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RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat tartalma

2007. november 23-án az Európai Bizottság, valamint Pápua Új-Guinea és a Fidzsi-szigetek 
új átmeneti megállapodást kötöttek, amelynek célja az volt, hogy a csendes-óceáni államok 
részesülhessenek a közösségi piachoz történő hozzáférés Európai Unió által biztosított jobb 
feltételeiből a gazdasági partnerségi megállapodással kapcsolatos tárgyalások keretében. 
Megpróbálták elkerülni ugyanakkor a Cotonou-i Megállapodás alapján megítélt kereskedelmi 
kedvezmények 2007. december 31-i lejárata és az átfogó gazdasági partnerségi megállapodás 
hatálybalépése közötti időszakban a csendes-óceáni államok és az Európai Közösség közötti 
lehetséges kereskedelmi torzulásokat.

A 2008. január 1-jén ideiglenes hatályba lépő megállapodás értelmében igen kevés kivétellel 
eltörölték a vámtarifákat a csendes-óceáni államokból származó valamennyi termék esetében.
A vámok megszüntetése az összes halászati termékre is vonatkozik.

Ezenkívül a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv részletesen hivatkozik a származással 
kapcsolatos előírásokra, amelyek értelmében a nyersanyagok – azaz ebben az esetben a 
halászati élőtermékek – csendes-óceáni államaiban tanúsítják a származást az említett 
országok lobogói alatt közlekedő hajókból származó termékek esetében még akkor is, ha 
ezeket a felségvizeiken kívül található tengerekből fogták ki. Bizonyos feltételeket írtak elő (a 
hajó bejegyzési országa, a lobogó szerinti ország, a hajó tulajdonjoga tekintetében) annak 
megbízható megállapítása érdekében, hogy a hajók megfelelő mértékben köthetők-e a 
kereskedelmi kedvezményeket élvező országokhoz.

A feldolgozott halászati termékek, köztük a HR 1604 vámtarifaszám alá tartozó halkonzervek 
származását a jegyzőkönyvhöz csatolt listában meghatározott, a nyersanyagok úgynevezett 
elégséges feldolgozási feltételei alá rendelik. A feltételek értelmében a végtermék csak akkor 
tekinthető származónak, ha a benne foglalt nem származó nyersanyagok részaránya nem 
haladja meg a 15%-ot.

Csendes-óceáni államok esetében azonban egy eltérés megengedi, hogy a HR 1604 
vámtarifaszám alá tartozó olyan termékeket is származónak tekintsenek – és ennélfogva teljes 
vámmentességet élvezve jussanak be az EU piacaira –, amelyeket az adott csendes-óceáni 
állam területén található üzemben, ugyanezen állam kikötőjében kirakodott, nem származó 
nyersanyagokból állítottak elő. Ennek érdekében, ha egy állam élni kíván ezzel a 
mentességgel, értesítenie kell az Európai Bizottságot arról, hogy nem áll rendelkezésére 
feldolgozóipara ellátási szükségleteinek kielégítéséhez elegendő mennyiségű származó 
alapanyag, vagyis a lobogója szerinti hajók kiemelő képessége nem elegendő a feldolgozóipar 
szükségleteinek kielégítéséhez.

Ez azt jelenti, hogy a megállapodás által kedvezményezett országok feldolgozóipari ágazatai 
vámok megfizetése nélkül exportálhatnak az Európai Unióba olyan harmadik flottáktól vagy 
országokból származó, feldolgozott halászati termékeket, amelyek számára azonban a 
közösségi szabályozás nem teszi lehetővé a vámmentességet.
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2. A vélemény előadójának megjegyzései

A vélemény előadója először is közvetíteni kívánja a közösségi halászati ágazat e helyzet 
miatti mélységes elégedetlenségét és felháborodását, és hangsúlyozni kívánja a megállapodás 
erősen kedvezőtlen hatásait a halászati ágazatra, és különösen a tonhalkonzerv-ipari ágazatra 
nézve, mivel a megállapodásba felvett kivétel rendkívül túlzó mértékben tér el a szokásosan 
alkalmazott származási szabályoktól.

A preferenciális származásra vonatkozó szabályok fő célja annak megállapítása, hogy 
elegendő gazdasági kapcsolat áll-e fenn az EU-ba behozott termékek és az EU által 
preferenciális kedvezményben részesített országok között, valamint annak biztosítása, hogy a 
kedvezményeket más, azokban részesíteni nem kívánt országok ne használhassák ki a saját 
javukra. Ez a megállapodásban rögzítetteknek pontosan az ellentéte.

