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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe 
w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w 
Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej 
strony
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (10720/2019),

– uwzględniając projekt umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Ukrainą, zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego 
i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między 
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony1,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0105/2019),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0024/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy.

1 Dz.U. L 206 z 6.8.2019, s. 3-8.
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UZASADNIENIE

Kontekst

W ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), która jest częścią 
układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą podpisanego w 2014 r., większość pozycji 
taryfowych została zliberalizowana lub podlega określonym kontyngentom taryfowym. Mięso 
drobiowe i przetwory z mięsa drobiowego uznawane są za produkty wrażliwe. W związku z 
tym w ramach DCFTA podlegają kontyngentowi bezcłowemu. 

Jednakże przywóz świeżych lub zamrożonych innych kawałków ukraińskiego mięsa 
drobiowego w ramach pozycji taryfowych CN 0207 13 70 i 0207 14 70 jest zliberalizowany i 
nie dotyczą go żadne ograniczenia ilościowe.  Od 2016 r. ilość kawałków mięsa drobiowego 
przywożona do UE w ramach właśnie tych dwóch niechronionych pozycji taryfowych rośnie 
wykładniczo: w 2016 r. było to 3700 ton, a w 2018 r. już ponad 55000 ton. Pojawił się nowy 
rodzaj kawałków mięsa drobiowego, który składa się z tradycyjnej piersi wraz z kośćmi 
skrzydeł. Po niewielkiej obróbce w UE sprzedawano je na rynku unijnym jako piersi 
drobiowe, uznawane za produkt wysoce wrażliwy i objęte kontyngentem taryfowym. Te 
nietypowe kawałki mięsa drobiowego wymyślono wyłącznie w celu zakwalifikowania ich do 
bezcłowych pozycji taryfowych w ramach DCFTA.  

Wartość przywozu do UE w ramach dwóch pozycji taryfowych CN 0207 13 70 i 0207 14 70 
w 2016 i 2017 r. wyniosła łącznie 43,9 mln EUR, co stanowi 1,1% całkowitego przywozu 
mięsa drobiowego z państw trzecich w tych dwóch latach kalendarzowych.  

W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w 
celu wyeliminowania ryzyka zakłócenia rynku UE poprzez nieograniczony bezcłowy 
przywóz z Ukrainy oraz w celu znalezienia rozwiązania w drodze zmiany preferencji 
handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego.

Negocjacje odbyły się w dniach od 29 stycznia do 22 lutego 2019 r. i zakończyły się w dniu 
19 marca 2019 r. Umowa dotyczy zmiany układu o stowarzyszeniu, która polega na 
włączeniu dwóch pozycji taryfowych CN 0207 13 70 i 0207 14 70 do istniejącego 
kontyngentu taryfowego wynoszącego obecnie 18 400 ton i mającego zwiększyć się do 20 
000 ton w 2021 r., przy czym wielkość kontyngentu zostanie zwiększona o 50 000 ton. 
Przywóz w ramach pozycji taryfowych CN 0207 13 70 i 0207 14 70 przekraczający wielkość 
kontyngentu taryfowego byłby objęty stawką KNU w wysokości 100,8 EUR/100 kg masy 
netto.

Choć do tego dossier zastosowanie ma standardowa procedura zgody, negocjacje zostały 
zakończone nadzwyczaj szybko – zaledwie w ciągu trzech tygodni. Projekt umowy zawierał 
postanowienie, że umowa będzie tymczasowo stosowana po ratyfikacji przez parlament 
ukraiński (od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie otrzymania powiadomienia o 
zakończeniu procesu ratyfikacji). Komisja INTA została powiadomiona w dniu 15 marca 
2019 r., kiedy do przerwy wyborczej pozostały zaledwie dwie sesje plenarne Parlamentu. 
Oznaczało to, że w przypadku szybkiego zakończenia procedur na Ukrainie umowa mogłaby 
być tymczasowo stosowana przed udzieleniem zgody przez Parlament Europejski. 
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Komisja INTA zorganizowała wymianę poglądów w tej sprawie, w związku z czym 
przewodnicząca komisji INTA wysłała pismo do komisarzy Cecilii Malmström i Phila 
Hogana, przyjmując do wiadomości wniosek Komisji w sprawie tymczasowego stosowania 
umowy, przypominając jednocześnie ogólną zasadę, że przed udzieleniem zgody przez 
Parlament nie powinno się tymczasowo stosować żadnych umów ani poprawek do nich. 

UE i Ukraina podpisały umowę dnia 30 lipca 2019 r. W dniu 26 sierpnia 2019 r. Rada 
przedłożyła Parlamentowi podpisaną umowę z wnioskiem o udzielenie zgody.  

