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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie al Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 
Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Ucraina de 
modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne 
de pasăre prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, 
pe de altă parte
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10720/2019),

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 
Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre 
și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, 
pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte1,

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) 
punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0105/2019),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0024/2019),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ucrainei.

1 JO L 206, 6.8.2019, p. 3-8.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

În cadrul unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC), care face parte din 
Acordul de asociere dintre UE și Ucraina semnat în 2014, majoritatea liniilor tarifare sunt 
liberalizate sau fac obiectul unor contingente tarifare specifice. Carnea de pasăre și produsele 
din carne de pasăre sunt considerate elemente sensibile. Prin urmare, acestea fac obiectul unui 
contingent tarifar scutit de taxe vamale (CT) în cadrul ZLSAC. 

Cu toate acestea, importurile din Ucraina de „alte” bucăți proaspete sau congelate de carne de 
pasăre, încadrate la liniile tarifare NC 0207 13 70 și 0207 14 70 sunt liberalizate fără restricții 
cantitative. Începând cu 2016, UE a primit cantități de carne de pasăre în creștere 
exponențială exact în cadrul acestor două linii tarifare neprotejate, importurile crescând de la 
3 700 de tone în 2016 la peste 55 000 de tone în 2018. Acest nou tip de bucată de carne de 
pasăre constă într-un trunchi tradițional de piept, la care rămân atașate oasele (humerus) ale 
aripilor. După o mică transformare în UE, acestea au fost vândute pe piața UE ca piept de 
pasăre, ceea ce este considerat un produs foarte sensibil ce face obiectul unui contingent 
tarifar (CT). Această bucată inovatoare de carne de pasăre a fost concepută exclusiv în scopul 
clasificării ca linii tarifare scutite de taxe vamale în cadrul ZLSAC. 

Valoarea importurilor în UE pe 2016 și 2017 în cadrul celor două linii tarifare NC 0207 13 70 
și 0207 14 70 a atins un cuantum combinat de 43,9 milioane EUR, reprezentând 1,1 % din 
totalul importurilor UE de carne de pasăre din toate țările terțe în acești doi ani calendaristici. 

La 20 decembrie 2018, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile cu Ucraina pentru 
a elimina riscul de denaturare a pieței UE de către importurile nelimitate scutite de taxe 
vamale din Ucraina și să găsească o soluție prin modificarea preferințelor comerciale pentru 
carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre.

Negocierile s-au desfășurat în perioada 29 ianuarie - 22 februarie 2019 și s-au încheiat la 19 
martie 2019. Acordul constă într-o modificare a acordului de asociere care integrează cele 
două linii tarifare NC 0207 13 70 și 0207 14 70 în contingentul tarifar (CT) existent de 18 400 
tone, care va crește la 20 000 de tone în 2021, mărind volumul CT cu 50 000 de tone. În cazul 
în care importurile care fac obiectul liniilor tarifare NC 0207 13 70 și 0207 14 70 depășesc 
CT, ele ar urma să fie supuse taxelor vamale în regimul clauzei națiunii celei mai favorizate 
de 100,8 EUR/100 kg greutate netă.

Deși în cazul acestui dosar se aplică procedura standard de consimțământ, este de remarcat 
faptul că negocierile au fost finalizate în termen de trei săptămâni. Proiectul de acord includea 
o dispoziție potrivit căreia acordul se va aplica cu titlu provizoriu de la ratificarea de către 
Parlamentul ucrainean (începând cu prima zi a lunii care urmează datei primirii notificării de 
finalizare a ratificării). Comisia INTA a fost înștiințată la 15 martie 2019, când numai două 
sesiuni plenare ale Parlamentului mai erau programate înaintea pauzei electorale. Aceasta 
înseamnă că, în cazul unor proceduri prompte din Ucraina, acordul ar fi putut fi aplicat cu titlu 
provizoriu înainte de aprobarea Parlamentului European. 
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Comisia INTA a organizat un schimb de vederi cu privire la acest dosar și, în consecință, 
președintele INTA a trimis o scrisoare comisarilor Cecilia Malmström și Phil Hogan, luând 
act de propunerea Comisiei de a aplica acordul cu titlu provizoriu, reamintind, în același timp, 
regula generală conform căreia nu ar trebui să existe nicio aplicare provizorie a acordurilor 
sau a modificărilor acestora înainte de aprobarea Parlamentului. 

