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ĪSS PAMATOJUMS

1. Priekšlikuma saturs

Eiropas Komisija, Papua-Jaungvineja un Fidži 2007. gada 23. novembrī panāca vienošanos 
par jaunu pagaidu nolīgumu, kura mērķis ir dot Klusā okeāna valstīm iespēju gūt labumu no 
izdevīgākiem piekļuves nosacījumiem Eiropas Savienības kopējam tirgum, kurus nodrošina 
Eiropas Savienība saistībā ar sarunām par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN). Tajā 
pašā laikā šī nolīguma mērķis ir nepieļaut iespējamos traucējumus tirdzniecībai starp Klusā 
okeāna valstīm un Eiropas Kopienu pēc tam, kad 2007. gada 31. decembrī beidzās saskaņā ar 
Kotonū nolīgumu piešķirtās tirdzniecības preferences un vēl jāgaida līdz vispārējā EPN 
noslēgšanai.

Saskaņā ar šo nolīgumu, kas kopš 2008. gada 1. janvāra tiek piemērots pagaidu kārtībā, 
muitas nodevas tiek atceltas attiecībā uz visiem Klusā okeāna reģiona izcelsmes produktiem 
ar pavisam nedaudziem izņēmumiem. Šī muitas nodevu atcelšana attiecas uz visiem 
zivsaimniecības produktiem.

Turklāt nolīgumam ir pievienots protokols, kurā sīki izklāstīti izcelsmes noteikumi, saskaņā ar 
kuriem apstiprina, ka izcelsme ir Klusā okeāna valstīs, šajā gadījumā runa ir par dzīvām 
zivīm, kas nāk no kuģiem ar attiecīgo valstu karogiem, lai gan tās nozvejotas ārpus šo valstu 
teritoriālajiem ūdeņiem. Līdz ar to tiek precizēti vairāki kritēriji (reģistrācijas valsts, karoga 
valsts, īpašumtiesības uz kuģi), lai kuģu saistība ar preferenču saņēmējvalstīm būtu pietiekami 
skaidra.

Uz zivsaimniecības pārstrādes produktu un jo īpaši pozīcijā „HS (Harmonizēta sistēma) 1604” 
ietilpstošo zivju konservu izcelsmes noteikšanu attiecina izejvielu pietiekamas pārstrādes 
noteikumus, kas ir precizēti protokolam pievienotā sarakstā. Nosakot galaproduktu izcelsmi, 
noteikumi paredz 15 % ierobežojumu citas izcelsmes izejvielu izmantošanai.

Atkāpe no šā noteikuma tomēr ļauj Klusā okeāna valstīm iegūt izcelsmes produktu statusu un 
līdz ar to piekļuvi ES tirgum ar pilnīgu atbrīvojumu no muitas nodevām attiecībā uz pozīcijas 
„HS 1604” produktiem, kas izgatavoti ražotnēs šādas valsts teritorijā no citas izcelsmes 
izejvielām, kuras izkrautas tās ostā. Tādēļ valstij, kura vēlas izmantot šo atkāpi, ir jāpaziņo 
Eiropas Komisijai, ka vietējās izcelsmes izejvielu nav pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu 
pieprasījumu, t. i., pārstrādes rūpniecības apgādes vajadzības, tātad zem attiecīgās valsts 
karoga kuģojošo kuģu nozvejas jauda nav pietiekama, lai apgādātu pārstrādes rūpniecību.

Tas nozīmē, ka pārstrādes rūpniecība tajās valstīs, kurām saskaņā ar nolīgumu ir piešķirtas 
preferences, var bez muitas nodevām eksportēt uz Eiropas Savienību tādus pārstrādātus 
zivsaimniecības produktus, kas nāk no trešām flotēm un valstīm, kurām Kopienas tiesību akti 
nav piešķīruši šos muitas nodevu atbrīvojumus.

2. Atzinuma sagatavotājas komentāri

Par atzinumu atbildīgā referente vispirms vēlas paust Kopienas zivsaimniecības nozares 
pārstāvju patieso neapmierinātību un sašutumu par šo situāciju, kā arī uzsvērt šā nolīguma 
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ievērojamo negatīvo ietekmi uz zivsaimniecības nozari, jo īpaši tunzivs konservu nozari, jo 
atkāpe no izcelsmes noteikumiem, kas ir iekļauti šajā nolīgumā, ir pārmērīga.

Preferenciālo izcelsmes noteikumu galvenais mērķis ir izveidot pietiekamu ekonomisko saikni 
starp ES importētajiem produktiem un šo Eiropas Savienības piešķirto preferenču 
saņēmējvalstīm tā, lai nodrošinātu, ka tās netiek nepamatoti novirzītas citu valstu labā, kurām 
tās nav paredzētas. Ar šo nolīgumu tiek panākts tieši pretējais.