Główne punkty 

Ukraina jest ważnym partnerem geopolitycznym i geostrategicznym Unii Europejskiej. UE 
pokazuje to nieustannie w wielu obszarach, między innymi udzielając Ukrainie pomocy 
makrofinansowej na drodze ku transformacji politycznej i gospodarczej. Świadczy to o 
zaangażowaniu UE na rzecz osiągnięcia celów europejskiej polityki sąsiedztwa, a mianowicie 
stabilności politycznej i gospodarczej. 

UE jest największym partnerem handlowym Ukrainy – w 2016 r. odpowiadała za ponad 40% 
wymiany handlowej tego kraju. Ukraina odpowiada za 0,9 % całkowitej wymiany handlowej 
UE – obroty z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 29,6 mld euro.
W 2018 r. wartość handlu towarami między UE a Ukrainą wyniosła 40 mld EUR, z czego 18 
mld EUR dotyczyło importu z Ukrainy, a 22,1 mld EUR – eksportu na Ukrainę, co oznacza 
nadwyżkę po stronie UE rzędu 4 mld euro. Należy zauważyć, że ze względu na kryzys oraz 
zawirowania polityczne i gospodarcze na Ukrainie obecna wielkość obrotów handlowych jest 
na poziomie z roku 2008. Parlament z zadowoleniem przyjął stopniowo zacieśniające się 
więzi handlowe i dywersyfikację ukraińskiego eksportu do UE, uznając je za pozytywny 
skutek pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA).  Należy jednak 
podkreślić, że bardzo ważne jest należyte wdrożenie DCFTA. Eksport nietypowych 
kawałków mięsa drobiowego, choć zgodny z prawem, bez wątpienia wykorzystuje lukę w tej 
umowie. Podejście to jest wyraźnie sprzeczne z duchem lojalnej współpracy. Nie ulega 
wątpliwości, że wszystkie postanowienia umowy muszą być w pełni przestrzegane i 
wdrażane.

Aby wyeliminować ryzyko potencjalnie nieograniczonego bezcłowego przywozu mięsa 
drobiowego, które UE uznaje za towar bardzo wrażliwy, Komisja przeprowadziła negocjacje, 
w wyniku których uzgodniono zmianę przepisów układu o stowarzyszeniu w odniesieniu do 
handlu mięsem drobiowym i przetworami z mięsa drobiowego. Zmieniony tekst likwiduje 
wspomnianą lukę prawną, a handel mięsem drobiowym może ponownie być należycie 
uregulowany.

Zalecenia

Sprawozdawczyni zaleca udzielenie zgody na zawarcie tej umowy, ponieważ stanowi ona 
rozwiązanie obecnej sytuacji spowodowanej nadmiernym przywozem ukraińskiego mięsa 
drobiowego dzięki:
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– włączeniu dwóch pozycji taryfowych – CN 0207 13 70 i 0207 14 70 do istniejącego 
kontyngentu taryfowego,

– zwiększeniu kontyngentu taryfowego o 50 000 ton oraz

– objęcie wszystkich nadwyżek importowych w ww. pozycjach taryfowych oraz innych 
pozycjach taryfowych stawką KNU.

Zmieniona umowa ma na celu ochronę interesów producentów unijnych i pozwoli uniknąć 
potencjalnie nieograniczonego przywozu mięsa drobiowego. Ponadto sprawozdawczyni 
wzywa do dokładnego, rzetelnego i skrupulatnego wdrożenia całej DCFTA, do czego Ukraina 
się zobowiązała.  Sprawozdawczyni przypomina ponadto, że niezmiernie ważne jest pełne 
zaangażowanie partnera ukraińskiego, jeżeli chodzi o warunki sanitarne i fitosanitarne, jako 
że nie podlegają one negocjacjom. Wszystkie importowane produkty rolno-spożywcze muszą 
spełniać surowe normy UE w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Unijne standardy 
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa żywności obowiązują wszystkie produkty sprzedawane i 
konsumowane w UE, niezależnie od tego, czy zostały one wyprodukowane na rynku 
wewnętrznym, czy też pochodzą z importu.

Ponadto Komisja powinna starannie i regularnie monitorować wdrażanie i przestrzeganie tej 
umowy. Parlament będzie śledzić działania Komisji w tym zakresie i w razie konieczności 
będzie zgłaszać uwagi.

Handel mięsem drobiowym stanowi jedynie część ogromnego spektrum wymiany handlowej 
między UE a Ukrainą. Ukraina pozostaje bardzo ważnym partnerem handlowym UE, a zatem 
przestrzeganie DCFTA i jej pełne wdrożenie ma zasadnicze znaczenie dla dobrej współpracy. 
Ukraina powinna prowadzić handel w ramach DCFTA w sposób rzetelny i wiarygodny.