La 30 iulie 2019, UE și Ucraina au semnat acordul. La 26 august 2019, Consiliul a transmis 
Parlamentului acordul semnat, împreună cu cererea de aprobare. 

Principalele mesaje 

Ucraina este un partener geopolitic și geostrategic important al Uniunii Europene. UE a 
recunoscut acest lucru în mod continuu din mai multe motive, inclusiv - printre altele - prin 
acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei pentru a o sprijini pe calea tranziției politice 
și economice. Acest lucru demonstrează angajamentul UE de a atinge obiectivele politicii 
europene de vecinătate, și anume stabilitatea politică și economică. 

UE este cel mai important partener comercial al Ucrainei, reprezentând peste 40 % din 
schimburile sale comerciale în 2016. Ucraina reprezintă 0,9 % din comerțul total al UE, cu o 
cifră de afaceri de 29,6 miliarde EUR în 2016.
Comerțul cu bunuri dintre UE și Ucraina a reprezentat 40 de miliarde EUR în 2018, din care 
importurile din Ucraina au fost în valoare de 18 miliarde EUR, iar exporturile către Ucraina 
au fost în valoare de 22,1 miliarde EUR, UE acumulând un excedent comercial de 4 miliarde 
EUR. Trebuie remarcat faptul că, din cauza crizei, precum și a turbulențelor politice și 
economice din Ucraina, volumul comercial actual este la același nivel ca în 2008. Parlamentul 
a salutat intensificarea treptată a legăturilor comerciale și diversificarea exporturilor ucrainene 
către UE, ca o consecință pozitivă a ZLSAC. Cu toate acestea, trebuie subliniată importanța 
punerii în aplicare corespunzătoare a ZLSAC. Tăierea atipică a bucăților de carne de pasăre, 
chiar dacă legală, utilizează, fără îndoială, o lacună a acordului. Această abordare este în mod 
clar contrară spiritului cooperării loiale. Fără discuție că toate dispozițiile acordului trebuie să 
fie pe deplin respectate și puse în aplicare.

Pentru a elimina riscul de importuri potențial nelimitate scutite de taxe vamale pentru carnea 
de pasăre, lucru care este foarte sensibil pentru UE, Comisia a purtat negocieri și le-a încheiat 
prin modificarea modalităților comerțului cu carne de pasăre și cu preparate din carne de 
pasăre prevăzute în Acordul de asociere. Textul modificat elimină această lacună, astfel încât 
comerțul cu carne de pasăre poate fi bazat, din nou, pe reglementări.

Recomandări

Raportoarea recomandă aprobarea acestui acord, deoarece acesta oferă o soluție pentru 
situația actuală cauzată de importul în exces de carne de pasăre din Ucraina, și anume:

- integrarea celor două linii tarifare NC 0207 13 70 și 0207 14 70 în contingentul tarifar (CT) 
existent;

- creșterea CT cu 50 000 de tone și
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- supunerea tuturor importurilor ce depășesc liniile tarifare menționate anterior, precum și a 
altor linii tarifare, nivelului taxei vamale MFN.

Acest acord modificat vizează protejarea intereselor producătorilor din UE și va proteja 
împotriva eventualelor importuri nelimitate de carne de pasăre. În plus, raportoarea solicită 
punerea în aplicare riguroasă, loială și fidelă a întregii ZLSAC, față de care, oricum, Ucraina 
s-a angajat deja. De asemenea, raportoarea reamintește importanța implicării depline a 
partenerului ucrainean în contextul condițiilor sanitare și fitosanitare, întrucât acestea nu sunt 
negociabile. Toate produsele alimentare agricole importate trebuie să respecte standardele 
stricte și de înaltă calitate ale UE în materie de siguranță alimentară. Standardele UE în 
materie de siguranță alimentară și sănătate se aplică tuturor produselor vândute și consumate 
în UE, indiferent dacă acestea au fost produse pe plan intern sau au fost importate.

În plus, Comisia ar trebui să monitorizeze cu atenție și în mod regulat punerea în aplicare și 
respectarea acestui acord. Parlamentul va urmări monitorizarea și va pune întrebări atunci 
când consideră necesar.

Comerțul cu carne de pasăre reprezintă doar o parte a unui spectru important de schimburi 
comerciale între UE și Ucraina. Ucraina rămâne un partener comercial foarte important în UE 
și, prin urmare, respectarea ZLSAC și deplina punere în aplicare a acesteia au o importanță 
vitală pentru buna cooperare. Ucraina ar trebui să desfășoare schimburi comerciale în cadrul 
normelor ZLSAC, de o manieră sigură și fiabilă.

