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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Obsah návrhu

Európska komisia uzavrela 23. novembra 2007 so štátmi Papua Nová Guinea a Fidži novú 
dočasnú dohodu, ktorej cieľom bolo umožniť tichomorským štátom začať využívať lepšie 
podmienky prístupu na trh Spoločenstva, ktoré ponúka Európska únia, už v rámci rokovaní o 
dohode o hospodárskom partnerstve. Išlo tiež o snahu zabrániť možným prípadom 
porušovania obchodu medzi tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom v období 
medzi uplynutím platnosti obchodných preferencií 31. decembra 2007, ktoré boli udelené v 
zmysle dohody z Cotonou, a uzavretím komplexnej dohody o hospodárskom partnerstve.

Podľa tejto dohody, ktorá sa dočasne uplatňuje od 1. januára 2008, bolo zrušené clo na všetky 
produkty pochádzajúce z ktoréhokoľvek tichomorského štátu, okrem zopár veľmi 
obmedzených výnimiek. Toto oslobodenie od cla sa týka všetkých produktov rybolovu.

Okrem toho sa v protokole pripojenom k dohode uvádzajú a upresňujú pravidlá pôvodu, 
podľa ktorých sa v tichomorských štátoch overuje pôvod surovín, teda v tomto prípade pôvod 
hrubých produktov rybolovu pre produkty, ktoré vylovia plavidlá plávajúce pod vlajkou 
týchto krajín, a to aj vtedy, ak ich vylovia mimo teritoriálnych vôd daného štátu. Niektoré 
kritériá (krajina registrácie, vlajkový štát, vlastníctvo plavidla) sú tak spresnené s cieľom 
zaistiť dostatočnú príslušnosť plavidiel k štátom využívajúcim preferencie.

Určenie pôvodu spracovaných produktov rybolovu, najmä konzervovaných rybacích 
výrobkov číselného znaku HS (harmonizovaný systém) 1604, zvyčajne podlieha 
podmienkam, ktoré vymedzujú dostatočné spracovanie suroviny a ktoré sú uvedené v 
zozname priloženom k protokolu. V týchto podmienkach sa stanovuje obmedzenie pre 
používanie nepôvodných surovín vo výške 15 % v prípade určovania pôvodu hotových 
produktov.

Výnimka z tohto pravidla však umožňuje tichomorskému štátu získať štatút pôvodných 
produktov, a teda prístup na trh EÚ pri úplnom oslobodení od cla pre produkty číselného 
znaku HS 1604 vyrobené na výrobných miestach na území takéhoto štátu z iných než 
pôvodných surovín vyložených v niektorom z prístavov tohto štátu. Krajiny, ktoré si želajú 
uplatňovať túto výnimku, musia oznámiť Európskej komisii, že pôvodné suroviny nie sú 
k dispozícii v množstve, ktoré bude postačovať na uspokojenie potrieb zásobovania 
spracovateľského priemyslu, t.j. rybolovná kapacita ich vlajkových lodí nestačí pokryť dopyt 
spracovateľského priemyslu.

Znamená to, že spracovateľský priemysel krajín, ktorým z dohody takáto výhoda vyplýva, 
môže do Európskej únie bezcolne vyvážať spracované produkty rybolovu pochádzajúce z 
plavidiel tretích krajín a krajín, ktorým však právne predpisy Spoločenstva neposkytujú tieto 
colné výhody.

2. Pripomienky spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko
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Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce v prvom rade tlmočiť veľkú 
nespokojnosť a frustráciu odvetvia rybolovu Spoločenstva nad touto situáciou a zdôrazňuje 
výrazný negatívny dosah tejto dohody na odvetvie rybolovu, najmä na odvetvie 
konzervovania tuniaka, z dôvodu absolútne neprimeranej výnimky z bežne uplatňovaných 
pravidiel pôvodu, ktorá bola zahrnutá do tejto dohody.

Hlavným cieľom pravidiel preferenčného pôvodu je vytvoriť dostatočné ekonomické spojenie 
medzi produktmi dovážanými do EÚ a krajinami využívajúcimi preferencie, ktoré im EÚ 
poskytla, pričom je potrebné zabezpečiť, aby tieto preferencie nezneužívali iné krajiny, 
ktorým nie sú určené. Teda presný opak toho, čo sa ustanovuje v dohode.