Komisja musi przyjrzeć się DCFTA z szerszej perspektywy i zidentyfikować, w miarę 
możliwości, pozostałe luki i braki, które mogłyby postawić producentów unijnych w 
niekorzystnej sytuacji. W związku z tym Komisja powinna niezwłocznie skorzystać z całego 
zestawu narzędzi handlowych w celu rozwiązania wszelkich problemów.

Sprawozdawczyni zaleca szybkie wdrożenie przedmiotowej umowy zawartej w formie 
wymiany listów, która zmienia preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i 
przetworów z mięsa drobiowego, ponieważ dzięki likwidacji istniejących luk w obecnych 
przepisach stworzy ona stabilne i przewidywalne otoczenie handlowe. 
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w 
odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie 
o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
(10720/2019  – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zbigniew Kuźmiuk

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera jak najszybsze wejście w życie umowy z Ukrainą w formie wymiany 
listów w sprawie zmiany preferencji handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i 
wyrobów z mięsa drobiowego przewidzianych w Układzie o stowarzyszeniu między UE a 
Ukrainą. Jest to konieczne, aby ograniczyć możliwość dalszego wzrostu przywozu z Ukrainy 
nietypowych kawałków kurczaka.

Od połowy 2016 r. Ukraina eksportuje do Unii coraz więcej tych nietypowych kawałków 
mięsa drobiowego. Taki kawałek składa się ze zwykłej piersi kurczaka wraz z kośćmi 
skrzydeł, jednak kości te stanowią znikomą część całkowitej masy kawałka. Po minimalnej 
obróbce kawałki te mogą być wprowadzane do obrotu w Unii jako piersi drobiowe. Szybki 
wzrost bezcłowego przywozu tych specjalnych kawałków mięsa drobiowego (z około 3700 
ton w 2016 r. do ponad 55 000 ton w 2018 r.) nie występował wcześniej ani nie był możliwy 
do przewidzenia w trakcie negocjacji Układu o stowarzyszeniu i wzbudza obecnie poważne 
obawy. Osłabia on ochronę, którą przewidziano w odniesieniu do piersi drobiowych na mocy 
tego układu. Może także prowadzić do zakłócenia delikatnej równowagi na rynku mięsa 
drobiowego w Unii.

Jeżeli umowa wejdzie w życie, sprawozdawca proponuje podzielenie kontyngentów 
taryfowych przyznanych Ukrainie na poszczególne linie taryfowe i okresy miesięczne.

Komisja Europejska powinna rozważyć zaproponowanie Ukrainie zmiany pogłębionej i 
kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) w celu wprowadzenia dwustronnych 
środków ochronnych w handlu produktami rolnymi, która umożliwiłaby tymczasowe 
zawieszenie lub zmniejszenie preferencji taryfowych w przypadku zakłóceń we wrażliwych 
sektorach rynku rolnego wywołanych przywozem na warunkach preferencyjnych.
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Sprawozdawca apeluje do Komisji, by zapewniła egzekwowanie wszystkich zobowiązań 
podjętych przez unijnych partnerów. W przypadku Ukrainy dotyczy to między innymi kwestii 
sanitarnych i fitosanitarnych – na mocy DCFTA Ukraina zobowiązała się bowiem do 
dostosowania ukraińskich przepisów do prawa Unii oraz do przestrzegania wymogów 
dotyczących dobrostanu zwierząt.

Wynegocjowane rozwiązanie polega na zwiększeniu istniejącej kwoty dla mięsa drobiowego i 
produktów z mięsa drobiowego o dodatkowe 50 000 ton, z uwzględnieniem „innych 
kawałków” oznaczonych kodami taryfowymi CN 02S07 1370 i 0207 1470 w ramach 
obecnego kontyngentu taryfowego, oraz na przywróceniu stawki należności celnych 
stosowanej względem kraju najbardziej uprzywilejowanego i wynoszącej 100,8 EUR/100 
kg/netto na przywóz w ramach dwóch linii taryfowych dla „innych kawałków” po 
przekroczeniu wielkość kontyngentu taryfowego. 

Sprawozdawca proponuje, aby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziła zgodę na 
zawarcie umowy, ponieważ ma ona na celu ochronę interesów zainteresowanych stron z Unii 
oraz powstrzymanie potencjalnego nieograniczonego bezcłowego przywozu drobiu, który 
mógłby naruszyć warunki przywozu do Unii w ramach DCFTA zwykłych kawałków piersi 
drobiowych, w szczególności ograniczenia ilościowe w postaci kontyngentu taryfowego.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła zatwierdzenie projektu decyzji Rady w sprawie 
zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a 
Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów 
z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony.
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