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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Förslagets innehåll

Den 23 november 2007 nådde kommissionen och Papua Nya Guinea och Fijiöarna ett nytt 
interimsavtal som syftar till att Stillahavsstaterna ska kunna utnyttja det förbättrade tillträde 
till gemenskapsmarknaden som Europeiska unionen erbjuder inom ramen för förhandlingarna 
om avtalen om ekonomiskt partnerskap, och att samtidigt undvika eventuella störningar i 
handeln mellan Stillahavsstaterna och Europeiska gemenskapen i samband med att 
handelsförmånerna inom ramen för Cotonouavtalet upphör att gälla den 31 december 2007 
och fram till dess att ett fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap ingåtts.

Till följd av detta avtal, som tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2008, har tullarna 
upphävts på alla produkter med ursprung i Stillahavsstaterna, förutom ett begränsat antal 
undantag. Upphävandet av tullarna omfattar alla fiskeriprodukter.

Ursprungsreglerna klargörs dessutom i ett protokoll som bifogas avtalet. I enlighet med dessa 
regler fastställs råvarornas, i detta fall de obehandlade fiskeriprodukternas ursprung till 
Stillahavsstaterna, då de härrör från fartyg som för berörda länders flagg, även om de har 
hämtas ur havet utanför de berörda ländernas territorialvatten. För att säkerställa att fartygen 
har en tillräcklig koppling till de länder som omfattas av förmånsbehandlingen, har vissa 
kriterier (registreringsland, flaggstat och äganderätt till fartyget) fastställts.

Fastställandet av ursprunget för behandlade fiskeriprodukter, däribland konserverad fisk som 
klassificeras enligt HS-nummer 1604, regleras av bestämmelserna om tillräcklig behandling, 
vilka fastställs i en förteckning som bifogas protokollet. Bestämmelserna innebär att den 
färdiga produkten får innehålla högst 15 procent råvaror utan ursprungsstatus för att kunna 
tillskrivas ursprungsstatus.

Tack vare ett undantag från denna regel kan en Stillahavsstat ges ursprungsstatus och därmed 
helt och hållet tullfri tillgång till EU:s marknad, för produkter klassificerade enligt 
HS-nummer 1604 som tillverkats på produktionsanläggningar i en Stillahavsstat av råvaror 
utan ursprungsstatus som lossats i en hamn i landet. Ett land som önskar dra nytta av 
undantaget ska därför meddela kommissionen att tillgången på råvaror med ursprungsstatus 
inte är tillräcklig för att möta förädlingsindustrins försörjningsbehov i landet, det vill säga att 
de fartyg som för det berörda landets flagg inte har tillräcklig kapacitet för att tillmötesgå 
förädlingsindustrins försörjningsbehov i landet.

Detta innebär att förädlingsindustrin i de länder som främjas av avtalet tullfritt kan exportera 
behandlade fiskeriprodukter som härrör från tredjeländers flottor eller direkt från tredjeländer 
till Europeiska unionen, trots att gemenskapslagstiftningen inte beviljar dessa tredjeländer 
tullförmåner.

2. Föredragandens kommentarer

Föredraganden vill först och främst betona det enorma missnöje och den frustration som råder 
inom gemenskapens fiskerisektor över denna situation, och understryka avtalets mycket 
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negativa inverkan på fiskerisektorn, i synnerhet tonfiskberedningsindustrin, på grund av det 
fullkomligt orimliga undantag från ursprungsreglerna som har inbegripits i avtalet.

Det främsta syftet med regler om ursprung som medger förmånsbehandling är att upprätta 
en tillräcklig ekonomisk koppling mellan de produkter som importeras till EU och de länder 
som EU beviljar förmånsbehandling för att säkerställa att förmånen inte tillfaller andra länder 
än de som blivit beviljade den. Detta är raka motsatsen till vad som föreskrivs i avtalet. 

