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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Περιεχόμενο της πρότασης 

Στις 23 Νοεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη Παπουασία - Νέα Γουϊνέα και 
Νήσοι Φίτζι κατέληξαν σε νέα ενδιάμεση συμφωνία με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στα 
Κράτη του Ειρηνικού να αρχίσουν να επωφελούνται από την βελτιωμένες συνθήκες 
πρόσβασης στην ενωσιακή αγορά που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινότητα στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). 
Επεδιώκετο ταυτόχρονα, να αποσοβηθούν ενδεχόμενη διατάραξη του εμπορίου μεταξύ των 
Κρατών του Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά τη λήξη, στις 31 Δεκεμβρίου 
2007, των εμπορικών προτιμήσεων που παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Κοτονού, εν αναμονή της συνάψεως μίας ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ.

Βάσει της συμφωνίας αυτής που εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2008, 
καταργούνται οι δασμοί από όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τα κράτη του Ειρηνικού, 
με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις. Η κατάργηση αυτή των δασμών καλύπτει το σύνολο 
των αλιευτικών προϊόντων.

Επίσης, ένα πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στην συμφωνία αναφέρεται λεπτομερώς στους 
κανόνες καταγωγής, βάσει των οποίων πιστοποιείται στα κράτη του Ειρηνικού η προέλευση 
των πρώτων υλών και, εν προκειμένω, τα ακατέργαστα αλιευτικά προϊόντα (πρώτες ύλες) 
που αλιεύονται από σκάφη υπό σημαία των χωρών αυτών ακόμη και αν έχουν αλιευθεί εκτός 
των χωρικών τους υδάτων. Προσδιορίζονται έτσι ορισμένα κριτήρια (χώρα νηολογήσεως, 
χώρα σημαίας, ιδιοκτησία του σκάφους) ώστε να αποδεικνύεται η επαρκής σύνδεση μεταξύ 
των σκαφών και των χωρών δικαιούχων των προτιμήσεων.

Ο ορισμός της καταγωγής των μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων και, κυρίως, των 
κονσερβών της θέσης SH (Εναρμονισμένο Σύστημα) 1604, υπόκειται στους όρους που 
καθορίζουν ότι πρόκειται για επαρκή μεταποίηση της πρώτης ύλης, οι οποίοι προσδιορίζονται 
σε κατάσταση επισυναπτόμενη στο πρωτόκολλο. Οι όροι αυτοί ορίζουν ένα όριο της τάξεως 
του 15% χρησιμοποίησης πρώτων υλών άλλης καταγωγής για την απόδειξη της καταγωγής 
των τελικών προϊόντων.

Ωστόσο, μία παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό επιτρέπει σε ένα κράτος του Ειρηνικού να 
επιτύχει καθεστώς προϊόντος καταγωγής και, συνεπώς, πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ με 
απαλλαγή εξ όλων των δασμών για προϊόντα της θέσης SΗ 1604, τα οποία παρασκευάζονται 
στην επικράτεια ενός από τα κράτη αυτά από πρώτες ύλες άλλης καταγωγής, οι οποίες 
εκφορτώνονται σε λιμένα αυτού του κράτους. Προς τούτο αρκεί η χώρα η οποία επιθυμεί να 
επωφεληθεί της παρέκκλισης αυτής να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λόγω 
των περιστάσεων οι αρχικές πρώτες ύλες δεν είναι διαθέσιμες σε ποσότητα επαρκή για την 
ικανοποίηση των αναγκών εφοδιασμού της μεταποιητικής βιομηχανίας της, ήτοι ότι οι 
αλιευτικές δυνατότητες των πλοίων υπό την σημαία της δεν αρκούν για τον εφοδιασμό της 
μεταποιητικής βιομηχανίας της.

Τούτο σημαίνει ότι οι μεταποιητικές βιομηχανίες των χωρών που επωφελούνται από την 
συμφωνία μπορούν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αδασμολόγητα μεταποιημένα 
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αλιευτικά προϊόντα από τρίτους στόλους και χώρες, στις όμως οποίες η κοινοτική νομοθεσία 
δεν παρέχει τις δασμολογικές αυτές δυνατότητες.

2. Οι παρατηρήσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει κατ'αρχήν την τεράστια 
απογοήτευση του ενωσιακού αλιευτικού τομέα για την κατάσταση αυτή και επισημαίνει τις 
έντονα αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας αυτής για τον αλιευτικό τομέα και, ιδιαίτερα,
στον τομέα της κονσερβομηχανίας τόνου, λόγω αυτής της εξωφρενικής παρέκκλισης από 
τους κανόνες καταγωγής η οποία συμπεριελήφθη στην εν λόγω συμφωνία. 

Oι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής έχουν ως κύριο σκοπό να αποδεικνύουν την ύπαρξη 
επαρκούς οικονομικής σύνδεσης μεταξύ των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ και των 
χωρών δικαιούχων των προτιμήσεων που η ΕΕ παραχωρεί, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι προτιμήσεις αυτές δεν εκτρέπονται προς όφελος άλλων χωρών για τις οποίες δεν 
προορίζονται. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προβλέπει η συμφωνία.

Όταν πρόκειται για ένα προϊόν τόσο χαμηλής προστιθεμένης αξίας, όπως η κονσέρβα τόνου, 
σε όλες τις συμφωνίες και τα αυτόνομα προτιμησιακά καθεστώτα που εφαρμόζει η ΕΕ, έως 
τώρα προβλεπόταν πάντα ότι το τελικό προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν καταγωγής 
παρά μόνον εφόσον η πρώτη ύλη που είχε χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του ήταν κι 
αυτή, στο μεγαλύτερο μέρος της, καταγόμενο προϊόν, δηλαδή προερχόμενο από αλιεία που 
διενεργήθηκε από σκάφη που διαθέτουν επαρκή σύνδεση με τη δικαιούχο χώρα.

