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СТАНОВИЩЕ
на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на 
споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на 
споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов 
механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен 
протокол към Споразумението между Европейската икономическа 
общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими 
за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на 
рибарството за периода 2009—2014 г., и на допълнителен протокол към 
Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия 
във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в 
Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за 
периода 2009—2014 г.
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

Докладчик: Pat the Cope Gallagher



PE448.757v02-00 2/5 AD\835402BG.doc

BG

PA_LegAVC



AD\835402BG.doc 3/5 PE448.757v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Обобщение на предложението на Комисията

От влизането в сила на Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(ЕИП) през 1994 г. държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП (понастоящем Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия) дават своя принос за намаляване на икономическите и 
социалните различия в ЕИП. Този принос винаги е бил съгласуван за периоди от пет 
години. Финансовото участие за периода 2004 – 2009 г. беше договорено в контекста на 
споразуменията за разширяване на ЕИП от 2004 г. и 2007 г. 

В същия контекст бяха договорени и два двустранни протокола с Исландия и Норвегия 
за установяване на определени отстъпки по отношение на достъпа до пазара за риба и 
продукти на рибарството за същия период 2004 – 2009 г., в които се съдържа клауза за 
преразглеждане, която определя срокът им да съвпада с изтичането на финансовите 
механизми за периода 2004 – 2009 г. 

Официалните преговори с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия относно техния 
финансов принос за периода 2009 – 2014 г. започнаха на 26 септември 2008 г. По 
същото време, но независимо от тях, въз основа на клаузата за преразглеждане в двата 
двустранни протокола с Исландия и Норвегия за рибата, бяха започнати консултации, а 
след това и преговори, като им бяха предоставени определени отстъпки в областта на 
рибарството и бяха предвидени годишни безмитни тарифни квоти за някои продукти на 
рибарството с произход от тези страни.

Различните преговори бяха приключени на равнище преговарящи на 18 декември 2009 
г. Основният резултат от преговорите по двете двустранни споразумения за 
рибарството между ЕС и съответно Исландия и Норвегия за периода 2009 – 2014 г. е 
подновяването на предходните протоколи от периода 2004 – 2009 г., като отстъпките за 
Исландия остават непроменени, а тези за Норвегия отбелязват сравнително слабо 
увеличение, въз основа на което Норвегия ще поднови и договореността за транзита на 
риба, чийто срок също изтече на 30 април 2009 г.

Що се отнася до финансовия механизъм на ЕИП и финансовия механизъм на Норвегия, 
резултатът е цялостен пакет на стойност 1,8 млрд. EUR за периода 2009 – 2014 г., с 
увеличение от 31 % за финансовия механизъм на ЕИП и от 22 % за норвежкия 
финансов механизъм, в сравнение с периода 2004 – 2009 г. Поради разразилата се в 
Исландия финансова криза беше решено, че нейният принос към финансовия 
механизъм на ЕИП не следва да бъде увеличен в абсолютна стойност. 

Тъй като за съжаление имаше забавяния в преговорите и те завършиха едва на 18 
декември 2009 г., за да се осигури гладкото функциониране на ЕИП беше необходимо 
посочените споразумения да могат да влязат в сила на временно основание до 
окончателното им сключване. 

Съгласно обичайната практика при промяната на конкретни елементи от съществуващи 
международни споразумения като правно основание за проекторешенията се използват 
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съответните членове от ДФЕС, а именно член 207 за измененията на протоколите за 
рибарството.

2. Забележки на докладчика

Като взе предвид резултатите от горепосочените преговори, а именно  значително 
увеличение на финансовия механизъм при непроменени отстъпки за Исландия и само 
скромно увеличение на отстъпките за Норвегия, докладчикът би желал да препоръча на 
комисията по рибно стопанство да даде положително становище за предложението на 
Комисията COM(2010)234.

******

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна 
търговия, да предложи на Парламента да даде одобрението си.
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