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Препоръка за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за разрешаване на започването на преговори с цел пропорционално разпределяне 

на отстъпките на Европейския съюз в рамките на СТО под формата на тарифни 

квоти, приложени към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., с 

оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза  
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

На 29 март 2017 г. правителството на Обединеното кралство уведоми 

Европейския съвет за намерението на Обединеното кралство да се оттегли от 

Европейския съюз (ЕС), на когото то понастоящем е държава членка.  

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС има последици, надхвърлящи 

двустранните отношения между ЕС и Обединеното кралство, по-специално по 

отношение на поетите от тях задължения в рамките на Световната търговска 

организация (СТО). Както ЕС, така и Обединеното кралство са първоначални 

членове на СТО. Когато Европейската общност прие през 1994 г. 

Споразумението за СТО и многостранните търговски споразумения, списъкът 

на отстъпките и задълженията, приложен към Общото споразумение за митата 

и търговията от 1994 г. (ГАТТ от 1994 г.) за Европейските общности (списъкът 

на ЕС в рамките на СТО), бе едновременно с това приложен и за Обединеното 

кралство. Поради това списъкът на ЕС съдържа задължения, приложими също 

и по отношение на Обединеното кралство в качеството му на член на СТО.  

Що се отнася до ЕС, поетите от него задължения по отношение на стоките ще 

продължат да се прилагат на неговата територия, но съществуващите 

количествени задължения на ЕС и по-специално тарифните квоти (ТК) ще 

наложат извършването на някои корекции с цел отразяване на оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС. Тъй като списъкът на ЕС в рамките на СТО ще 

престане да се прилага за Обединеното кралство, съществуващите обвързващи 

тарифни квоти на ЕС в рамките на СТО (за селскостопански, рибни и 

промишлени продукти) трябва да бъдат разпределени пропорционално между 

Обединеното кралство и ЕС, за да влязат в сила на датата, на която списъкът на 

ЕС в рамките на СТО вече няма да се прилага по отношение на Обединеното 

кралство.  

В съответствие с разпоредбите на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. за изменение 

на отстъпките ЕС ще е необходимо да проведе преговори за пропорционалното 

разпределяне на тарифните квоти със съответните членове на СТО, за които е 

установено, че разполагат със съответните права за достъп до пазара в рамките 

на отделните тарифни квоти (имащи т.нар. интерес на основен или особено 

голям доставчик или разполагащи с право на първоначално преговаряне). ЕС 

също така ще се консултира с членовете на СТО, разполагащи с права за 

провеждане на консултации. 

Тези преговори ще е необходимо да бъдат проведени в кратки срокове. Очаква 

се, че Обединеното кралство ще се оттегли от ЕС на 30 март 2019 г. Като се 

има предвид това, понастоящем се водят преговори по споразумение за 

оттегляне и преговарящите от ЕС и Обединеното кралство постигнаха 

споразумение по текста на преходните договорености, съгласно които при 

влизането в сила на споразумението за оттегляне правото на Съюза, 

включително международните споразумения, по които Съюзът е страна, като 

ГАТТ от 1994 г., следва да се прилагат по отношение на Обединеното кралство 

от датата на оттеглянето до 31 декември 2020 г.  
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Не може да се изключи възможността споразуменията по член XXVIII със 

съответните членове на СТО да не могат да бъдат сключени в рамките на 

наличния срок, поне не за всички засегнати тарифни квоти. 

За тази цел едновременно с настоящата препоръка Комисията предлага основен 

законодателен акт (съгласно обикновената законодателна процедура), за да се 

гарантира, че при липсата на такива споразумения по член XXVIII ЕС може да 

пристъпи едностранно към пропорционалното разпределяне на тарифните 

квоти в съответствие с член XXVIII и че Комисията разполага с необходимите 

правомощия да измени съответните разпоредби на ЕС относно откриването и 

прилагането на съответните тарифни квоти. 

Поради това целта на настоящата препоръка е да се разреши започването на 

преговори от страна на Комисията в съответствие с член XXVIII от ГАТТ от 

1994 г. за изменение на съответните отстъпки (по-специално обвързващите 

тарифни квоти в рамките на СТО) в списъка на Европейския съюз в рамките на 

СТО, така че те да бъдат разпределени пропорционално между Съюза и 

Обединеното кралство. 

В допълнение Обединеното кралство е необходимо да започне процедурите в 

рамките на СТО за изготвяне на собствен списък на отстъпките и задълженията 

още преди датата, на която престане да бъде държава — членка на Съюза. 

