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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Vsebina predloga

Evropska komisija ter Fidži in Papua Nova Gvineja so 23. novembra 2007 v okviru pogajanj 
za sporazum o gospodarskem partnerstvu (SGP) sklenile nov začasen sporazum, namenjen 
temu, da bi pacifiške države lahko izkoristile boljše pogoje dostopa na trg Evropske unije. 
Hkrati je bil namen preprečiti morebitno izkrivljanje trga med pacifiškimi državami in 
Evropsko skupnostjo po preteku veljave trgovinskih preferencialov 31. decembra 2007, 
dodeljenih s sporazumom iz Cotonouja, v pričakovanju sklenitve obsežnega SGP.

V skladu s sporazumom, ki začasno velja od 1. januarja 2008, so odpravljene carine za vse 
proizvode, ki izhajajo iz pacifiških držav, razen nekaterih zelo omejenih izjem. Odprava carin 
zajema vse ribiške proizvode.

Poleg tega protokol, priložen sporazumu, navaja in opredeljuje pravila glede porekla, v skladu 
s katerimi se potrdi poreklo surovin v pacifiških državah, v tem primeru živih ribiških 
proizvodov, za tiste, ki prihajajo iz plovil z zastavo teh držav, tudi če so bile pridobljene v 
morju zunaj njihovih ozemeljskih voda. Nekatera merila (država registracije, država zastave, 
lastništvo ladje) so opredeljena, da bi določili zadostno povezanost plovil z državami 
upravičenkami do preferencialov.

Za opredelitev porekla predelanih ribiških proizvodov in tudi ribjih konzerv s tarifno številko 
SH 1604 veljajo nekateri pogoji, ki določajo, kaj je zadostna predelava surovin, in so 
navedeni v seznamu, ki je priložen protokolu. Ti pogoji za določanje porekla končnih 
proizvodov omejujejo uporabo surovin brez porekla na 15 %.

Vendar odstopanje od tega pravila pacifiškim državam omogoča, da pridobijo status 
proizvodov s poreklom in s tem dostop na trg EU s popolno oprostitvijo carin za proizvode s 
tarifno številko SH 1604, izdelane na proizvodnih lokacijah na ozemlju te države iz surovin 
brez porekla, iztovorjenih v pristanišču te države. Za to morajo države, ki želijo izkoristiti to 
izjemo, obvestiti Evropsko komisijo, da ni zadostnih količin surovine za zadostitev 
povpraševanja predelovalne industrije, kar pomeni, da ekstrakcijska sposobnost plovil z 
njihovo zastavo ne zadostuje za oskrbo predelovalne industrije.

To pomeni, da predelovalne industrije držav z ugodnostmi lahko na podlagi sporazuma v 
Evropsko unijo brez carin izvažajo predelane ribiške proizvode, ki prihajajo iz tretjih flot in 
držav, ki pa jim zakonodaja Skupnosti ne dodeljuje teh carinskih ugodnosti.

2. Opombe pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja želi na prvem mestu izraziti veliko nezadovoljstvo ribiškega sektorja 
Skupnosti zaradi teh razmer in poudarja precejšen negativen učinek tega sporazuma na ribiški 
sektor, zlasti na sektor konzerviranega tuna, zaradi popolnoma pretiranega odstopanja od 
pravil o poreklu, vključenega v ta sporazum.

Glavni cilj pravil o preferencialnem poreklu je določiti obstoj zadostne gospodarske povezave 
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med proizvodi, uvoženimi v EU, in državami upravičenkami do preferencialov, ki jim jih je 
dodelila EU, da bi tako zagotovili, da ti preferenciali niso neupravičeno preusmerjeni v korist 
drugih držav, katerim niso bili namenjeni. To pa je ravno nasprotno od navedenega v 
sporazumu.

Za proizvode s tako nizko dodano vrednostjo, kot je konzervirani tun, je bilo do zdaj 
predvideno pri vseh sporazumih in samostojnih preferencialnih ureditvah, ki jih uporablja EU, 
da se končni proizvod ne more obravnavati kot proizvod s poreklom, če ni tudi večji del 
uporabljenih surovin s poreklom, to pomeni, da izhaja iz ribolova, opravljenega s plovili, ki so 
zadostno povezana z državo upravičenko.

