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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov 
medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade 
hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení 
medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich 
členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10720/2019),

– so zreteľom na návrh Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a 
Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a 
prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou 
úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na 
jednej strane a Ukrajinou na strane druhej1,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) 
bodom v Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0105/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0024/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Ukrajiny.

1Ú. v. EÚ L 206, 6.8.2019, s. 3-8.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

V rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), ktorá je súčasťou dohody 
o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou podpísanej v roku 2014, sa väčšina colných položiek 
liberalizuje alebo podlieha osobitným colným kvótam. Hydinové mäso a výrobky z 
hydinového mäsa sa považujú za citlivé položky. Preto sa na ne v rámci DCFTA vzťahuje 
colná kvóta s nulovou colnou sadzbou. 

Dovoz ostatných kusov čerstvého alebo mrazeného hydinového mäsa z Ukrajiny v rámci 
colných položiek KN 0207 13 70 a 0207 14 70 je však liberalizovaný bez akéhokoľvek 
kvantitatívneho obmedzenia.  Od roku 2016 prichádza do EÚ rapídne rastúce množstvo kusov 
hydiny, a to práve v rámci týchto dvoch nechránených colných položiek, pričom dovoz 
vzrástol z 3 700 ton v roku 2016 na viac ako 55 000 ton v roku 2018. Tento nový druh kusov 
hydinového mäsa pozostáva z tradičných pŕs s ramennými kosťami krídel. Po minimálnom 
spracovaní v Únii sa predávali na trhu EÚ ako hydinové prsia, ktoré sa považujú za veľmi 
citlivý výrobok, na ktorý sa vzťahujú colné kvóty. Toto inovatívne rezanie hydiny sa zaviedlo 
len preto, aby bol výrobok klasifikovaný v rámci DCFTA ako colná položka oslobodená od 
cla.  

Celková kombinovaná hodnota dovozu do EÚ v rámci dvoch colných položiek KN 
0207 13 70 a 0207 14 70 za rok 2016 a za rok 2017 dosiahla 43,9 milióna EUR, čo 
predstavuje 1,1 % celkového dovozu hydinového mäsa zo všetkých tretích krajín do EÚ za 
uvedené dva kalendárne roky.  

Rada 20. decembra 2018 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Ukrajinou s cieľom 
vylúčiť riziko narušenia trhu EÚ prostredníctvom neobmedzeného bezcolného dovozu z 
Ukrajiny a nájsť riešenie založené na zmene obchodných preferencií v prípade hydinového 
mäsa a prípravkov z hydinového mäsa.

Rokovania sa konali od 29. januára do 22. februára 2019 a boli ukončené 19. marca 2019. 
Dohoda spočíva v zmene dohody o pridružení, a to začlenením dvoch colných položiek KN 
0207 13 70 a 0207 14 70 do existujúcej colnej kvóty, ktorá v súčasnosti predstavuje 18 400 
ton a v roku 2021 má dosiahnuť 20 000 ton, pričom objem tejto kvóty sa zvýši o 50 000 ton. 
Ak by dovoz v rámci colných položiek KN 0207 13 70 a 0207 14 70 prekročil danú colnú 
kvótu, podliehal by clu podľa doložky najvyšších výhod vo výške 100,8 EUR na 100 kg čistej 
hmotnosti.

Hoci sa na tento spis vzťahuje štandardný postup súhlasu, je pozoruhodné, že rokovania boli 
ukončené v priebehu troch týždňov. Návrh dohody obsahoval ustanovenie, že dohoda sa bude 
predbežne vykonávať po ratifikácii ukrajinským parlamentom (od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po dátume prijatia oznámenia o ukončení ratifikácie). Výbor INTA bol 
informovaný 15. marca 2019, keď sa do prerušenia parlamentnej činnosti na volebné obdobie 
mali konať už len dve plenárne schôdze Parlamentu. To znamená, že v prípade rýchleho 
priebehu postupov na Ukrajine by sa dohoda mohla predbežne vykonávať pred udelením 
súhlasu Európskeho parlamentu. 



RR\1192787SK.docx 7/14 PE641.176v02-00

SK

Výbor INTA usporiadal výmenu názorov o tomto spise a predseda výboru INTA následne 
zaslal list členom Komisie Cecilii Malmströmovej a Philovi Hoganovi, v ktorom vzal na 
vedomie návrh Komisie na predbežné uplatňovanie dohody, pričom pripomenul všeobecné 
pravidlo, podľa ktorého by sa pred udelením súhlasu Parlamentu nemala predbežne 
vykonávať žiadna dohoda ani jej zmeny. 