Comisia trebuie să ia în considerare o ZLSAC dintr-o perspectivă mai amplă și să identifice, 
dacă este posibil, deficiențele rămase, lacunele existente, care ar putea pune producătorii din 
UE într-o poziție dezavantajoasă. Prin urmare, Comisia ar trebui să utilizeze imediat toate 
instrumentele comerciale pentru a depăși orice problemă.

Raportoarea recomandă o punere în aplicare rapidă a acordului încheiat sub forma unui 
schimb de scrisori, care modifică preferințele comerciale pentru carnea de pasăre și 
preparatele din carne de pasăre, deoarece acest lucru creează un mediu comercial stabil și 
previzibil prin eliminarea lacunelor existente în cadrul dispozițiilor actuale.
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6.11.2019

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie al Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 
Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de 
modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de 
pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Raportor pentru aviz: Zbigniew Kuźmiuk

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină intrarea în vigoare cât mai curând posibil a acordului cu Ucraina, sub 
forma unui schimb de scrisori de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de 
pasăre și a preparatelor din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre UE și 
Ucraina. Acesta este necesar pentru a limita posibilitatea unei creșteri suplimentare a 
importurilor din Ucraina de bucăți de carne de pui.

Începând de la jumătatea anului 2016, a început să fie importat în UE, în cantități tot mai 
mari, un nou tip de bucăți de carne de pasăre din Ucraina. Această bucată nouă constă din 
piept de pui tradițional cu os, având atașate oasele humerus ale aripilor, acestea din urmă 
constituind o parte foarte mică din greutatea totală a bucății. În urma unui proces minim de 
transformare, această bucată poate fi comercializată în UE ca piept de pasăre. Creșterea 
exponențială a importurilor scutite de taxe vamale, de la aproximativ 3 700 de tone în 2016 la 
peste 55 000 de tone în 2018, din această bucată de carne de pasăre, care nici nu exista și nici 
nu a fost previzibilă în cursul negocierilor Acordului de asociere, a ridicat o mare îngrijorare. 
Aceasta subminează protecția prevăzută pentru pieptul de păsări în temeiul Acordului de 
asociere și are potențialul de a perturba echilibrul fragil al pieței cărnii de pasăre din UE.

În cazul în care acordul intră în vigoare, raportorul propune să se împartă contingentele 
tarifare alocate Ucrainei în linii tarifare individuale și perioade lunare.

Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a propune Ucrainei o 
modificare a Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) pentru a introduce 
măsuri de salvgardare bilaterale pentru comerțul cu produse agricole de bază, care ar permite 
suspendarea temporară sau reducerea preferințelor tarifare în cazul unor perturbări în 
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sectoarele sensibile ale pieței agricole, cauzate de produsele importate în condiții 
preferențiale.

Raportorul invită Comisia să asigure respectarea angajamentului deplin al partenerilor noștri. 
În cazul Ucrainei, aceasta se aplică, printre altele, aspectelor sanitare și fitosanitare, pentru 
care Ucraina s-a angajat, în temeiul DCFTA, să-și alinieze legislația cu cea a Uniunii și să 
respecte cerințele în materie de bunăstare a animalelor.

Soluția negociată constă în mărirea cotei existente pentru carnea de pasăre și pentru produsele 
din carne de pasăre cu 50 000 de tone suplimentare, inclusiv codurile tarifare NC pentru „alte 
bucăți” 0207 1370 și 0207 1470 din cadrul contingentului tarifar existent și restabilirea 
nivelului taxei vamale pentru clauza națiunii celei mai favorizate de 100.8/100 kg/net pentru 
importurile din cadrul celor două linii tarifare pentru „alte bucăți” care depășesc contingentul 
tarifar. 

Raportorul propune ca Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală să recomande aprobarea 
prezentului acord, întrucât acesta urmărește să protejeze interesele părților interesate din 
Uniune și să pună capăt eventualelor importuri nelimitate de carne de pasăre scutite de taxe, 
care ar putea submina condițiile în care pot fi importate bucățile tradiționale de piept de 
pasăre în Uniune în temeiul DCFTA, în special restricțiile cantitative sub forma unui 
contingent tarifar.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală invită Comisia pentru comerț internațional, în 
calitate de comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie al Consiliului 
privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între 
Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de 
pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, pe de 
o parte, și Ucraina, pe de altă parte.
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ECR Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, 
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