Mivel a tonhalkonzerv csupán csekély hozzáadott értéket magában foglaló termék, egészen 
mostanáig minden megállapodás és az EU által alkalmazott autonóm preferenciális rendszer 
előírta, hogy a végtermék csak abban az esetben tekinthető származónak, ha az abban 
felhasznált nyersanyag túlnyomó része önmagában is származó, azaz olyan hajókkal végzett 
halászat eredménye, amelyek elégséges szinten köthetők a kedvezményezett országhoz.

A csendes-óceáni államoknak megadott, és Pápua Új-Guinea által ki is használt eltérésnek az 
lett a következménye, hogy az ország mindenféle származású (fülöp-szigeteki, thaiföldi, 
kínai, egyesült államokbeli, ausztrál stb.) tonhal hatalmas mennyiségeinek valóságos 
begyűjtő- és feldolgozóközpontjává vált: a halat a kikötőben kirakodják, és az érintett 
országok gazdasági szereplői a helyben, rövid idő alatt felállított üzemeikben feldolgozzák, 
amivel az egyetlen céljuk, hogy az EU részéről az átmeneti megállapodás keretében nyújtott 
teljes vámmentességben részesülhessenek (az ezen országokból közvetlenül végrehajtott 
kivitelek után egyébként vagy a legnagyobb kedvezményes vámtétel szerinti 24%-os vámot, 
vagy pedig az általános preferenciális rendszer keretei között egyszerűen csökkentett vámot 
kellene megfizetni).

Mivel ezenkívül ezen országok zöme a közösségi termelők közvetlen versenytársa, a jelenség 
olyan méreteket öltött, hogy komoly zavarok keletkeztek a tonhalkonzerv piacán, és egy 
minden tekintetben tisztességtelen konkurencia jelent meg az európai halfeldolgozó iparral 
szemben, amely pedig a munkaerő sokkal magasabb ára és még szigorúbb kötelezettségek –
például a szigorú környezetvédelmi és egészségügyi szabályok – miatt már eleve olyannyira 
hátrányos gazdasági helyzetben van, hogy ebben az ágazatban ma több ezer munkahely forog 
komoly veszélyben. Mindez súlyosan sérelmes a többi AKCS-országgal, illetve az általános 
preferenciális rendszer többi kedvezményezettjével szemben is, akik nem részesülnek hasonló 
eltérésben, így csak saját nyersanyagaikat használhatják fel feldolgozóiparuk 
működőképességének fenntartására.

A Bizottság által gyakran hangoztatott érv – amely szerint a csendes-óceáni államokban 
végrehajtott beruházások támogatása segíti fejlődésüket – nem igazán állja meg a helyét, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a származási szabályok alóli kivétel „talált pénz” effektusát 
kihasználva helyben felépített üzemek felszereltsége rendkívül kezdetleges, az itt alkalmazott 
munkaerőt nem helyi, hanem főleg a régió más országaiból hozott ázsiai munkások jelentik, a 
fizetések nevetségesen alacsonyak, és indokolt a feltevés, hogy a gazdasági tevékenység 
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környezetvédelmi szempontból is káros következményekkel jár.

A Halászati Bizottság nem vitatja a csendes-óceáni államokkal kötött átmeneti partnerségi 
megállapodás lehetséges előnyeit, de szeretné felhívni a megállapodás szövegét jóváhagyás 
céljából az Európai Parlament elé terjesztő Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság figyelmét a 
származási szabályokról szóló II. jegyzőkönyv 6. cikkének (6) bekezdésében előírt eltérés 
súlyosan káros és alkalmatlan jellegére.

Az előadó kifejezi elégedettségét amiatt, hogy a Bizottság több ízben kijelentette: ilyen típusú 
kivételt a jövőben az EU preferenciális kedvezményben részesülő partnerei közül egyetlen 
számára sem ad meg, és úgy véli, hogy ezek a garanciák az elkövetett hiba elismeréseként 
értelmezhetők, ezért bár már túl késő helyrehozni az ideiglenes alkalmazás időszaka alatt a 
halászati ágazat által elszenvedett a károkat, bízik abban, hogy a rendszernek az első adandó 
alkalommal véget vetnek.

******

A Halászati Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlament hozzájárulását a megállapodás megkötéséhez, a 
jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslatba azonban foglalja bele az alábbi pontokat:

1. nyomatékosan kéri, hogy az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-
óceáni államok közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt II. 
jegyzőkönyv 6. cikkének (6) bekezdésében a feldolgozott halászati termékek származási 
szabályai alól eltérést előíró rendszert legkésőbb a nevezett cikk d) pontjában említett 
konzultációk lezárásakor függesszék fel;

2. felhívja a Bizottságot, gondoskodjon arról, hogy a feldolgozott halászati termékekre 
vonatkozó származási szabályok alóli ilyen típusú kivétel ne kerülhessen be a csendes-
óceáni államokkal jelenleg tárgyalási szakaszban álló végleges partnerségi 
megállapodások szövegébe.
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