и се прилага временно от 1 

септември 2014 година.  

Споразумението въвежда амбициозен преференциален търговски режим между двете 

страни, известен като задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ). 

То беше договорено, като беше следван същият подход, както и в преговорите, 

започнати едновременно с други страни от региона като Молдова и Армения 

(последната се отказа от идеята да подпише подобно споразумение с ЕС и подписа 

вместо това търговско споразумение с Русия). 

Понастоящем ЕС е основният търговски партньор на Грузия. 27,2% от търговията и 

днес се осъществява с ЕС (като съседните Турция и Азербайджан идват съответно на 

второ и трето място). От друга страна, търговията с Грузия представлява 0,1% от 

общата търговия на ЕС, на обща стойност 2,6 милиарда евро през 2014 г. По отношение 

на селскостопанските продукти основните продукти, които ЕС внася от Грузия, са 

пресни или сушени лешници, минерални води и вино. ЕС изнася за Грузия най-вече 

преработени селскостопански продукти (като алкохолни напитки и приготвени храни), 

както и млечни продукти.  

Таблицата по-долу съдържа статистически данни относно селскостопанските продукти, 

които ЕС е внасяла от Грузия, през периода 2009 – 2014 г. 

ВНОС от ГРУЗИЯ за ЕС28 х 1 000 000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Средно 
2009-2014 

г. 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ [млн. €] 41 49 80 70 102 130 79 

ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОДУКТИ [млн. €] 

5 9 9 18 21 25 15 

ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ 
[млн. €] 

46 58 89 88 123 155 93 

ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОДУКТИ/ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОДУКТИ 

11,6% 15,7% 10,1% 20,4% 17,4% 16,2% 15,7% 

ОБЩО ВСИЧКИ СТОКИ [млн. €] 509 556 581 559 639 631 579 

ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОП. ПРОДУКТИ/ОБЩО 
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ 9,0% 10,4% 15,4% 15,8% 19,2% 24,5% 16,1% 

 

В своя член 27 Споразумението с Грузия включва така наречения механизъм за 

недопускане на заобикалянето на мерки, който предвижда възможността за повторно 

въвеждане на митническата ставка за НОН (най-облагодетелствана нация), когато 

вносът на някои селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти с 

произход от Грузия (изброени в приложение II-В) надвиши определен праг (среден 
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годишен обем на вноса) без надлежна обосновка на техния точен произход.  

В приложение II-В от Споразумението се изброяват стоките, включени в следните 

категории продукти и техните съответни прагови обеми (в тонове): говеждо, свинско и 

овче месо (4400 т.), птиче месо (550 т.), млечни продукти (1650 т.), яйца с черупки 

(6000 т.), яйца и албумини (330 т.), гъби (220 т.), зърнени култури (200 000 т.), малц и 

глутен от пшеница (330 т.), скорбяла и нишесте (550 т.), захар (8000 т.), трици и други 

видове отпадъци (2200 т.), сладка царевица (1500 т.), преработена захар (6000 т.), 

преработени зърнени култури (3300 т.) и цигари (500 т.). 

Според наличната информация никой от внесените продукти по механизъма за 

недопускане на заобикалянето на мерки не е надвишил 1 тон нито през 2014 г., нито до 

момента през текущата година. Към момента през 2015 г. процентът на изпълнение на 

вноса в ЕС от Грузия по механизма за недопускане на заобикалянето на мерки е под 1% 

за всички категории продукти. 

Въпреки това включването на клауза за недопускане на заобикалянето на мерки е 

необходимо, за да предотврати вносът в Съюза на негрузински продукти през Грузия, 

възползващ се от предимствата предоставени от разпоредбите на Споразумението и по-

специално, за да не се допусне държави, имащи двустранни споразумения за свободна 

търговия с Грузия, например Турция и държавите от Евромед, да използват 

Споразумението със Съюза за заобикалянето на изискванията на „правилата за 

произход“. Тази клауза служи също така за механизъм за защита на грузинските 

производители от посочената потенциална злоупотреба и от безпрецедентната 

конкуренция от негрузински производители. 

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, доколкото то засяга включването 

в правото на Съюза на съответните части от договорения текст на Споразумението и 

установява процедурите за гарантиране на ефективното му прилагане, с цел да се 

предотврати евентуално отрицателно въздействие върху пазара на Съюза.  

****** 

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

международна търговия да предложи на Парламента да вземе предвид следното 

изменение:  

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) За да се предотврати отрицателно 

въздействие върху пазара на Съюза в 

резултат от нарастване на вноса, 

Комисията следва да приема актове за 

изпълнение с незабавно приложение 

(8) За да се предотврати отрицателно 

въздействие върху пазара на Съюза в 

резултат от нарастване на вноса от 

Грузия на продуктите, които 

надвишават обема, посочен в 
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при наложителни причини за спешност 

в надлежно обосновани случаи, 

свързани с временното преустановяване 

на прилагането на преференциалните 

мита в рамките на механизма за 

недопускане на заобикалянето на мерки, 

предвиден в споразумението, 

приложение II-В към споразумението, 

Комисията следва да приема актове за 

изпълнение с незабавно приложение 

при наложителни причини за спешност 

в надлежно обосновани случаи, 

свързани с временното преустановяване 

на прилагането на преференциалните 

мита в рамките на механизма за 

недопускане на заобикалянето на мерки, 

предвиден в споразумението, 
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