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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pasiūlymo turinys

2007 m. lapkričio 23 d. Europos Komisija ir Papua Naujosios Gvinėjos bei Fidžio valstybės 
pasiekė naujo laikinojo susitarimo, kurio tikslas buvo sudaryti Ramiojo vandenyno 
valstybėms galimybes pradėti naudotis geresnėmis patekimo į Bendrijos rinką sąlygomis, 
kurias sudaro Europos Sąjunga vykstant deryboms dėl ekonominės partnerystės susitarimo 
(EPS). Drauge norėta išvengti galimų Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos 
prekybos iškraipymų 2007 m. gruodžio 31 d. nustojus taikyti prekybos lengvatas, suteiktas 
pagal Kotonu susitarimą, ir laukiant, kol bus sudarytas visuotinis EPS.

Pagal susitarimą, kuris laikinai taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d., jokiems Ramiojo 
vandenyno valstybių kilmės produktams netaikomi muitai, išskyrus labai retas išimtis. Muitai 
netaikomi jokiems žuvininkystės produktams.

Be to, prie susitarimo pridedamame protokole minimos ir išsamiai apibrėžiamos kilmės 
taisyklės, pagal kurias Ramiojo vandenyno valstybėse nustatoma kilmė žaliavų, šiuo atveju 
gyvų žuvininkystės produktų, sugautų naudojantis šių valstybių laivais, nors ir ne atitinkamų 
valstybių teritoriniuose vandenyse. Siekiant aiškiai nustatyti, kurie laivai priklauso 
lengvatomis besinaudojančioms valstybėms, buvo patikslinti kai kurie kriterijai (laivo 
registravimo valstybė, vėliavos valstybė, nuosavybės teisės į laivą).

Perdirbtų žuvininkystės produktų, ypač suderintos sistemos (SS) 1604 pozicijai priskiriamų 
žuvies konservų, kilmė apibrėžiama atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, pagal kurias nustatoma, 
kas yra pakankamas žaliavos perdirbimas, ir kurios išsamiai apibrėžtos prie protokolo 
pridedamame sąraše. Pagal šias sąlygas numatoma, kad nustatant galutinių produktų kilmę 
juose negali būti daugiau kaip 15 % kilmės statuso neturinčios žaliavos.

Vis dėlto, pasinaudodama šios taisyklės išlyga, tam tikra Ramiojo vandenyno valstybė gauna 
kilmės valstybės statusą tų produktų, kurie priskiriami SS 1604 pozicijai ir gaminami tos 
valstybės gamybos vietose iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, atgabentų į tos valstybės 
uostą, taip pat ji gauna galimybę naudotis ES rinka, nemokėdama jokių muitų. Valstybėms, 
siekiančioms pasinaudoti šia išlyga, pakanka pranešti Europos Komisijai, kad susiklostė 
tokios aplinkybės, kai dėl nepakankamų kilmės statusą turinčių medžiagų jos negali patenkinti 
perdirbimo pramonės aprūpinimo poreikių, t. y. su jų valstybių vėliava plaukiojančių laivų 
sugaunamo žaliavų kiekio nepakanka perdirbimo pramonei aprūpinti.

Vadinasi, šalių, kurioms taikomos sutarties lengvatos, perdirbimo pramonė be muitų gali 
eksportuoti į Europos Sąjungą perdirbtus žuvininkystės produktus, pagamintus trečiųjų šalių 
ir laivynų, kuriems pagal Sąjungos teisės aktus muitų lengvatos netaikomos.

2. Nuomonės referentės pastabos

Visų pirma, nuomonės referentė norėtų perteikti didžiulį Bendrijos žuvininkystės sektoriaus 
nepasitenkinimą ir nusivylimą tokia padėtimi ir atkreipti dėmesį į labai neigiamą šio 
susitarimo poveikį žuvininkystės sektoriui, ypač tunų konservavimo sektoriui, kurį daro į 
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susitarimą įtraukta visiškai neproporcinga išlyga, pagal kurią leidžiama nesilaikyti kilmės 
taisyklių.

Lengvatinių kilmės taisyklių pagrindinis tikslas – pasirūpinti, kad būtų pakankamas 
ekonominis ryšys tarp produktų, importuojamų į ES, ir valstybių, kurios naudojasi ES 
teikiamomis lengvatomis, siekiant užtikrinti, kad šiomis lengvatomis netinkamai 
nepasinaudotų kitos valstybės, kurioms jos netaikomos. Tai visiškai prieštarauja tam, kas 
nustatyta susitarime.