Поради това е необходимо да се разреши на Обединеното кралство да 

предприеме необходимите за целта процедури, с оглед на постигането на 

споразумение с другите членове на СТО относно неговата част от тарифните 

квоти, които понастоящем са включени в списъка на Европейския съюз в 

рамките на СТО. 

• Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката 

Не е приложимо. 

• Съгласуваност с другите политики на Съюза 

Не е приложимо. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Член 207 и член 218, параграфи 3 и 4 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС). 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Общата търговска политика е сред областите на изключителна компетентност 

на Съюза, посочени в член 3 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС). Съгласно член 5, параграф 3 от ДФЕС принципът на 

субсидиарност не се прилага в областите, които попадат в изключителната 

компетентност на Съюза.  

• Пропорционалност 

С настоящата препоръка се предлага на Съвета да упълномощи Комисията да 

започне преговори съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. с цел изменение 

на отстъпките на ЕС в рамките на СТО под формата на обвързващи тарифни 

квоти. Съгласно правилата на СТО посочената процедура трябва да бъде 

следвана с цел промяна на отстъпките, посочени в списъка на член на СТО. С 
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оглед на това предложената мярка е пропорционална на посочените по-горе 

цели. 

• Избор на инструмент 

Наличният инструмент за постигането на целта е международно споразумение. 

Поради това е необходимо разрешение за започване на преговори за 

международно споразумение. 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Не е приложимо. 

• Консултации със заинтересованите страни 

Не е приложимо. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Не е приложимо. 

• Оценка на въздействието 

Не е приложимо. 

• Регулаторна пригодност и опростяване 

Не е приложимо. 

• Основни права 

Не е приложимо. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Не е приложимо. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Планове за изпълнение и механизъм за наблюдение, оценка и докладване 

Не е приложимо. 

• Обяснителни документи (за директивите) 

Не е приложимо. 

• Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението 

Не е приложимо. 
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Препоръка за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за разрешаване на започването на преговори с цел пропорционално разпределяне 

на отстъпките на Европейския съюз в рамките на СТО под формата на тарифни 

квоти, приложени към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., с 

оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 218, параграфи 3 и 4 от него, 

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,  

като има предвид, че: 

(1) Съществуващите количествени задължения в областта на стоките, поети от 

Европейския съюз в рамките на Световната търговска организация (СТО), ще 

наложат извършването на някои корекции с цел отразяване на оттеглянето на 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното 

кралство) от Съюза. По-специално съществуващите тарифни квоти за някои 

селскостопански, рибни и промишлени продукти, включени в списъка на Съюза 

на отстъпките и задълженията, приложен към Общото споразумение за митата и 

търговията от 1994 г. (ГАТТ от 1994 г.), трябва да бъдат разпределени 

пропорционално между Обединеното кралство и Съюза след оттеглянето на 

Обединеното кралство от Съюза.  

(2) Поради това Комисията следва да бъде упълномощена да започне преговори 

съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. с членовете на СТО, разполагащи с 

права за преговаряне, с оглед на изменението на тези тарифни квоти.  

(3) Обединеното кралство е необходимо да започне процедурите в рамките на СТО 

за изготвяне на собствен списък на отстъпките и задълженията още преди 

датата, на която престане да бъде член на Съюза. 

(4) Поради това е необходимо да се разреши на Обединеното кралство да 

предприеме необходимите процедури с оглед на изготвянето на собствен списък 

на отстъпките и задълженията, приложен към ГАТТ от 1994 г., включително 

преговори с другите членове на СТО относно частите от тарифните квоти, които 

да бъдат включени в посочения списък, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Комисията се упълномощава да започне преговори от името на Съюза с членовете на 

СТО, разполагащи с права за преговаряне, с оглед на изменението на тарифните квоти, 

включени понастоящем в списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, приложен 

към ГАТТ от 1994 г.  
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Член 2 

Адресираните до Комисията указания за водене на преговори са изложени в 

приложението. 

Член 3 

Преговорите се водят от Комисията в консултация с [Съветът да впише 

наименованието на специалния комитет]. 

Член 4 

На Обединеното кралство се разрешава да предприеме необходимите процедури с 

оглед на изготвянето на собствен списък на отстъпките и задълженията, приложен към 

ГАТТ от 1994 г., както и на количествени ограничения в него, включително преговори 

с другите членове на СТО относно неговата част от тарифните квоти, които 

понастоящем са включени в списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, 

приложен към ГАТТ от 1994 г. 

Член 5  

Адресати на настоящото решение са Комисията и Обединеното кралство. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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