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KORT BEGRUNDELSE

1. Forslagets indhold

Den 23. november 2007 nåede Kommissionen og staterne Papua Ny Guinea og Fiji frem til en 
ny foreløbig aftale, der havde til formål, at Stillehavslandene kunne begynde at nyde godt af 
den forbedrede markedsadgang, som EU tilbyder inden for rammerne af forhandlingerne om 
økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA). Samtidig ønskede man at undgå eventuelle 
forvridninger af handelen mellem Stillehavslandene og Det Europæiske Fællesskab efter 
udløbet den 31. december 2007 af de handelspræferencer, der var blevet givet i kraft af 
Cotonou-aftalen, medens man afventede indgåelsen af en global økonomisk 
partnerskabsaftale.

Ifølge denne aftale, der er blevet anvendt midlertidigt siden den 1. januar 2008, bortfalder 
tolden på alle produkter, der stammer fra et Stillehavsland, med meget få undtagelser. Dette 
bortfald af told gælder for alle fiskevarer.

I en tillægsprotokol til aftalen fastsættes der desuden oprindelsesbestemmelser, ifølge hvilke 
uforarbejdede fiskevarer (råvarer) opnår oprindelsesstatus, når de hentes op af havet af 
fiskerfartøjer fra disse lande, selv om det sker uden for de pågældende landes 
territorialfarvande. Der opstilles således en række kriterier (indregistreringsland, flagstat og 
ejendomsretten til fartøjet) for at sikre, at fartøjerne har en tilstrækkelig tilknytning til de 
lande, der nyder godt af præferencerne.

Definitionen af oprindelse for forarbejdede fiskevarer, herunder fiskekonserves under 
toldposition HS 1604, er underlagt visse betingelser, der afgør, hvad der forstås ved 
tilstrækkelig forarbejdning af råvarer, og som fremgår af en liste, der er knyttet til protokollen. 
Ifølge disse betingelser fastsættes der en grænse på 15 % for anvendelse af råvarer uden 
oprindelsesstatus, for at det endelige produkt kan opnå oprindelsesstatus.

En direkte undtagelse fra denne regel gør det imidlertid muligt for et Stillehavsland at opnå 
oprindelsesstatus – og dermed adgang til EU's marked uden opkrævning af nogen form for 
told – for produkter under position HS 1604, der er fremstillet på produktionssteder 
beliggende på et sådant lands område på grundlag af råvarer uden oprindelsesstatus, som er 
landet i en havn i den pågældende stat. Derfor skal et land, der ønsker at blive omfattet af 
denne undtagelse, meddele Kommissionen, at der ikke er råvarer med oprindelsesstatus til 
rådighed i tilstrækkelig mængde til at tilfredsstille forsyningsbehovet hos landets 
forarbejdningsindustri, dvs. at de fartøjer, der sejler under landets eget flag, ikke har 
tilstrækkelig fangstkapacitet til at forsyne landets forarbejdningsindustri.

Det betyder, at forarbejdningsindustrien i de lande, som er omfattet af præferenceaftalen, 
toldfrit kan eksportere forarbejdede fiskevarer fra tredjelande og deres flåder, som EU-
lovgivningen imidlertid ikke giver disse toldfordele til.

2. Ordførerens kommentarer
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Ordføreren vil gerne først og fremmest give udtryk for EU-fiskerflådens enorme utilfredshed 
og frustration over denne situation og understreger de kraftige negative virkninger, som denne 
aftale har for fiskerisektoren, navnlig for tunkonservessektoren, på grund af den fuldstændig 
urimelige undtagelse fra oprindelsesbestemmelserne, der indgår i denne aftale.

Bestemmelserne om præferenceoprindelse har til formål at fastslå eksistensen af en 
tilstrækkelig tæt økonomisk forbindelse mellem de produkter, der indføres i EU, og de lande, 
som EU tildeler denne præference, således at det sikres, at præferencen ikke uberettiget 
overgår til andre lande, som den ikke var bestemt for. Det er lige nøjagtigt det modsatte af, 
hvad der står i aftalen.

For et produkt med så ringe merværdi som tunkonserves har det i alle EU's individuelle 
præferenceaftaler og -ordninger hidtil været fastsat, at slutproduktet kun kan have 
oprindelsesstatus, hvis størstedelen af den anvendte råvare selv har oprindelsesstatus, dvs. 
hidrører fra fangster foretaget af skibe, der har en tilstrækkelig tilknytning til det begunstigede 
land.