Odstopanje, dovoljeno pacifiškim državam, ki ga uporablja Papua Nova Gvineja, je imelo za 
posledico, da je ta država postala pravo središče predelave neizmernih količin tune kakršnega 
koli izvora (Filipini, Tajska, Kitajska, Združene države, Avstralija itd.), iztovorjene v njenih 
pristaniščih za predelavo v obratih, ki jih v naglici postavijo operaterji zadevnih držav z 
edinim namenom, da bi izkoristili popolno oprostitev carin, ki jo je EU uvedla v skladu s tem 
začasnim sporazumom (za neposredni izvoz teh držav veljajo 24-odstotne dajatve MFN in 
zmanjšana dajatev iz naslova splošnega sistema preferencialov).

Ker je večina teh držav tudi neposredna konkurenca proizvajalcem Skupnosti, je obsežnost 
tega pojava povzročila občutne motnje na trgu konzerviranega tuna in popolnoma nelojalno 
konkurenco za evropski predelovalni sektor, ki je že v podrejenem gospodarskem položaju 
zaradi veliko višjih stroškov delovne sile in veliko strožjih omejitev glede okoljskih in 
zdravstvenih standardov, do takšne mere, da danes obstaja resno tveganje ukinitve na tisoče 
delovnih mest v tem sektorju. Prav tako povzroča resno škodo drugim državam AKP ali 
upravičenkam sistema splošnih preferencialov, ki se lahko zanesejo le na svoje surovine, da bi 
omogočile delovanje svoje predelovalne industrije, ker jim ni bilo odobreno podobno 
odstopanje.

Utemeljitev za razvojno pomoč pacifiškim državam s spodbujanjem naložb v tej državi, na 
katero se pogosto sklicuje Komisija, dejansko ne drži, če upoštevamo, da imajo obrati, ki so 
tam zgrajeni, da bi izkoristili "učinek nepričakovanega dobička" zaradi odstopanja od pravil o 
poreklu, popolnoma osnovno opremo, raje kot lokalno delovno silo zaposlujejo zlasti azijsko 
osebje, ki prihaja iz drugih držav regije, plačujejo zanemarljive prejemke in obstaja sum, da 
negativno vplivajo na okolje.

Ne da bi zanikali koristi, ki jih sicer lahko ima sporazum o začasnem partnerstvu s pacifiškimi 
državami, bi Odbor za ribištvo želel opozoriti Odbor za mednarodno trgovino, ki je zadolžen, 
da predlaga Parlamentu odobritev tega predloga, na škodljivost in neprimernost odstopanja, 
predvidenega v členu 6(6) protokola II k pravilom o poreklu.

Pripravljavka mnenja pozdravlja zagotovila, ki jih je večkrat dala Komisija, da ne bo več 
odobrila odstopanj te vrste nobenemu drugemu preferencialnemu partnerju EU, in meni, da se 
ta zagotovila lahko tolmačijo kot priznanje storjene napake, zato pričakuje, da bo temu konec, 
takoj ko bo mogoče, čeprav je že prepozno za odpravo škode, storjene ribiškemu sektorju med 
obdobjem začasne uporabe.
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******

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da predlaga 
Parlamentu, naj odobri sklenitev sporazuma, vendar naj vključi naslednje točke v predlog 
zakonodajne resolucije:

1. poziva, da se režim odstopanja od pravil o poreklu za ribiške proizvode, predviden v 
odstavku 6 člena 6 protokola II, priloženega sporazumu o začasnem partnerstvu med 
Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, začasno 
razveljavi, najkasneje po posvetovanjih, predvidenih v točki d) navedenega člena;

2. poziva Komisijo, naj bo pozorna, da se nobeno tovrstno odstopanje od pravil o poreklu za 
predelane ribiške proizvode ne vključi v sporazum o dokončnem partnerstvu s pacifiškimi 
državami, s katerimi pogajanja še potekajo.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 26.10.2010

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

19
2
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, 
João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek 
Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ilijana Malinova Jotova (Iliana 
Malinova Iotova), Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato 
Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, 
Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine 
Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Diane Dodds