Η παρέκκλιση που παραχωρείται στα κράτη του Ειρηνικού και της οποίας σήμερα γίνεται 
χρήση στην Παπουασία-Νέα Γουϊνέα, είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί η χώρα αυτή ένα 
πραγματικό «διαμετακομιστικό κέντρο» για τη μεταποίηση τεράστιων ποσοτήτων τόνου 
πάσης προέλευσης (Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, κλπ) που 
εκφορτώνεται στους λιμένες της για να μεταποιηθεί σε εργοστάσια που στήθηκαν βιαστικά 
επί τόπου από επιχειρηματίες των ενδιαφερόμενων χωρών με μοναδικό σκοπό την πλήρη 
απαλλαγή από τους δασμούς που παραχωρεί η ΕΕ δυνάμει αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας 
(οι άμεσες εξαγωγές από τις χώρες αυτές υπόκεινται είτε σε δασμό ΝΡF της τάξης του 24% 
είτε σε μειωμένο απλώς δασμό βάσει του ΣΓΠ).

Δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότερες από τις χώρες αυτές είναι άμεσοι ανταγωνιστές των 
παραγωγών της Ένωσης, η έκταση του φαινομένου δημιούργησε σημαντική αναταραχή στην 
αγορά κονσερβών τόνου και εντελώς αθέμιτο ανταγωνισμό για τον ευρωπαϊκό τομέα 
μεταποίησης που ήδη αντιμετωπίζει οικονομικά μειονεκτήματα λόγω του κατά πολύ 
υψηλότερου κόστους εργασίας και των πολύ αυστηρότερων περιορισμών από πλευράς 
περιβαλλοντικών και υγειονομικών προδιαγραφών, σε σημείο που χιλιάδες θέσεις 
απασχόλησης στον τομέα διατρέχουν σήμερα σοβαρό κίνδυνο να εξαφανιστούν. Ζημιώνει 
επίσης σοβαρά άλλες χώρες ΑΚΕ ή δικαιούχους ΣΓΠ οι οποίες, επειδή δεν τους 
παραχωρήθηκε παρόμοια παρέκκλιση, δεν μπορούν να βασιστούν στις δικές τους πρώτες 
ύλες για τη λειτουργία των μεταποιητικών βιομηχανιών τους.

Οι αιτιολογήσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια στα κράτη του Ειρηνικού, μέσω της παροχής 
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κινήτρων για  επενδύσεις στις χώρες αυτές, τις οποίες τόσο συχνά επικαλείται η Επιτροπή, 
δεν ευσταθούν, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα εργοστάσια που κατασκευάστηκαν επί τόπου για να 
επωφεληθούν από την ανέλπιστη τύχη της παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής είναι 
εντελώς στοιχειώδη από πλευράς εξοπλισμού και απασχολούν περισσότερο ασιάτες 
προερχόμενους από άλλες χώρες της περιοχής, παρά τοπικό εργατικό δυναμικό, οι μισθοί που 
τους καταβάλλονται είναι γελοίοι ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι τα εργοστάσια αυτά έχουν 
αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον.

Χωρίς να αμφισβητεί τα θετικά στοιχεία που μπορεί να έχει από άλλη πλευρά η ενδιάμεση 
συμφωνία εταιρικής σχέσης με τα κράτη του Ειρηνικού, η Επιτροπή Αλιείας επιθυμεί να 
επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια να προτείνει 
την έγκριση της συμφωνίας αυτής από το Κοινοβούλιο, στο γεγονός ότι η προβλεπόμενη από 
το άρθρο 6 παρ. 6 του Πρωτοκόλλου ΙΙ παρέκκλιση σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι 
τόσο επιζήμια όσο και άσκοπη.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της 
Επιτροπής ότι άλλη παρέκκλιση του τύπου αυτού δεν πρόκειται πλέον να παραχωρηθεί σε 
κανέναν άλλο προτιμησιακό εταίρο της ΕΕ και εκτιμά ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές μπορούν 
επίσης να ερμηνευθούν ως αναγνώριση σφάλματος, οπότε, αν και είναι πολύ αργά για 
επανόρθωση των ζημιών που έχουν προκληθεί στον τομέα της αλιείας κατά την διάρκεια της 
προσωρινής εφαρμογής, ελπίζει ότι θα τεθεί τέρμα σε αυτές με την πρώτη ευκαιρία.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της 
συμφωνίας, αφού ενσωματώσει στην πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος τα ακόλουθα
σημεία:

1. ζητεί επίμονα όπως το καθεστώς παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής για τα 
μεταποιημένα προϊόντα αλιείας, που προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ. 6, του 
πρωτοκόλλου ΙΙ που επισυνάπτεται στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου, να 
καταργηθεί, το αργότερο, με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που προβλέπονται από 
το εδάφιο δ) του εν λόγω άρθρου.

2. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στην οριστική συμφωνία εταιρικής σχέσης με τα 
κράτη του Ειρηνικού, οι διαπραγματεύσεις για την οποία συνεχίζονται, δεν θα υπάρχει 
πλέον καμία παρέκκλιση τέτοιου τύπου από τους κανόνες καταγωγής για τα 
μεταποιημένα προϊόντα αλιείας.
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