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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Съдържание на предложението

На 23 ноември 2007 г. Европейската комисия и държавите Папуа-Нова Гвинея и Фиджи 
постигнаха ново временно споразумение, чиято цел е държавите от Тихоокеанския 
басейн да могат да започнат да се ползват от по-добрите условия на достъп до 
общностния пазар, предлагани от Европейския съюз в рамките на преговорите за 
споразумение за икономическо партньорство (СИП). Целта беше същевременно, в 
очакване на сключването на цялостно СИП, да бъдат предотвратени възможни 
смущения в търговията между държавите от Тихоокеанския басейн и Европейската 
общност вследствие на изтичането на 31 декември 2007 г. на валидността на 
търговските преференции, предоставяни по силата на Споразумението от Котону.

По силата на това споразумение, което се прилага временно, считано от 1 януари 2008 
г., се премахват, с много малко изключения, митата върху всички продукти с произход 
от държава от Тихоокеанския басейн. Това премахване на митата важи за всички 
продукти на рибното стопанство.

Освен това, правилата за произход са подробно посочени в протокол, приложен към 
споразумението, и съгласно тези правила бива придобит произходът на суровините на 
държавите от Тихоокеанския басейн, в случая на суровите продукти на рибарството –
за продуктите, произлизащи от кораби, плаващи под флага на въпросните страни, дори 
и тези продукти да са добити извън техните териториални води. Поясняват се по този 
начин някои критерии (държава на регистрация, държава на флага, собственост на 
кораба) с цел установяване на достатъчна връзка между корабите и държавите, 
ползващи се от преференциите.

Определянето на произхода на преработените продукти на рибното стопанство, 
включително на рибните консерви от позиция SH 1604, принципно подлежи на 
условия, определящи какво се разбира под достатъчно преработване на суровината, 
уточнени в приложен към протокола списък. Тези условия установяват граница от 15 % 
за използване на суровини с друг произход при определяне на произхода на крайните 
продукти.

При все това, дерогация от това правило дава възможност  държава от Тихоокеанския 
басейн да получи статут за продукти с произход и следователно достъп до пазара на 
ЕС, при пълно освобождаване от мита, за продуктите от позиция SH 1604, произведени 
в производствени единици, намиращи се на територията на въпросната държава, от 
суровини с друг произход, разтоварени на пристанище на същата тази държава. За тази 
цел страните, желаещи да се ползват от тази дерогация, трябва да уведомят 
Европейската комисия, че местните суровини не са налични в достатъчно количество за 
удовлетворяване на нуждите от доставки на преработвателната им промишленост, т.е. 
капацитетът на корабите, плаващи под техните флагове, не е достатъчен, за да отговори 
на нуждите на преработвателната им промишленост.

Това означава, че преработвателната промишленост на страните, които се ползват от 
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споразумението, може да изнася в Европейския съюз без облагане с мита преработени 
рибни продукти с произход от трети флоти и страни, за които общностното 
законодателство не предвижда такива тарифни преференции.

2. Коментари на докладчика по становище

Докладчикът по становище желае да изрази, на първо място, дълбокото недоволство и 
неудовлетвореност на сектора на общностното рибарство във връзка с това положение 
и изтъква тежките отрицателни последици от това споразумение за този сектор, по-
специално за сектора на консервираната риба тон, поради включената в 
споразумението напълно несъразмерна дерогация от обичайно прилаганите правила за 
произход.

Правилата за преференциален произход имат за основна цел установяването на 
достатъчна икономическа връзка между внасяните в ЕС продукти и страните, ползващи 
се от предоставените от нея преференции, така че да се гарантира, че тези преференции 
не се прехвърлят неправомерно в полза на други държави, за които не са били 
предназначени. Това е точно обратното на предвижданото в споразумението.

Относно продукт с толкова ниска добавена стойност, какъвто е консервираната риба 
тон, досега винаги се е предвиждало, във всички прилагани от ЕС споразумения и 
самостоятелни преференциални режими, крайният продукт да може да се разглежда 
като продукт с произход единствено ако по-голямата част от използваната е суровина е 
такава, т.е. ако произлиза от риболов, осъществен от кораби, имащи достатъчна връзка 
с държавата, ползваща се от преференциите.

