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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant 
laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos 
prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos 
bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo projekto
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10720/2019),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo 
iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, 
numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių 
narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, projektą1,

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies 
antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0105/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0024/2019),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
bei Ukrainos parlamentams ir vyriausybėms.

1 OL L 206, 2019 8 6, p. 3–8.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kontekstas

Pagal išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE), kuri yra 2014 m. pasirašyto 
ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo dalis, daugelis muitų tarifų eilučių yra liberalizuotos 
arba pagal jas taikomos specialios tarifinės kvotos. Paukštiena ir paukštienos gaminiai laikomi 
jautriais produktais. Todėl pagal IVLPE jiems taikoma muitais neapmokestinama tarifinė 
kvota. 

Vis dėlto paukštienos importas iš Ukrainos pagal punktą „kiti gabalai, švieži arba sušaldyti“, 
kuriam taikomos muitų tarifų eilutes KN 0207 13 70 ir 0207 14 70, yra liberalizuotas 
netaikant jokių kiekybinių apribojimų. Nuo 2016 m. ES gauna proporcingai vis didesnį 
paukštienos gabalų kiekį būtent pagal šias dvi neapsaugotas tarifų eilutes ir šis importas 
išaugo nuo 3 000 tonų 2016 m. iki 55 000 tonų 2018 m. Naujos rūšies paukštienos gabalas – 
tai įprasta krūtinėlė su sparnelių žastikauliais. Sąjungoje šiek tiek pakeitus šie gabalai 
parduodami rinkoje kaip paukštienos krūtinėlės, o jos laikomos labai jautriu produktu, kuriam 
taikomos tarifinės kvotos. Šie naujoviški paukštienos gabalai sukurti tik tam, kad pagal 
IVLPE būtų klasifikuojami pagal tarifų eilutes, pagal kurias muitais neapmokestinama. 

2016 ir 2017 m. bendra importo į ES pagal dvi muitų tarifų eilutes KN 0207 13 70 ir 
0207 14 70 vertė iš viso buvo 43,9 mln. EUR; tai sudaro 1,1 proc. viso ES paukštienos 
importo iš visų trečiųjų šalių per minėtus dvejus kalendorinius metus. 

2018 m. gruodžio 20 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Ukraina, siekiant 
panaikinti ES rinkos iškraipymą dėl neriboto importo iš Ukrainos be muito ir rasti sprendimą 
iš dalies pakeičiant prekybos lengvatas paukštienai ir paukštienos gaminiams.

Derybos vyko nuo 2019 m. sausio 29 d. iki vasario 22 d. ir buvo užbaigtos 2019 m. kovo 
19 d. Susitarta iš dalies pakeisti Asociacijos susitarimą įtraukiant dvi muitų tarifų eilutes KN 
0207 13 70 ir 0207 14 70 į galiojančią 18 400 tonų tarifinę kvotą (TK), 2021 m. turėjusią 
padidėti iki 20 000 tonų, o kvotos dydį padidinti 50 000 tonų. Tuomet kvotą viršijančiam 
importui pagal muitų tarifų eilutes KN 0207 13 70 ir 0207 14 70 būtų taikoma didžiausio 
palankumo režimo muito norma (100,8 EUR/100 kg grynojo svorio).

Nors šiam dokumentų rinkiniui taikoma įprasta pritarimo procedūra, pažymėtina, kad derybos 
baigtos per tris savaites. Į susitarimo projektą įtraukta nuostata, kad susitarimas bus 
preliminariai taikomas po to, kai jį ratifikuos Ukrainos parlamentas (nuo pirmosios mėnesio, 
einančio po datos, kai gaunamas pranešimas apie ratifikavimo užbaigimą, dienos). 
Tarptautinės prekybos (INTA) komitetas gavo minėtą pranešimą 2019 m. kovo 15 d., kai 
buvo numatytos tik dvi Parlamento plenarinės sesijos, turėjusios įvykti iki darbo pertraukos 
dėl rinkimų. Tai reiškė, kad, jei Ukrainoje procedūros būtų vykdomos sparčiai, Susitarimas 
galėtų būti preliminariai taikomas dar negavus Europos Parlamento pritarimo. 

INTA komitetas surengė keitimąsi nuomonėmis dėl šio dokumentų rinkinio, o po jo INTA 
komiteto pirmininkas nusiuntė laišką Komisijos nariams Ceciliai Malmström ir Philui 
Hoganui, atkreipdamas dėmesį į Komisijos pasiūlymą taikyti Susitarimą preliminariai, taip 
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pat priminė apie bendrą taisyklę, kad, kol negautas Europos Parlamento pritarimas, laikinai 
neturėtų būti taikomi jokie susitarimai ar jų pakeitimai. 