Kalbant apie mažos pridėtinės vertės produktus, tokius kaip tunų konservai, iki šiol visuose 
ES autonominiuose lengvatiniuose susitarimuose ir sistemose buvo numatyta, kad galutinis 
produktas gali būti laikomas kilmės produktu tik tuo atveju, jei didžioji dalis jį sudarančios 
žaliavos yra iš kilmės statusą turinčių medžiagų, t. y., gautų žvejojant laivais, kurie 
pakankamai susiję su lengvatomis besinaudojančiomis valstybėmis.

Dėl Ramiojo vandenyno valstybėms suteiktos išlygos, kuria aktyviai naudojasi Papua Naujoji 
Gvinėja, ši valstybė tapo tikru įvairios kilmės (Filipinai, Tailandas, Kinija, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Australija ir t. t.) ir didžiulio kiekio tunų perdirbimo centru, tunai 
atvežami į jos uostus ir susijusių valstybių subjektų skubiai perdirbami vietoje įrengtose 
gamyklose siekiant vienintelio tikslo – pasinaudoti visišku atleidimu nuo muitų, kurį taiko ES 
pagal šį laikinąjį susitarimą (tiesioginiam šių valstybių eksportui taikomas arba 24 % dydžio 
didžiausio palankumo režimo muitų tarifas, arba pagal bendrąją lengvatų sistemą (BLS) 
tiesiog sumažintas mokestis).

Kadangi dauguma šių šalių taip pat yra tiesioginės Bendrijos gamintojų konkurentės, išplitus 
šiam reiškiniui smarkiai sutriko tunų konservų rinka ir atsirado visiškai nesąžininga 
konkurencija, kurią patiria Europos perdirbimo sektorius, kurio padėtis jau ir taip 
ekonomiškai nepalanki dėl daug brangesnės darbo jėgos ir kur kas griežtesnių suvaržymų 
aplinkosauginių ir sanitarinių normų požiūriu; šiuo metu iškilo didelis pavojus, kad 
tūkstančiai darbo vietų šiame sektoriuje gali būti panaikinta. Ši nuostata taip pat daro didelę 
žalą kitoms Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėms arba BLS 
besinaudojančioms valstybėms, kurioms nebuvo numatyta panaši išlyga, todėl, norėdamos 
užtikrinti savo pramonės šakų veiklą, jos gali naudotis tik savo pačių žaliava.

Komisija dažnai pateikia argumentų dėl Ramiojo vandenyno valstybių vystymuisi teikiamos 
paramos taikant investicijų skatinimo priemonę, tačiau jie nėra svarūs, jei atsižvelgiama į tai, 
kad, siekiant pasinaudoti su kilmės taisyklių išlyga susijusiu vadinamuoju savaimingumo 
efektu, vietoje įkurtų gamyklų įrenginiai yra labai primityvūs, jose daugiausia dirba azijiečiai, 
atvažiavę iš kitų regiono valstybių, o ne vietiniai darbininkai, jose mokami labai menki 
atlyginimai, ir į tai, kad manoma, jog jos daro neigiamą poveikį aplinkai.

Neabejodamas, kad laikinasis susitarimas su Ramiojo vandenyno valstybėmis gali turėti 
privalumų, Žuvininkystės komitetas siekia atkreipti Tarptautinės prekybos komiteto, įgalioto 
pateikti pasiūlymą Parlamentui patvirtinti šį susitarimą, dėmesį į tai, kad II Protokolo dėl 
kilmės taisyklių 6 straipsnio 6 dalyje numatyta išlyga yra kenksminga ir netinkama.

Referentė palankiai vertina tai, kad Komisija įvairiomis progomis užtikrino, jog jokia kita 
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tokio tipo išlyga nebebus taikoma nė vienai ES partnerei, ir mano, kad šios garantijos gali būti 
traktuojamos kaip padarytos klaidos pripažinimas, taigi, nors ir per vėlu atitaisyti laikinojo 
susitarimo taikymo laikotarpiu žuvininkystės sektoriui padarytą žalą, ji tikisi, kad pasitaikius 
pirmai progai bus nustota taikyti šią išlygą.

******

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui 
pritarti susitarimo sudarymui prieš tai į teisėkūros rezoliucijos projektą įtraukus šiuos punktus:

1. primygtinai reikalauja, kad nuo kilmės taisyklių, taikomų perdirbtiems žuvininkystės 
produktams, nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos prie Europos bendrijos ir 
Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo pridėto II protokolo 
6 straipsnio 6 dalyje, būtų panaikintos vėliausiai po to, kai bus baigtos minėtos dalies 
d punkte numatytos konsultacijos;

2. ragina Komisiją užtikrinti, kad galutiniame partnerystės susitarime su Ramiojo 
vandenyno valstybėmis, dėl kurio vyksta derybos, nebeliktų nuostatos, leidžiančios 
nukrypti nuo kilmės taisyklių, taikomų perdirbtiems žuvininkystės produktams.
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