EÚ a Ukrajina dohodu podpísali 30. júla 2019. 26. augusta 2019 Rada predložila Parlamentu 
podpísanú dohodu so žiadosťou o udelenie súhlasu.  

Hlavné posolstvá 

Ukrajina je dôležitým geopolitickým a geostrategickým partnerom Európskej únie. EÚ to 
nepretržite uznáva z viacerých dôvodov, okrem iného aj poskytovaním makrofinančnej 
pomoci Ukrajine na podporu politickej a hospodárskej transformácie. Svedčí to o odhodlaní 
EÚ dosiahnuť ciele európskej susedskej politiky, konkrétne politickú a hospodársku stabilitu. 

EÚ je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny a jej podiel na obchode Ukrajiny v roku 
2016 bol 40 %. Ukrajina sa podieľa 0,9 % na celkovom obchode EÚ s obratom 29,6 mld. 
EUR v roku 2016.
Obchod s tovarom medzi EÚ a Ukrajinou v roku 2018 predstavoval 40 mld. EUR, z toho 
dovoz z Ukrajiny predstavoval 18 mld. EUR a vývoz na Ukrajinu 22,1 mld. EUR, vďaka 
čomu EÚ dosiahla obchodný prebytok vo výške 4 mld. EUR. Treba poznamenať, že v 
dôsledku krízy, ako aj politických a hospodárskych otrasov na Ukrajine je súčasný objem 
obchodu na tej istej úrovni ako v roku 2008. Parlament uvítal postupné posilňovanie 
obchodných vzťahov a diverzifikáciu ukrajinského vývozu do EÚ ako pozitívny dôsledok 
DCFTA.  Je však potrebné zdôrazniť význam riadneho vykonávania DCFTA. Niet pochýb o 
tom, že atypické rezanie hydiny, hoci je legálne, využíva medzeru v dohode. Tento prístup je 
zjavne v rozpore s duchom lojálnej spolupráce. Je samozrejmé, že všetky ustanovenia dohody 
sa musia v plnej miere dodržiavať a vykonávať.

Aby sa vylúčilo riziko potenciálne neobmedzeného bezcolného dovozu hydinového mäsa, čo 
je pre EÚ veľmi citlivá záležitosť, Komisia uskutočnila rokovania, ktoré ukončila tým, že v 
dohode o pridružení upravila obchod s hydinovým mäsom a prípravkami z hydinového mäsa. 
Zmenené znenie odstránilo túto medzeru, takže obchod s hydinovým mäsom sa môže opäť 
zakladať na pravidlách.

Odporúčania

Spravodajkyňa odporúča udeliť súhlas s touto dohodou, pretože dohoda prináša riešenie 
súčasnej situácie, ktorú spôsobil nadmerný dovoz ukrajinského hydinového mäsa, a to:

– začlenenie dvoch colných položiek KN 0207 13 70 a 0207 14 70 do existujúcej colnej 
kvóty,

– zvýšenie colnej kvóty o 50 000 ton a
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– uvalenie sadzby podľa DNV na každý nadmerný dovoz v rámci uvedených colných 
položiek, ako aj iných colných položiek.

Cieľom tejto zmenenej dohody je ochrana záujmov výrobcov EÚ a ochrana pred 
potenciálnym neobmedzeným dovozom hydinového mäsa. Spravodajkyňa okrem toho 
vyzýva, aby sa DCFTA vykonávala dôkladne a verne podľa zásady lojálnej spolupráce, ako 
sa Ukrajina zaviazala.  Upozorňuje tiež na význam plnej angažovanosti ukrajinského partnera 
v súvislosti so sanitárnymi a fytosanitárnymi podmienkami, ktoré sú nemenné. Všetky 
dovážané agropotravinárske výrobky musia spĺňať prísne normy EÚ týkajúce sa bezpečnosti a 
vysokej kvality potravín. Normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia sa uplatňujú na 
všetky výrobky predávané a spotrebúvané v EÚ nezávisle od toho, či sa vyrábajú na 
domácom trhu alebo dovážajú.

Komisia by okrem toho mala dôsledne a pravidelne monitorovať vykonávanie a dodržiavanie 
tejto dohody. Parlament bude sledovať monitorovanie a upozorňovať na prípadné problémy, 
ak to bude považovať za potrebné.

Obchod s hydinovým mäsom je len časť rozsiahleho spektra obchodu medzi EÚ a Ukrajinou. 
Ukrajina je naďalej veľmi dôležitým obchodným partnerom EÚ, a preto je pre dobrú 
spoluprácu dodržiavanie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode a jej úplné 
vykonávanie mimoriadne dôležité. Ukrajina by mala obchodovať podľa pravidiel DCFTA 
dôveryhodným a spoľahlivým spôsobom.