2019 m. liepos 30 d. ES ir Ukraina pasirašė minėtą susitarimą. 2019 m. rugpjūčio 26 d. 
Taryba perdavė pasirašytą Susitarimą Parlamentui kartu su prašymu dėl pritarimo. 

Svarbiausios nuostatos 

Ukraina yra svarbi Europos Sąjungos geopolitinė ir geostrateginė partnerė. ES nuolat ir 
įvairiomis progomis tai pripažįsta, be kita ko, teikdama makrofinansinę pagalbą, kad padėtų 
Ukrainai vykdyti politines ir ekonomines permainas. Tai įrodo ES įsipareigojimą įgyvendinti 
Europos kaimynystės tikslus, būtent politinį ir ekonominį stabilumą. 

ES yra didžiausia Ukrainos prekybos partnerė ir 2016 m. ES teko 40 proc. visos šios šalies 
prekybos. Ukrainai tenka 0,9 proc. visos ES prekybos, 2016 m. atitinkama apyvarta sudarė 
29,6 mlrd. EUR.
2018 m. ES ir Ukrainos prekyba prekėmis sudarė 40 mlrd. EUR, iš kurių importas iš Ukrainos 
siekė 18 mlrd. EUR, o eksportas į Ukrainą – 22,1 mlrd. EUR, taigi, šiuo atveju, ES sukaupė 
4 mlrd. EUR prekybos perteklių. Reikėtų pažymėti, kad dėl krizės ir politinių bei ekonominių 
neramumų Ukrainoje dabartinė prekybos apimtis yra lygi 2008 m. apimčiai. Parlamentas 
teigiamai vertina tolygiai intensyvėjančius prekybos ryšius ir Ukrainos eksporto į ES 
įvairinimą, kaip teigiamas IVLPE pasekmes. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kaip svarbu tinkamai 
įgyvendinti IVLPE. Be abejo, netipiškų paukštienos gabalų, nors jie ir yra teisėti, atveju, 
naudojamasi šio susitarimo spraga. Toks metodas akivaizdžiai prieštarauja sąžiningo 
bendradarbiavimo dvasiai. Be jokių abejonių, visų šio susitarimo nuostatų reikia visapusiškai 
paisyti ir jas įgyvendinti.

Siekdama pašalinti pavojų, kurį kelia galimas neribotas paukštienos – labai jautraus produkto 
ES – importas be muito, Komisija vedė derybas ir jas užbaigė iš dalies pakeisdama nuostatas 
dėl prekybos paukštiena ir paukštienos gaminiais, numatytas Asociacijos susitarime. Iš dalies 
pakeistomis formuluotėmis panaikinama spraga ir prekyba paukštiena vėl gali būti grindžiama 
taisyklėmis.

Rekomendacijos

Pranešėja rekomenduoja pritarti šiam susitarimui, nes pagal jį išsprendžiama dabartinės 
padėties problema, kurią lėmė perteklinis paukštienos importas iš Ukrainos, konkrečiai taikant 
šias priemones:

– įtraukiant dvi muitų tarifų eilutes KN 0207 13 70 ir 0207 14 70 į galiojančią tarifinę kvotą 
(TK),

– padidinant TK dydį 50 000 tonų ir

– visam pertekliniam importui taikant pirmiau minėtas tarifų eilutes, taip pat kitas didžiausio 
palankumo režimo muito normos tarifų eilutes.
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Šiuo iš dalies pakeistu susitarimu siekiama apsaugoti ES gamintojų interesus ir juo bus 
apsaugoma nuo galimo neriboto paukštienos importo. Be to, pranešėja ragina kruopščiai, 
sąžiningai ir tiksliai įgyvendinti visą išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę 
(IVLPE), kaip Ukraina yra įsipareigojusi. Pranešėja taip pat primena, kaip svarbu, kad 
partnerė Ukraina visapusiškai laikytųsi sąlygų dėl sanitarijos ir fitosanitarijos, nes šios sąlygos 
yra neginčytinos. Visi importuojami žemės ūkio maisto produktai privalo atitikti griežtus ES 
maisto saugos ir aukštos kokybės standartus. ES maisto saugos ir sveikatos standartai taikomi 
visiems produktams, parduodamiems ir vartojamiems ES, nesvarbu, ar jie pagaminti 
Sąjungoje, ar importuoti.

Be to, Komisija turi vykdyti kruopščią ir reguliarią šio susitarimo įgyvendinimo ir jo 
laikymosi stebėseną. Parlamentas stebės šį procesą ir prireikus kels klausimus.

Prekyba paukštiena yra tik labai įvairių sričių ES ir Ukrainos prekybos dalis. Ukraina ir toliau 
yra labai svarbi ES prekybos partnerė, taigi, IVLPE paisymas ir visiškas jos įgyvendinimas 
yra itin svarbus gero bendradarbiavimo sumetimais. Ukraina turėtų sąžiningai ir patikimai 
vykdyti prekybą pagal IVLPE taisykles.