Attiecībā uz produktiem ar zemu pievienoto vērtību —tunzivs konserviem — visos Eiropas 
Savienības piemērotajos autonomajos preferenču nolīgumos un režīmos līdz šim brīdim 
vienmēr ir bijis paredzēts, ka gala produktu var uzskatīt par attiecīgās valsts izcelsmes 
produktu tikai tad, ja lielākā daļa izmantoto izejvielu ir attiecīgās valsts izcelsmes, t. i., tās ir 
iegūtas, zvejojot no kuģiem, kas ir pietiekami saistīti ar saņēmējvalsti.

Klusā okeāna valstīm piešķirtā un Papua-Jaungvinejas aktīvi izmantotā atkāpe šo valsti ir 
padarījusi par milzīga apjoma visdažādākās izcelsmes (Filipīnas, Taizeme, Ķīna, ASV, 
Austrālija) pārstrādes centru tunzivīm, kas ienāk tās ostās pārstrādei rūpnīcās, kuras lielā 
steigā ir izvietojuši attiecīgo zemju uzņēmēji tikai tādēļ, lai gūtu labumu no pilnīga muitas 
nodevu atbrīvojuma, ko piešķīrusi Eiropas Savienība saskaņā ar šo pagaidu nolīgumu 
(tiešajam eksportam no šīm valstīm piemēro vai nu 24 % no vislielākā labvēlības režīma 
nodevas, vai arī nodevu, kas ir samazināta saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu).

Turklāt, ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo trešo valstu ir Kopienas ražotāju tiešie konkurenti, 
šīs parādības mērogs ir radījis ievērojamus traucējumus tunzivs konservu tirgū un ļoti 
negodīgu konkurenci Eiropas pārstrādes rūpniecībai, kas jau ir ekonomiski nelabvēlīgā 
situācijā ievērojami augstāku darbaspēka izmaksu dēļ un stingrāku ierobežojumu dēļ vides un 
sanitāro noteikumu jomā, un līdz ar to tūkstošiem darba vietu šajā nozarē būtiski draud 
izzušana. Tā arī smagi skar citas ĀKK valstis vai vispārējās preferenču sistēmas 
saņēmējvalstis, kurām nav piešķirta šāda atkāpe un kuras savas pārstrādes rūpniecības darbībā 
var rēķināties tikai ar savām izejvielām.

Attīstības palīdzības pamatojums Klusā okeāna valstīm — veicināt ieguldījumus šajās valstīs, 
uz ko bieži atsaucas Komisija, nav pārliecinošs, ja ņem vērā, ka rūpnīcās, kuras uzbūvētas, lai 
gūtu labumu no „straujās peļņas”, kuru nodrošina atkāpe no izcelsmes noteikumiem, ir 
novecojis aprīkojums, tajās lielākoties strādā no citām reģiona kaimiņvalstīm ievests Āzijas 
darbaspēks, nevis vietējie darbinieki, darba samaksa ir īpaši niecīga, un pastāv aizdomas par 
negatīvu ietekmi uz vidi.

Neapstrīdot iespējamos ieguvumus, ko var sniegt partnerattiecību pagaidu nolīgums ar Klusā 
okeāna valstīm, Zivsaimniecības komiteja tomēr vēlas vērst par šā nolīguma apstiprināšanas 
Parlamentā ierosināšanu atbildīgās Starptautiskās tirdzniecības komitejas uzmanību uz II 
protokola 6. panta 6. punktā paredzētās atkāpes kaitīgumu un nelietderīgumu.

Atzinuma sagatavotāja pauž gandarījumu par to, ka Komisija ir vairākkārt apliecinājusi, ka 
šāda veida atkāpe vairs netiks piešķirta nevienai ES preferenču partnervalstij un uzskata, ka 
šie apliecinājumi norāda uz to, ka Komisija ir atzinusi pieļauto kļūdu, kaut arī jau ir par vēlu, 
lai vērstu par labu zivsaimniecības nozarei nodarīto kaitējumu šīs pagaidu piemērošanas laikā, 
kurai, cerams, tiks darīts gals tiklīdz tas būs iespējams.



AD\837224LV.doc 5/6 PE445.638v04-00

LV

******

Zivsaimniecības komiteja aicina atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt 
Parlamentam dot piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai, tomēr iekļaujot normatīvās rezolūcijas 
priekšlikumā šādus punktus:

1. neatlaidīgi prasa, lai Eiropas Kopienas, no vienas puses, un Klusā okeāna valstu, no otras 
puses, noslēgtajam Partnerattiecību pagaidu nolīgumam pievienotā II protokola 6. panta 
6. punktā paredzētais īpašais režīms attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, ko piemēro 
pārstrādātajiem zivsaimniecības produktiem, tiktu apturēts ne vēlāk kā brīdī, kad tiks 
pabeigtas minētā panta d) punktā paredzētās apspriedes;

2. aicina Komisiju nodrošināt, lai nekādas šāda veida atkāpes no pārstrādāto 
zivsaimniecības produktu izcelsmes noteikumiem vairs netiktu iekļautas galīgajā 
partnerattiecību nolīgumā ar Klusā okeāna valstīm, par kuru joprojām notiek sarunas.
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