Eftersom det rör sig om en produkt med så lågt mervärde som konserverad tonfisk har 
villkoret i alla avtal och autonoma förmånsordningar som EU tillämpar hittills varit att den 
färdiga produkten endast kan ges ursprungsstatus om den till största del består av råvaror som 
tillskrivits ursprungsstatus, det vill säga som härstammar från fiske som skett från fartyg med 
tillräcklig koppling till förmånslandet.

Det undantag som har beviljats Stillahavsstaterna och som Papua Nya Guinea aktivt utnyttjar 
har lett till att landet har förvandlats till ett veritabelt centrum för beredning av enorma 
mängder tonfisk från hela världen (Filippinerna, Thailand, Kina, USA, Australien, etc.).
Tonfisken lossas i landets hamnar för att behandlas i hastigt uppförda lokala fabriker av 
producenter från dessa länder som har som enda mål att utnyttja den tullfria handeln som EU 
beviljar i och med detta interimsavtal (direktexport från de här länderna är antingen belagd 
med en MGN-tullsats på 24 % eller en sänkt tullsats inom ramen för 
Allmänna preferenssystemet).

Eftersom de flesta av dessa länder dessutom är direkta konkurrenter till 
gemenskapsproducenterna har utbredning av detta bruk lett till betydande störningar på 
marknaden för konserverad tonfisk. Det har även bidragit till en helt igenom illojal 
konkurrens för den europeiska beredningssektorn, som redan missgynnas ekonomiskt på 
grund av större kostnader för arbetskraft och mycket strängare krav vad gäller miljö och 
hygien. Det riskerar att leda till att tusentals arbeten inom sektorn går förlorade. Det drabbar 
även andra AVS-länder och stater som omfattas av Allmänna preferenssystemet men som inte 
själva beviljats liknande undantag och som därför endast kan använda sig av sina egna råvaror 
för att driva sin förädlingsindustri.

Kommissionen har ofta motiverat utvecklingsbiståndet till Stillahavsstaterna med att det 
handlar om en investeringsfrämjande åtgärd till förmån för dessa länder, men denna 
motivering duger inte med hänsyn till att de fabriker som har byggts upp på plats för att 
utnyttja det oväntade undantaget från ursprungsreglerna är mycket rudimentärt utrustade. 
Dessutom sysselsätter de snarare asiatisk personal från närliggande länder än lokal 
arbetskraft, utbetalar mycket låga löner och verksamheten misstänks ha en negativ inverkan 
på miljön.

Utan att ifrågasätta de positiva konsekvenser som interimspartnerskapsavtalet med 
Stillahavsstaterna i övrigt kan medföra, önskar alltså fiskeriutskottet göra utskottet för 
internationell handel, som ansvarar för att föreslå parlamentet att anta detta avtal, 
uppmärksamt på de ödesdigra och olämpliga följder som undantaget i enlighet med artikel 6.6 
i Protokoll II om ursprungsreglerna medför.

Föredraganden gläder sig åt att kommissionen vid flera tillfällen lämnat garantier för att 
liknande undantag inte längre kommer att beviljas någon av EU:s parter, och anser att dessa 
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garantier också kan tolkas som ett erkännande av att man begått ett misstag. Föredraganden är 
därför övertygad om att man kommer att upphäva undantaget så snart som möjligt, även om 
det är för sent att reparera de skador som orsakats fiskerisektorn under den tillfälliga 
tillämpningsperioden.

******

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå 
parlamentet att godkänna ingåendet av avtalet på villkor att följande punkter infogas i 
förslaget till lagstiftningsresolution:

1. Europaparlamentet yrkar på att undantaget från ursprungsreglerna vad gäller behandlade 
fiskeriprodukter i enlighet med artikel 6.6 i Protokoll II i bilagan till 
interimspartnerskapsavtalet mellan, å ena sidan, Europeiska gemenskaperna och, 
å andra sidan, Stillahavsstaterna, upphävs senast efter det samråd som avses i led d i ovan 
nämnda artikel.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försäkra sig om att det inte finns något 
sådant undantag från ursprungsreglerna för behandlade fiskeriprodukter i det slutliga 
partnerskapsavtalet med Stillahavsstaterna, som är under utarbetande.
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