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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

1. Kontenut tal-proposta

Fit-23 ta' Novembru 2007, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati tal-Papwa Ginea Ġdida u l-Fiġi 
laħqu ftehim proviżorju ġdid li kellu fil-mira tiegħu li l-Istati tal-Paċifiku jkunu jistgħu jibdew 
japprofittaw mill-aqwa kundizzjonijiet ta' aċċess għas-suq Komunitarju li toffri l-Unjoni 
Ewropea, fil-kuntest tan-negozjati tal-ftehim ta' sħubija ekonomika (FSE). Huwa maħsub, fl-
istess ħin, biex jiġu evitati disturbi possibbli fil-kummerċ bejn l-Istati tal-Paċifiku u l-
Komunità Ewropea wara li ma jibqgħux japplikaw il-preferenzi kummerċjali pprovduti skont 
il-Ftehim ta' Cotonou, qabel il-konklużjoni tal-FSE globali.

Skont il-ftehim, li qed jiġi applikat proviżorjament mill-1 ta' Jannar 2008, qed jitneħħew id-
dazji doganali kollha fuq il-prodotti kollha li joriġinaw fi Stat tal-Paċifiku ħlief għal xi ftit 
eċċezzjonijiet ferm limitati. Il-prodotti kollha tas-sajd huma affettwati minn din it-tneħħija.

Barra minn hekk, il-protokoll anness mal-ftehim jirreferi u jispjega r-regoli tal-origini, skont 
liema huwa ċertifikat l-oriġini fl-Istati tal-Paċifiku tal-materji primi, f'dan il-każ tal-prodotti 
ħajjin tal-ħut għal dawk ġejjin minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' dawk il-pajjiżi, anki jekk 
ikunu ttieħdu minn barra l-ilma territorjali tagħhom. B'hekk xi kriterji (il-pajjiż ta' 
reġistrazzjoni, il-pajjiżi tal-bandiera, is-sjieda tal-bastiment) huma speċifikati biex tiġi 
stabbilita rabta suffiċjenti bejn il-bastimenti u l-pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi.

Id-definizzjoni tal-oriġini tal-prodotti pproċessati tal-ħut, inkluż il-ħut tal-bott tal-pożizzjoni 
SA (Sistema Armonizzata)1604, soġġetta għal xi kundizzjonijiet li jiddeterminaw xi jfisser l-
ipproċessar suffiċjenti tal-materja prima speċifikata fil-lista annessa mal-Protokoll. Dawn il-
kundizzjonijiet jistabbilixxu l-limitu ta' 15% ta' użu ta' materji primi mingħajr oriġini biex tiġi 
identifikata l-oriġini tal-prodotti finali.

Madankollu, deroga għal din ir-regola tippermetti li Stat tal-Paċifiku jikseb l-istatus ta' 
prodotti oriġinarji u b'hekk l-aċċess għas-suq tal-UE b'eżenzjoni sħiħa mid-dazji doganali 
għall-prodotti tal-intestatura SA 1604 mmanifatturati f'siti ta' produzzjoni li jinsabu fit-
territorju ta' tali Stat, minn materja prima mhux oriġinarja, li tinħatt f'port ta' dak l-Istat. Kull 
mhu meħtieġ hu li l-pajjiż li jixtieq jibbenefika minn din id-deroga jinnotifika lill-
Kummissjoni Ewropea li ċ-ċirkostanzi huma tali li l-materja prima oriġinarja mhix 
disponibbli fi kwantitajiet suffiċjenti biex tissodisfa d-domanda, jiġifieri l-ħtiġijiet ta' 
provvista tal-industrija tal-ipproċessar tiegħu.

Dan ifisser li l-industriji tal-ipproċessar tal-pajjiżi li japprofittaw mill-ftehim jistgħu jesportaw 
lejn l-Unjoni Ewropea mingħajr dazji, prodotti pproċessati tal-ħut ta' flotot u pajjiżi terzi, lil 
dawk li l-leġiżlazzjoni Komunitarja, madankollu ma tagħtix dawn il-benefiċċji tarrifarji.

2. Kummenti tar-rapporteur għal opinjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni tixtieq turi, l-ewwel nett, l-iskuntentezza immensa u l-frustrament 
tas-settur tas-sajd Komunitarju dwar din is-sitwazzjoni, u tenfasizza l-impatt negattiv ta' dan 
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il-ftehim għas-settur tas-sajd, partikolarment għas-settur tat-tonn preservat, minħabba l-
eċċezzjoni assolutament eżorbitanti tar-regoli dwar l-oriġini li jinsabu f'dan il-ftehim.

Ir-regoli preferenzjali ta' oriġini huma maħsuba prinċipalment biex jistabbilixxu l-eżistenza ta' 
rabta ekonomika suffiċjenti bejn il-prodotti importati fl-UE u l-pajjiżi li jibbenefikaw minn 
preferenzi mogħtija minnha, b'mod li jiġi żgurat li dawn il-preferenzi ma jiġux iddevjati 
indebitament għall-benefiċċju ta' pajjiżi oħra li għalihom ma kinux maħsuba. L-oppost ta' dak 
mniżżel fil-ftehim.