Den undtagelse, der er indrømmet Stillehavslandene, og som anvendes aktivt af Papua Ny 
Guinea, har gjort dette land til et veritabelt centrum for forarbejdning af enorme mængder tun 
af meget forskellig oprindelse (Filippinerne, Thailand, Kina, USA, Australien osv.), som 
landes i Papua Ny Guineas havne for at blive forarbejdet på lokale fabrikker, der er opført i al 
hast af erhvervsdrivende fra de pågældende lande med det ene formål at blive omfattet af den 
fuldstændige fritagelse fra toldafgifter, som EU indrømmer i medfør af denne foreløbige 
aftale (de pågældende landes egen direkte eksport er nemlig pålagt enten en 
mestbegunstigelsestoldsats (MFN-sats) på 24 % eller en reduceret toldsats inden for 
rammerne af den generelle toldpræferenceordning (GSP).

I betragtning af at de fleste af disse lande desuden er direkte konkurrenter til EU’s 
producenter, har omfanget af dette fænomen skabt alvorlige forstyrrelser på 
tunkonservesmarkedet, og der er opstået en yderst illoyal konkurrence for den europæiske 
forarbejdningssektor, der i forvejen er økonomisk ugunstigt stillet på grund af langt højere 
arbejds- og lønomkostninger og langt strengere miljø- og sundhedskrav med det resultat, at i 
tusindvis af arbejdspladser i sektoren i dag er i alvorlig fare for at forsvinde. Det er også til 
alvorlig skade for de øvrige AVS-lande og de GSP-begunstigede lande, der – hvis de ikke har 
opnået en tilsvarende undtagelse – er nødsaget til udelukkende at basere deres 
forarbejdningsindustri på egne råvarer.

Kommissionen har ofte begrundet udviklingsstøtten til Stillehavslandene med, at der er tale 
om en investeringsfremmende foranstaltning til fordel for disse lande, men denne begrundelse 
holder slet ikke, når man tager i betragtning, at de fabrikker, der opføres lokalt for at udnytte 
den utilsigtede virkning af undtagelsen fra oprindelsesbestemmelserne, er udstyret særdeles 
primitivt og mangelfuldt, og at de beskæftiger asiatisk arbejdskraft fra andre lande i området i 
stedet for lokal arbejdskraft, udbetaler ganske små lønninger og er mistænkt for at påvirke 
miljøet negativt.

Uden at bestride de positive virkninger, som den foreløbige partnerskabsaftale med 
Stillehavslandene i øvrigt kan være forbundet med, ønsker Fiskeriudvalget på baggrund af 
ovenstående at påpege de skadelige og uheldige virkninger af undtagelsen i artikel 6, stk. 6, i 
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protokol II om oprindelsesbestemmelserne over for Udvalget om International Handel, der 
skal forelægge Parlamentet denne aftale til godkendelse.

Ordføreren glæder sig over de garantier, som Kommissionen ved flere lejligheder har givet, 
for, at der ikke igen vil blive givet en undtagelse af denne art til nogen anden af EU’s 
partnere. Ordføreren mener, at disse garantier også kan fortolkes som en erkendelse af den 
fejl, der er blevet begået, og selv om det er for sent at udbedre de skader, som fiskerisektoren 
er blevet påført i den midlertidige anvendelsesperiode, har ordføreren imidlertid tillid til, at 
denne undtagelse vil blive fjernet ved først givne lejlighed.

******

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at godkende indgåelsen af aftalen, dog med indføjelse af følgende punkter i 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning:

1. anmoder indtrængende om, at undtagelsen fra oprindelsesbestemmelserne for 
forarbejdede fiskevarer i artikel 6, stk. 6, i protokol II, der er knyttet til den foreløbige 
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og 
Stillehavslandene på den anden side, ophæves senest efter de høringer, der er omtalt i 
litra d) i ovennævnte stykke;

2. opfordrer Kommissionen til at påse, at der for forarbejdede fiskevarer ikke fastsættes 
nogen undtagelse af denne art fra oprindelsesbestemmelserne i den endelige 
partnerskabsaftale med Stillehavslandene, der stadig er genstand for forhandlinger. 
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