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LYHYET PERUSTELUT

1. Ehdotuksen sisältö

Komissio ja Papua-Uusi-Guinean ja Fidžin valtiot tekivät 23. marraskuuta 2007 uuden 
väliaikaisen sopimuksen, jonka tavoitteena oli, että Tyynenmeren valtiot voivat alkaa 
hyödyntää Euroopan unionin tarjoamia parempia yhteisön markkinoillepääsyä koskevia 
ehtoja talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen puitteissa. Samanaikaisesti 
pyrittiin estämään Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välisen kaupan mahdolliset 
häiriöt Cotonoun sopimuksella myönnettyjen kauppaetujen voimassaolon päättyessä 
31. joulukuuta 2007 tilanteessa, jossa kattavaa talouskumppanuussopimusta ei ollut vielä 
tehty.

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1. tammikuuta 2008 lähtien. Sen mukaan kaikilta 
Tyynenmeren valtioista peräisin olevilta tuotteilta poistetaan tullitariffit muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Tullien poistaminen vaikuttaa kaikkiin kalastustuotteisiin.

Sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa esitetään yksityiskohtaisesti alkuperäsäännöt, joiden 
nojalla Tyynenmeren valtioissa todistetaan näiden maiden lipun alla purjehtivilta aluksilta 
peräisin olevien raaka-aineiden – tässä tapauksessa elävien kalastustuotteiden – alkuperä, 
vaikka saalis olisi pyydetty maiden aluevesien ulkopuolella. Joitakin kriteerejä 
(rekisteröintimaa, lippuvaltio, aluksen omistajuus) on tarkennettu, jotta voidaan todeta riittävä 
yhteys alusten ja edunsaajamaiden välillä.

Jalostettujen kalastustuotteiden, myös harmonisoidun järjestelmän HS-nimikkeeseen 1604 
kuuluvien kalasäilykkeiden, alkuperään sovelletaan tavallisesti raaka-aineen riittävän 
käsittelyasteen ehtoja, jotka on määritelty pöytäkirjaan liitetyssä luettelossa. Valmistuotteen 
alkuperän vahvistamiseksi ei-alkuperäainesten käytön raja on 15 prosenttia.

Tähän määräykseen sovellettavalla poikkeuksella kuitenkin mahdollistetaan, että 
Tyynenmeren valtio voi saada tuotteille alkuperäaseman ja täten pääsyn EU:n markkinoille 
täysin ilman tullitariffeja. Näitä tuotteita ovat HS-nimikkeen1604 jalostetut kalastustuotteet, 
jotka on valmistettu kyseisessä valtiossa maissa sijaitsevissa laitoksissa ei-alkuperäaineksista, 
jotka on purettu kyseisen valtion satamaan. Jos valtio haluaa hyödyntää poikkeusta, sen on 
ilmoitettava komissiolle, että raaka-ainetta ei ole riittävästi saatavilla sen jalostusteollisuuden 
kysynnän tyydyttämiseen, eli maan lipun alla purjehtivien alusten pyyntikapasiteetti ei riitä 
toimittamaan raaka-ainetta sen jalostusteollisuudelle.

Tämä merkitsee, että sopimuksen edunsaajamaiden jalostusteollisuus voi tuoda tullitta 
Euroopan unioniin jalostettuja kalastustuotteita, jotka ovat peräisin kolmansien maiden 
aluksista ja kolmansista maista, joille unionin lainsäädännössä ei kuitenkaan myönnetä näitä 
tullietuja.

2. Valmistelijan huomiot

Lausunnon valmistelija haluaa välittää yhteisön kalatalousalan valtavan tyytymättömyyden ja 
turhautumisen tilanteeseen ja korostaa tämän sopimuksen huomattavaa kielteistä vaikutusta 
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kalatalousalaan ja varsinkin tonnikalasäilykealaan, koska sopimuksessa on täysin kohtuuton 
alkuperäsääntöjä koskeva poikkeus.

Etuuskohtelualkuperäsääntöjen päätavoitteena on selvittää, että Euroopan unioniin tuotujen 
tuotteiden ja unionin etuuskohtelusta nauttivien maiden välillä on riittävä kaupallinen yhteys. 
Näin pyritään varmistamaan, että etuuksista eivät hyödy muut kuin ne maat, joille ne on 
tarkoitettu. Sopimus on täysin päinvastainen.

Tonnikalasäilykkeet ovat tuotteita, joiden jalostustaso on alhainen. EU:n soveltamissa 
yksipuolisissa tullietuussopimuksissa ja -järjestelmissä on tähän mennessä katsottu, että 
lopputuotetta voidaan pitää alkuperäisenä vain, jos suurin osa siinä käytetyistä raaka-aineista 
on alkuperäisiä. Raaka-aineiden on siis oltava peräisin kalastuksesta, johon käytetyillä 
aluksilla on riittävä yhteys edunsaajamaahan.

