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КРАТКА ОБОСНОВКА

Приложимият режим спрямо производителите на банани, внасяни в ЕС във вида, 
определен от Регламент 404/93/ЕИО беше оспорен от няколко държави от Латинска 
Америка, членки на СТО, както и от Съединените щати в рамките на процедури по 
уреждане на спорове в СТО.
Необходимостта от премахване на всички разлики в третирането в съответствие с 
правилата на СТО стана причина за арбитражни производства, неблагоприятни за ЕС, 
който в продължение на близо петнадесет години преговаря за постигането на решения, 
които на първо място имат за цел въвеждане на режим само по отношение на тарифите, 
и на следващ етап, намаляване на прилаганото за „Най-облагодетелствана нация“ 
(НОН) мито. 
Преговорите в рамките на СТО приключиха на 15 декември 2009 г. със споразумение за 
търговията с банани с Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, 
Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела, от една страна, и от друга - със 
споразумение за търговията с банани със Съединените американски щати.
Посочените споразумения, договорени от Комисията предвиждат споровете между 
засегнатите страни да се уреждат в рамките на ГАТТ. Освен това те привеждат в 
действие меморандумите за споразумение, като налагат режим само по отношение на 
тарифите и предвиждат уреждането на всички висящи спорове относно тарифите, 
приложими спрямо бананите, внасяни от Латинска Америка.
Споразуменията намаляват постепенно приложимите спрямо бананите мита, въведени 
в ЕС от 176 евро на 114 евро на тон през 2017 г. с възможност да се достигне до 75 евро 
на тон през 2020 г. Тази възможност вече е обект на преговори между Европейската 
комисия и някои от държавите НОН от Латинска Америка и без никакво съмнение тя 
допълнително ще изложи на риск самото оцеляване на сектора на бананите в редица 
държави АКТБ. 
От бюджетна гледна точка, според оценки, посочените мерки ще доведат и до 
намаляване на собствените ресурси на ЕС, считано от 2009 г., поради обратното 
действие на посочените споразумения, които влизат в сила от 15 декември 2009 г.
В рамките на процедурата по одобрение Парламентът може единствено или да 
отхвърли, или да одобри предложения акт, въз основа на препоръка на водещата 
комисия, в случая комисията по международна търговия (INTA), на чието внимание 
комисията по развитие представя настоящето становище.
Отсега докладчикът изразява убеждение, че не е възможно да се отхвърлят двете 
договорени в Женева споразумения, тъй като е очевидно, че тези споразумения спазват 
правилата на ГАТТ и следователно всяко предложение, имащо за цел да ги отхвърли, 
дори то да бъде надлежно обосновано с оглед правомощията на Европейския парламент 
и протичащия в момента дебат, би се противопоставило на правилото „договорите са 
задължителни“ (pacta servanda sunt), представляващ водещ принцип в международните 
отношения.
Докладчикът подходи по същия начин спрямо темата за придружаващите мерки за 
бананите, която също присъстваше в преговорите в Женева (регламент ICD -MAB) и 
имаше за цел да позволи на десет държави АКТБ производители на банани да 
компенсират частично загубите, причинени от въпросните споразумения. Именно по 
тази точка е уместно да уточним измерението на развитието, което се отнася до нас.
Във връзка с това ни се струва уместно да припомним принципа на чл.  208, параграф 1, 
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алинея втора, от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който 
Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при изпълнението на 
политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни.  Следователно със 
сигурност горецитираните споразумения ще окажат отрицателно въздействие върху 
определени страни и по-конкретно върху държавите АКТБ производители на банани. 
Придружаващите мерки за бананите са ограничени до 2013 г., и ако от гледна точка 
единствено на управлението, е необходимо тези страни да могат да управляват 
ефикасно ресурсите, които ще им бъдат предоставени в рамките на Регламент ICD 
(MAB), от гледна точка единствено на развитието, е очевидно, че въздействието на 
посочените споразумения трябва да бъде още по-грижливо оценено, не само до 2013 г., 
а до 2020 г. Следователно е наложително осъществяването на оценка на въздействието 
на посочените споразумения до 2020 г. 

*******
Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
предложи на Парламента да даде своето одобрение за посочените споразумения, при 
условие Комисията да предложи възможно най-бързо оценка на въздействието, която 
да взема предвид, и то до 2020 г., последиците от споразуменията за развиващите се 
страни производители на банани.
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