Komisia musí preskúmať DCFTA vo väčšom rozsahu a v rámci možností identifikovať 
zostávajúce nedostatky a medzery, ktoré by mohli dostať výrobcov z EÚ do znevýhodnenej 
pozície. Komisia by preto mala okamžite využiť celý súbor obchodných nástrojov na 
prekonanie akéhokoľvek problému.

Spravodajkyňa odporúča rýchle vykonávanie dohody uzavretej vo forme výmeny listov, 
ktorou sa upravujú obchodné preferencie pre hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa, 
keďže sa tým vytvára stabilné a predvídateľné obchodné prostredie tým, že sa odstránia 
existujúce medzery v rámci súčasných ustanovení. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi 
Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového 
mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou 
úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej 
strane a Ukrajinou na strane druhej
(10720/2019  – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zbigniew Kuźmiuk

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca podporuje to, aby dohoda s Ukrajinou vo forme výmeny listov, ktorou sa menia 
obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené 
v dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, nadobudla platnosť čo najskôr. Je to potrebné 
na obmedzenie možnosti ďalšieho zvyšovania dovozu tzv. špeciálnych kuracích kusov z 
Ukrajiny.

Od polovice roku 2016 sa začal dovážať z Ukrajiny do Únie v čoraz väčších množstvách nový 
druh hydinových kusov. Tieto nové kusy pozostávajú z tradičných pŕs s ramennými kosťami 
krídel, pričom ramenné kosti tvoria len veľmi malú časť celkovej hmotnosti kusu. Po 
minimálnom spracovaní sa tieto kusy môžu uvádzať na trh v Únii ako hydinové prsia. Prudký 
nárast bezcolného dovozu týchto konkrétnych hydinových kusov z približne 3 700 ton v roku 
2016 na viac ako 55 000 ton v roku 2018, ktorý počas rokovaní o dohode o pridružení 
neexistoval a ani nebol predvídateľný, vyvoláva veľké obavy. Oslabuje ochranu stanovenú 
pre hydinové prsia v rámci dohody o pridružení a mohol by narušiť citlivú rovnováhu na trhu 
EÚ s hydinovým mäsom.

Ak dohoda nadobudne platnosť, spravodajca navrhuje rozdeliť colné kvóty pridelené Ukrajine 
na jednotlivé colné položky a na mesačné obdobia.

Európska komisia by mala zvážiť, že Ukrajine navrhne úpravu prehĺbenej a komplexnej 
dohody o voľnom obchode (DCFTA) s cieľom zaviesť dvojstranné ochranné opatrenia pre 
obchod s poľnohospodárskymi komoditami, ktorá by umožnila dočasné pozastavenie alebo 
obmedzenie colných preferencií v prípade narušenia citlivých odvetví poľnohospodárskeho 
trhu, ktoré je spôsobené produktmi dovážanými za preferenčných podmienok.
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Spravodajca vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplné presadzovanie záväzkov našich 
partnerov. V prípade Ukrajiny sa to okrem iného vzťahuje na sanitárne a fytosanitárne otázky, 
v súvislosti s ktorými sa Ukrajina v rámci DCFTA zaviazala zosúladiť svoje právne predpisy 
s právnymi predpismi Únie a dodržiavať požiadavky týkajúce sa dobrých životných 
podmienok zvierat.

Dohodnuté riešenie spočíva vo zvýšení existujúcej kvóty pre hydinové mäso a produkty 
z hydinového mäsa o ďalších 50 000 ton, a to začlenením colných položiek KN 0207 1370 
a 0207 1470 „ostatné kusy“ do rozsahu pôsobnosti existujúcej colnej kvóty, a v obnovení 
sadzby podľa doložky najvyšších výhod vo výške 100,8 EUR na 100 kg čistej hmotnosti pre 
dovoz v rámci dvoch dotknutých colných položiek „ostatné kusy“, ktorý prekračuje objem 
colnej kvóty. 

Spravodajca navrhuje, aby Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka odporučil udeliť 
súhlas s touto dohodou, keďže jej cieľom je chrániť záujmy zainteresovaných strán Únie a 
zastaviť potenciálny neobmedzený bezcolný dovoz hydiny, ktorý by mohol ohroziť 
podmienky, za ktorých sa do Únie podľa DCFTA môžu dovážať tradičné hydinové prsia, a to 
najmä kvantitatívne obmedzenia vo forme colnej kvóty.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, 
Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia 
obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené 
v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú 
energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej.
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