
Мерки на трети страни срещу внос на стоки с произход от ЕС. 

 

Практиката показва, че износителите от ЕС често се сблъскват с мерки за търговска 

защита, прилагани от трети страни, които за съжаление не винаги съответстват на 

правилата на Световната търговска организация. Необосновано въведените мерки за 

търговска защита несправедливо блокират достъпа на износителите от ЕС до пазарите на 

трети страни, поради което е необходимо негативният ефект на такива мерки да бъде 

минимизиран навсякъде, където е възможно. 

 

Всеки износител, който е обект на мерки на търговската политика на трети страни е 

отговорен за защитата на своите права чрез участие в процедурите по разследване и 

оказване на съдействие на разследващите власти.  

 

Ролята на Европейската комисия в тези случаи е: 

- да наблюдава развитието на процедурите по разследване за въвеждане на мерки 

за търговска защита, започнати от страни извън ЕС; 

- да оказва съдействие на националните власти на държавите–членки и на 

индустриите от ЕС, които са засегнати от процедурите по разследване на трети страни. 

- да изисква от страните, провеждащи процедури по разследване за въвеждане на 

мерки за търговска защита да спазват стриктно своите задължения, в рамките на 

Световната търговска организация (чрез двустранни срещи, консултации в съответствие с 

правилата на съответните споразумения на СТО или чрез процедурите на СТО за 

разрешаване на спорове). 

- ЕК играе още по-активна роля в процедурите по разследване на субсидиран внос 

или процедурите за въвеждане на защитни мерки, когато те засягат индустрии от ЕС. 

 

ЕК е разработила и публикувала информация относно основните моменти при 

процедурите по разследване, провеждани от някои страни – важни търговски партньори 

на ЕС. Информацията е достъпна на английски език на следните адреси: 

 

за Аржентина: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146617.pdf 

 

за Австралия:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146618.pdf 

 

за Бразилия:   http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146657.pdf 

 

за Канада:       http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146658.pdf 

 

за Китай:         http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146659.pdf 

 

за Индия:        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146660.pdf 

 

за Израел:       http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146661.pdf 

 

за Мексико:     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146662.pdf 

 

за Русия:         http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146663.pdf 

 

за ЮАР:           http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146664.pdf 

 

за Турция:       http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146665.pdf 

 

за Украйна:     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146666.pdf 

 

за САЩ:          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/september/tradoc_146667.pdf 

 