Billi t-tonn fil-bott huwa prodott b'valur miżjud baxx ħafna, fil-ftehimiet u fis-sistemi 
preferenzjali awtonomi kollha applikati mill-UE s'issa kien dejjem previst li l-prodott lest seta' 
biss jitqies bħala oriġinarju kemm-il darba l-biċċa l-kbira tal-materja prima użata kienet hija 
nnifisha oriġinarja, jiġifieri, prodotta mis-sajd minn bastimenti b'rabta suffiċjenti mal-pajjiż 
benefiċjarju.

Id-deroga mogħtija lill-Istati tal-Paċifiku, u użata attivament mill-Papwa Ginea Ġdida, kellha 
effett li tagħmel minn dan il-pajjiż "hub" għall-ipproċessar ta' kwantitajiet enormi ta' tonn ta' 
kull oriġini (il-Filippini, it-Tajlandja, iċ-Ċina, l-Istati Uniti, l-Awstralja, eċċ.), li jinħatt fil-
portijiet tiegħu biex jiġi pproċessat fil-fabbriki li nbnew hemmhekk b'għaġla mill-operaturi 
tal-pajjiżi kkonċernati bl-għan waħdieni li jibbenefikaw mill-eżenzjoni totali mid-dazji 
doganali mogħtija mill l-UE skont dan il-ftehim interim (l-esportazzjonijiet diretti ta' dawn il-
pajjiżi huma stess huma suġġetti jew għal tariffa MFN ta' 24% jew għal tariffa sempliċement 
mnaqqsa skont l-SPĠ).

Minħabba li l-biċċa l-kbira ta' dawn il-pajjiżi huma wkoll kompetituri diretti tal-produtturi 
Komunitarji, il-kobor ta' dan il-fenomenu ħalla taqlib konsiderevoli fis-suq tat-tonn fil-bott u 
kompetizzjoni ferm inġusta għall-industrija Ewropea tal-ipproċessar li diġà tinsab 
ekonomikament żvantaġġata minħabba l-prezz ħafna ogħla tax-xogħol u minħabba 
restrizzjonijiet ferm aktar stretti mil-lat ta' standards ambjentali u tas-saħħa, sal-punt li eluf ta' 
impjiegi f'dan is-settur issa huma fil-periklu gravi li jisparixxu. Qed tiġi kkawżata wkoll ħsara 
serja lill-pajjiżi oħra tal-AKP jew lill-benefiċjarji tal-SPĠ li, minħabba n-nuqqas ta' deroga 
simili, iridu jiddependu biss fuq il-materja prima tagħhom stess biex iħaddmu l-industriji tal-
ipproċessar tagħhom.

Il-ġustifikazzjonijiet għall-għajnuna għall-iżvilupp tal-Istati tal-Paċifiku, permezz ta' inċentiv 
għall-investiment f'dawn il-pajjiżi, li ta' spiss iġġib il-Kummissjoni, mhumiex validi jekk 
wieħed jikkunsidra li l-fabbriki mibnija fil-post biex igawdu mis-sorpriża tad-deroga mir-
regoli ta' oriġini huma pjuttost rudimentali fit-tagħmir tagħhom, jimpjegaw ħaddiema miġjuba 
l-aktar minn pajjiżi Asjatiċi oħra fir-reġjun, minflok ħaddiema lokali, iħallsu pagi patetiċi, u 
huma suspettati li jħallu impatt negattiv fuq l-ambjent.

Mingħajr madankollu ma jikkontesta l-merti li jista' jkollu fir-rigward ta' aspetti oħra, il-
ftehim interim ta' sħubija mal-Istati tal-Paċifiku, il-Kumitat għas-Sajd jixtieq, għaldaqstant, 
jiġbed l-attenzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, responsabbli biex jipproponi l-
approvazzjoni ta' dan il-Ftehim mill-Parlament, għan-natura ta' ħsara u ta' inadegwatezza tad-
deroga prevista mill-Artikolu 6(6) tal-Protokoll II dwar ir-regoli ta' oriġini.

Ir-rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon il-garanziji li ngħataw f'diversi okkażjonijiet mill-
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Kummissjoni li mhux ser terġa' tippermetti eżenzjoni bħal din lis-sħab tal-UE, u jqis li dawn 
il-garanziji jistgħu jiġu interpretati wkoll bħala rikonoxximent tal-iżball li sar, u, minkejja li 
huwa tard wisq biex jitreġġa' lura d-dannu li sar lis-settur tas-sajd waqt il-perjodu ta' 
applikazzjoni proviżorja, temmen li mal-ewwel opportunità possibbli, dan ser jintemm.

******

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jipproponi lill-Parlament li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni 
tal-ftehim billi, madankollu, jiddaħħlu dawn il-punti li ġejjin fl-abbozz ta' riżoluzzjoni 
leġiżlattiva:

1. jinsisti li d-deroga mir-regoli ta' oriġini għall-prodotti tas-sajd ipproċessati prevista mill-
Artikolu 6(6) tal-Protokoll II anness mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità 
Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra, jiġi sospiż mhux 
aktar tard minn tmiem il-konsultazzjonijiet previsti fil-punt (d) tal-istess Artikolu;

2. jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi li, fil-ftehim ta' sħubija finali mal-Istati tal-
Paċifiku, li n-negozjati dwaru għadhom għaddejjin, ma tiddaħħal l-ebda deroga ta' dan it-
tip mir-regoli ta' oriġini għal prodotti mis-sajd ipproċessati.
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