Дерогацията, предоставена на държавите от Тихоокеанския басейн и активно 
използвана от Папуа-Нова Гвинея, превърна тази страна в истински 
"преразпределителен център" за преработка на огромни количества риба тон от най-
различен произход (Филипини, Тайланд, Китай, САЩ, Австралия и т.н.), разтоварвана 
в пристанищата й, за да бъде трансформирана в набързо създадени на място заводи от 
оператори от съответните държави, с единствена цел да се възползват от пълното 
освобождаване от мита, предоставено от ЕС по силата на това временно споразумение 
(тъй като директният износ на тези държави подлежи било на мито за най-
облагодетелствана нация от 24%, било на намалено мито по силата на Общата система 
на преференции).

Като се има предвид, че по-голямата част от тези страни  освен това са в пряка 
конкуренция с общностните продукти, мащабът на това явление нанесе значителни 
смущения на пазара на консервираната риба тон и доведе до напълно нелоялна 
конкуренция спрямо европейската преработвателна промишленост, вече намираща се в 
неблагоприятно икономическо положение поради много по-високите разходи за 
работна сила и много-по строгите задължения по отношение на екологичните и 
санитарни стандарти, до такава степен, че хиляди работни места в този сектор днес се 
намират в сериозна опасност от закриване. Това също така в сериозен ущърб на 
останалите държави от АКТБ или бенефициери на Общата система на преференции, 
които, тъй като не им е предоставена подобна дерогация, могат да разчитат единствено 
на собствените си суровини за функционирането на преработвателната им 
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промишленост.

Често повтаряните от Комисията аргументи, че става дума за помощ за развитие за 
държавите от Тихоокеанския басейн чрез мерки за насърчаване на инвестициите в тези 
държави, не са много убедителни, като се вземе предвид, че построените на място 
заводи, имащи за цел да се възползват от неочаквано представилата се възможност за 
дерогация от правилата за произход, са крайно изостанали в оборудването си, 
използват предимно азиатски персонал, идващ от други държави в региона, вместо 
местна работна сила, прилагат нищожни възнаграждения и се подозира, че имат 
отрицателно въздействие върху околната среда.

Без да оспорва положителните страни, които може да има временното споразумение с 
държавите от Тихоокеанския басейн, комисията по рибно стопанство би искала да 
обърне внимание на комисията по международна търговия, натоварена да предложи 
това споразумение на Парламента за одобрение, на вредния и неуместен характер на 
предвидената от член 6, параграф 6 от Протокол ІІ дерогация от правилата за произход.

Докладчикът приветства многократно изразените уверения от страна на Комисията, че 
няма да бъде допуснато предоставянето на друга подобна дерогация на който и да било 
преференциален партньор на ЕС, и счита, че тези гаранции могат да се тълкуват също 
така като отчитане на факта, че е на направена грешка; поради това докладчикът 
изразява увереност, че –  въпреки че вече е прекалено късно да се поправят вредите, 
нанесени на сектора на рибарството през периода на временното прилагане, това ще
бъде прекратено при първа възможност.

******

Комисията по рибно стопанство приканва комисията по международна търговия, която 
е водеща комисия, да предложи на Парламента да даде своето одобрение за 
сключването на споразумението, като включи следните точки в проекта за 
законодателна резолюция:

1. настоятелно изисква режимът на дерогации от правилата за произход за 
преработените продукти на рибното стопанство, предвиден в член 6, параграф 6 от 
Протокол ІІ, приложен към Междинното споразумение за партньорство между 
Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от 
друга, да бъде прекратен най-късно след края на консултациите, предвидени в 
буква г) от въпросния параграф;

2. приканва Комисията да следи окончателното споразумение за партньорство с 
държавите от Тихоокеанския, намиращо се все още в процес на преговори, да не 
съдържа никакви дерогации от този вид от правилата за произход за преработени 
продукти на рибното стопанство. 



PE445.638v04-00 6/6 AD\837224BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 26.10.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

19
2
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, 
João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek 
Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner 
Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do 
Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, 
Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Diane Dodds


