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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 
на Комитета по търговията със стоки, създаден със Споразумението за свободна 
търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на правилата за 

управление на тарифни квоти 

 



BG 2   BG 

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
По време на заседанието на Комитета по търговията със стоки от 12 септември 2013 г. 
двете страни обсъдиха правилата за управление на тарифни квоти [„ТК“], които да 
бъдат прилагани от Корея, въз основа на принципите, установени в допълнение 2-A-1 
от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея. Окончателното 
споразумение следва да бъде постигнато с решение на Комитета по търговията със 
стоки ЕС — Корея, както е предвидено в допълнение 2-А-1. От страна на ЕС е 
необходимо решение на Съвета за упълномощаване по отношение на позицията, която 
да бъде заета от името на ЕС. От страна на Корея е необходимо Министерството на 
външните работи (MВнР) да се консултира с Министерството за държавното 
законодателство, което може да реши да проведе консултации с Народното събрание. 
Съвместното решение ще бъде взето чрез размяна на ноти между ЕС и Корея. 

2. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА  
Няма 

3. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ Няма 
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна1 
(„споразумението“) беше подписано на 6 октомври 2010 г. 

(2) В съответствие с член 15.10, параграф 5 от споразумението то се прилага 
временно от 1 юли 2011 г. до приключване на процедурите за сключването му.  

(3) С член 15.1 от споразумението се създава Комитет по търговията, който, inter 
alia, гарантира, че споразумението се изпълнява правилно, и осъществява надзор 
върху работата на всички специализирани комитети.  

(4) В съответствие с член 15.2 от споразумението специализираните комитети са 
създадени под егидата на Комитета по търговията. В съответствие с член 2.16 от 
споразумението Комитетът по търговията със стоки е един от тези 
специализирани комитети. 

(5) Съгласно точка 2 от допълнение 2-A-1 към споразумението Корея може да 
използва система за провеждане на търгове, за да управлява и прилага 
предвидените за нея тарифни квоти („ТК“) за мляко и сметана, масло, мед и 
портокали с произход от Съюза въз основа на споразумението. Условията на 
системата за провеждане на търгове трябва да бъдат определени от страните по 
споразумението по взаимно съгласие с решение на Комитета по търговията със 
стоки.  

(6) Съгласно точка 3 от допълнение 2-A-1 от споразумението Корея може да 
използва система за издаване на лицензии, за да управлява и прилага някои ТК. 
В Комитета по търговията със стоки страните се договарят относно политиките 
и процедурите на системата за издаване на лицензи, включително необходимите 
условия за получаване на количества по ТК и всички промени и изменения в тях. 

                                                 
1 ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 6. 
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(7) Необходимо е да се определи позицията, която да бъде заета от името на Съюза 
в Комитета по търговията със стоки по отношение на правилата за управлението 
на ТК. 

(8) Съвместното решение ще бъде взето чрез размяна на ноти между ЕС и Корея, 
които от страна на ЕС се подписват от представител на Европейската комисия.  

(9) Поради това позицията на Съюза в рамките на Комитета по търговията със стоки 
следва да се основава на приложения проект на решение, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 
Позицията, която трябва да бъде заета от името на Съюза в рамките на Комитета по 
търговията със стоки, създаден със Споразумението за свободна търговия между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от 
друга страна, по отношение на приемането на правилата за управление на ТК се 
основава на приложения към настоящото решение проект на решение.  

Незначителни промени в проекта на решението могат да бъдат одобрени от 
представителите на Съюза в рамките на Комитета, без да е необходимо ново решение 
на Съвета. 

Член 2 
След приемането му решението на Комитета по търговията със стоки се публикува в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 3 
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 
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