Keďže tuniačia konzerva je produktom s veľmi nízkou pridanou hodnotou, dosiaľ bolo vo 
všetkých dohodách a autonómnych preferenčných režimoch uplatňovaných v EÚ stanovené, 
že hotový produkt sa môže považovať za pôvodný len vtedy, ak je aj prevažná časť použitej 
suroviny pôvodná, t. j. pochádzajúca z výlovu plavidiel, ktoré majú dostatočnú príslušnosť ku 
krajinám využívajúcim preferencie.

Výnimka poskytnutá tichomorským štátom, ktorú aktívne využíva Papua-Nová Guinea, viedla 
k tomu, že táto krajina sa stala skutočným distribučným centrom na spracovávanie 
obrovského množstva tuniaka rôzneho pôvodu (z Filipín, Thajska, Číny, USA, Austrálie 
atď.), ktoré bolo privezené do jej prístavov, aby bolo v tamojších továrňach urýchlene 
spracované subjektmi z daných krajín, a to iba s cieľom využiť úplné oslobodenie od cla, 
ktoré EÚ poskytla na základe tejto dočasnej dohody (samotný priamy vývoz z týchto krajín 
podliehal buď clu MFN (clo krajiny s režimom najvyšších výhod) vo výške 24 % alebo clu 
zníženému na základe systému všeobecných colných preferencií).

Keďže väčšinou ide o krajiny, ktoré sú navyše priamymi konkurentmi výrobcov 
Spoločenstva, tento jav dosiahol také rozmery, že viedol k značnému narušeniu trhu 
s tuniačími konzervami a k nekalej hospodárskej súťaži v európskom spracovateľskom 
odvetví, ktoré je už teraz ekonomicky znevýhodnené v dôsledku vysokých nákladov na 
pracovnú silu a omnoho prísnejších obmedzení v súvislosti s normami v oblasti životného 
prostredia a zdravia, a to do takej miery, že tisícom pracovných miest v tomto odvetví hrozí 
zánik. Vážne poškodzuje i ostatné krajiny AKT alebo krajiny využívajúce systém 
všeobecných colných preferencií, ktorým nebola udelená podobná výnimka, a preto sa 
v súvislosti s fungovaním svojho spracovateľského priemyslu musia spoliehať iba na vlastné 
suroviny.

Odôvodnenia poskytovania rozvojovej pomoci tichomorským štátom prostredníctvom 
opatrení na podporu investícií v týchto krajinách, na ktoré často poukazuje Komisia, nie sú 
celkom oprávnené, pokiaľ zohľadníme skutočnosť, že továrne postavené na mieste s cieľom 
využívať túto „neočakávanú“ výnimku z pravidiel pôvodu majú len základné vybavenie, 
dávajú prednosť prijímaniu ázijských pracovníkov z iných krajín regiónu pred zamestnávaním 
miestnej pracovnej sily, vyplácajú zamestnancom veľmi nízke mzdy a možno ich podozrievať 
z negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Bez toho, aby sa spochybnil význam, ktorý môže mať dočasná dohoda o partnerstve 
s tichomorskými štátmi, Výbor pre rybné hospodárstvo by chcel upozorniť Výbor pre 
medzinárodný obchod, ktorý má predložiť Európskemu parlamentu dohodu na schválenie, na 
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škodlivý vplyv a nevhodnosť výnimky stanovenej v článku 6 ods. 6 protokolu II o pravidlách 
pôvodu.

Spravodajkyňa s uspokojením víta opakované ubezpečenia Komisie, že ďalšia výnimka tohto 
druhu už nebude žiadnemu partnerovi EÚ udelená, a nazdáva sa, že tieto uistenia možno 
interpretovať aj ako uznanie chyby, ktorej sa Komisia dopustila, a preto očakáva, že hoci je 
príliš neskoro na to, aby sa napravili škody, ktoré utrpelo odvetvie rybolovu počas dočasného 
uplatňovania, pri prvej najbližšej príležitosti sa jej uplatňovanie ukončí.

******

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský 
výbor navrhol Európskemu parlamentu vysloviť súhlas s uzavretím dohody, pričom by do 
návrhu legislatívneho uznesenia zahrnul tieto body:

1. naliehavo žiada, aby bol systém výnimiek z pravidiel pôvodu pre spracované produkty 
rybolovu stanovený v článku 6 ods. 6 protokolu II pripojeného k Dočasnej dohode 
o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi 
na druhej strane zrušený najneskôr po ukončení konzultácií uvedených v písm. d) tohto 
článku;

2. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že do konečnej dohody o partnerstve s tichomorskými 
štátmi, o ktorej sa stále rokuje, sa nezahrnie žiadna takáto výnimka z pravidiel pôvodu 
pre spracované produkty rybolovu. 
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