Komisija turi vertinti prekybą pagal IVLPE iš platesnės perspektyvos ir, jei įmanoma, 
nustatyti likusias spragas, dėl kurių ES gamintojai gali patekti į nepalankią padėtį. Todėl 
Komisija turėtų nedelsdama panaudoti visą prekybos priemonių rinkinį, kad išspręstų visas 
problemas.

Pranešėja siūlo nedelsiant įgyvendinti susitarimą, sudarytą pasikeičiant laiškais, kuriuo iš 
dalies pakeičiamos prekybos lengvatos paukštienai ir paukštienos gaminiams, nes tokiu būdu, 
panaikinant pagal dabar galiojančias nuostatas esamas spragas, sukuriama stabili ir nuspėjama 
prekybos aplinka. 
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6.11.2019

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, 
kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos 
lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų 
valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo projekto
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Nuomonės referentas: Zbigniew Kuźmiuk

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas pritaria tam, kad kuo greičiau įsigaliotų susitarimas su Ukraina pasikeičiant 
laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos 
lengvatos, numatytos Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarime. To reikia, kad 
būtų apribota galimybė dar labiau didinti iš Ukrainos importuojamų vadinamųjų „custom 
chicken cuts“ (tam tikro pobūdžio vištienos gabalų) importą.

Nuo 2016 m. vidurio iš Ukrainos į Sąjungą vis didesniais kiekiais pradėta importuoti naujos 
rūšies paukštienos gabalus. Šie naujoviški gabalai – tai įprasta krūtinėlė su sparnelių 
žastikauliais, kurie sudaro labai nedidelę dalį viso paukštienos gabalo svorio. Toks gabalas, 
šiek tiek jį pakeitus, Sąjungoje gali būti parduodamas kaip paukštienos krūtinėlė. Labai 
spartus šių konkrečių paukštienos gabalų importo be muito didėjimas – nuo maždaug 3 700 
tonų 2016 m. iki daugiau kaip 55 000 tonų 2018 m. – dėl kurio nebuvo deramasi ir kurio 
galimybė net nebuvo numatyta per derybas dėl Asociacijos susitarimo, kelia didelį 
susirūpinimą. Tai pažeidžia pagal Asociacijos susitarimą numatytas apsaugos nuostatas, 
susijusias su paukštienos krūtinėlėmis, ir gali sutrikdyti trapią ES paukštienos rinkos 
pusiausvyrą.

Jei susitarimas įsigalios, pranešėjas siūlo Ukrainai skirtas tarifines kvotas paskirstyti į atskiras 
muitų tarifų eilutes ir mėnesinius laikotarpius.

Europos Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pasiūlyti Ukrainai iš dalies pakeisti išsamų ir 
visapusišką laisvosios prekybos susitarimą (IVLPS), kad būtų pradėtos taikyti dvišalės 
prekybos žemės ūkio prekėmis apsaugos priemonės, kurios leistų laikinai sustabdyti arba 
sumažinti muitų tarifų lengvatas tuo atveju, jei dėl lengvatinėmis sąlygomis importuojamų 
produktų būtų sutrikdyta jautrių žemės ūkio produktų sektorių rinka.

Pranešėjas ragina Komisiją užtikrinti, kad mūsų partneriai visapusiškai laikytųsi 
įsipareigojimų. Ukrainos atveju tai, be kita ko, taikoma sanitarijos ir fitosanitarijos aspektams 
– Ukraina pagal IVLPS įsipareigojo savo šios srities teisės aktų nuostatas suderinti su 
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Sąjungos teisės aktais ir laikytis gyvūnų gerovės reikalavimų.

Derybomis pasiektas sprendimas – padidinti esamą paukštienos ir paukštienos produktų kvotą 
dar 50 000 tonų, įskaitant „kitų gabalų“ importą pagal muitų tarifų eilutes KN 0207 1370 ir 
0207 1470, taikant galiojančią tarifinę kvotą, ir atkurti didžiausio palankumo režimo muito 
normą, lygią 100,8 EUR/100 kg (grynojo svorio), importui pagal dvi atitinkamas „kitų 
gabalų“ muitų tarifų eilutes, kai viršijama tarifinės kvotos apimtis. 

Pranešėjas siūlo Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui pritarti šiam susitarimui, nes juo 
siekiama apsaugoti Sąjungos suinteresuotųjų šalių interesus ir sustabdyti galimą neribotą 
paukštienos importą, kuris galėtų pažeisti sąlygas, kuriomis tradiciniai paukštienos krūtinėlės 
gabalai gali būti importuojami į Sąjungą pagal IVLPS, ypač kiekybinius tarifinės kvotos 
apribojimus.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą 
rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo 
pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams 
taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos 
bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo projektui.
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