Papua-Uusi-Guinean aktiivisesti käyttämä Tyynenmeren valtioille myönnetty poikkeuslupa 
on tehnyt maasta todellisen jakelukeskuksen, jossa jalostetaan valtavia määriä tonnikalaa eri 
alkuperämaista (Filippiinit, Thaimaa, Kiina, Yhdysvallat, Australia jne.). Tonnikala puretaan 
maan satamissa ja jalostetaan asianomaisten maiden toimijoiden paikalle kiireessä 
rakentamissa tehtaissa. Toiminnan ainoa tarkoitus on hyötyä Euroopan unionin väliaikaisella 
sopimuksella myöntämästä täydestä tullivapaudesta (suoraan tuontiin kyseisistä maista 
sovellettaisiin joko 24 prosentin suosituimmuuskohtelutullia tai yleisen tullietuusjärjestelmän 
mukaista vähennettyä tullia).

Suurin osa näistä maista kilpailee suoraan yhteisön tuottajien kanssa. Siksi ilmiön laajuus on 
aiheuttanut huomattavia häiriöitä tonnikalasäilykkeiden markkinoilla ja asettanut erittäin 
epäreiluun kilpailuasemaan EU:n jalostusalan, joka on entuudestaan taloudellisesti 
heikommassa asemassa huomattavasti suurempien työvoimakustannusten ja paljon 
tiukempien ympäristö- ja terveysvelvoitteiden vuoksi. Tuhannet työpaikat sektorilla ovat jopa 
vaarassa kadota. Tilanne aiheuttaa vakavia haittoja myös muille AKT-maille tai 
tullietuusjärjestelmän edunsaajamaille, joille vastaavaa poikkeuslupaa ei ole myönnetty. Ne 
voivat laskea ainoastaan omien raaka-aineidensa varaan jalostusteollisuutensa toimituksissa.

Tyynenmeren valtioille myönnetään kehitysapua toimenpiteillä, joilla kannustetaan 
investoimaan kyseisiin maihin. Komission usein esiin nostamat perustelut kehitysavulle eivät 
päde, jos otetaan huomioon paikan päälle rakennettujen tehtaiden tarkoitus hyötyä 
alkuperäsääntöjen "yllättävästä" poikkeuksesta. Tehtaat ovat varustelultaan alkeellisia ja 
niissä käytetään paikallisen työvoiman sijaan erityisesti aasialaista tuontityövoimaa muista 
alueen maista. Lisäksi tehtaiden maksamat palkat ovat matalia, ja niiden epäillään aiheuttavan 
haittavaikutuksia ympäristölle.

Kalatalousvaliokunta ei halua kyseenalaistaa etuja, joita Tyynenmeren valtioiden kanssa 
solmitulla väliaikaisella kumppanuussopimuksella voi olla. Se haluaa kuitenkin kiinnittää 
sopimuksen hyväksymisehdotuksesta parlamentille vastuussa olevan kansainvälisen kaupan 
valiokunnan huomion haitalliseen ja epätarkoituksenmukaiseen alkuperäsääntöjen 
poikkeukseen pöytäkirjassa II olevassa 6 artiklan 6 kohdassa.

Valmistelija on tyytyväinen komission useaan otteeseen antamiin vakuutuksiin, ettei 
vastaavaa poikkeuslupaa jatkossa myönnetä yhdellekään Euroopan unionin 
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kumppanuusmaalle. Valmistelija katsoo, että nämä vakuutukset voidaan tulkita myös tehdyn 
virheen myöntämiseksi, ja on siksi luottavainen, että poikkeuksen soveltaminen lopetetaan 
mahdollisimman pikaisesti – vaikka onkin liian myöhäistä korjata haittaa, jota kalatalousalalle 
on aiheutunut väliaikaisen soveltamiskauden aikana.

******

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
suosittamaan parlamentille sopimuksen hyväksymistä sen jälkeen, kun luonnokseen 
lainsäädäntöpäätöslauselmasta on sisällytetty seuraavat kohdat:

1. vaatii, että Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen 
kumppanuussopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa II olevan 6 artiklan 6 kohdassa 
vahvistetun jalostettujen kalastustuotteiden alkuperää koskevan poikkeuksen 
soveltaminen keskeytetään viimeistään kyseisen artiklan d alakohdassa tarkoitettujen 
neuvottelujen jälkeen;

2. pyytää komissiota varmistamaan, ettei vastaavaa jalostettujen kalastustuotteiden 
alkuperäsääntöpoikkeusta sisällytetä Tyynenmeren valtioiden kanssa tehtävään pysyvään 
kumppanuussopimukseen, jonka neuvottelut ovat yhä käynnissä.
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