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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem 
med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino 
in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med 
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami 
članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10720/2019),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in 
Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode 
iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko 
skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino 
na drugi strani1,

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom 
člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (C9-0105/2019),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0024/2019),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Ukrajine.

1 UL L 206, 6.8.2019, str. 3-8.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V okviru poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja, ki je del sporazuma o 
pridružitvi med EU in Ukrajino, podpisanega leta 2014, je večina tarifnih postavk 
liberaliziranih ali pa zanje veljajo posebne tarifne kvote. Perutnina in pripravljeni proizvodi iz 
perutnine se štejejo za občutljivo blago, zato zanje v okviru poglobljenega in celovitega 
prostotrgovinskega območja velja brezcarinska tarifna kvota. 

Vendar pa je uvoz drugače razrezanih kosov perutnine (svežih ali zamrznjenih) iz Ukrajine v 
tarifnih postavkah KN 0207 13 70 in 0207 14 70 liberaliziran brez količinskih omejitev.  EU 
od leta 2016 prejema eksponentno naraščajoče število kosov perutnine, in sicer točno na 
podlagi teh dveh nezaščitenih tarifnih postavk, pri čemer se je uvoz povečal s 3.700 ton 
leta 2016 na več kot 55.000 ton leta 2018. Ta nova vrsta kosov perutnine obsega tradicionalne 
kose prsi s pritrjenim zgornjim delom peruti. Po minimalni obdelavi v EU so bili prodani na 
trgu EU kot perutninske prsi, kar velja za zelo občutljiv izdelek, za katerega velja brezcarinska 
tarifna kvota. Ti inovativni kosi perutnine so namenjeni samo temu, da se jih uvrsti med 
brezcarinske tarifne postavke v okviru poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega 
območja.  

Vrednost uvoza v EU v okviru dveh tarifnih postavk KN 0207 13 70 in 0207 14 70 je v letih 
2016 in 2017 dosegla skupno uvozno vrednost 43,9 milijona EUR, kar predstavlja 1,1 % 
celotnega uvoza perutnine iz vseh tretjih držav v EU v teh dveh koledarskih letih.  

Svet je 20. decembra 2018 pooblastil Komisijo za začetek pogajanj z Ukrajino, da se odpravi 
tveganje za izkrivljanje trga EU zaradi neomejenega brezcarinskega uvoza iz Ukrajine in se 
poišče rešitev s spremembo trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode 
iz perutnine.

Pogajanja so potekala od 29. januarja do 22. februarja 2019 in so se zaključila 19. marca 2019. 
Sporazum obsega spremembo sporazuma o pridružitvi, ki vključuje tarifni postavki 
KN 0207 13 70 in 0207 14 70 v obstoječo tarifno kvoto, ki trenutno znaša 18.400 ton, do leta 
2021 pa naj bi se povečala na 20.000 ton, medtem ko se bo obseg obstoječe tarifne kvote 
povečal za 50.000 ton. Za uvoz v okviru tarifnih postavk KN 0207 13 70 in 0207 14 70, ki 
presega obstoječo tarifno kvoto, bi se nato uporabljala stopnja dajatve za države z največjimi 
ugodnostmi v višini 100,8 EUR/100 kg neto teže.

Tudi če se je za to zadevo uporabljal standardni postopek odobritve, je presenetljivo, da so bila 
pogajanja končana v treh tednih. Osnutek sporazuma je vseboval določbo, da se bo sporazum 
začasno uporabljal od ratifikacije v ukrajinskem parlamentu (od prvega dne v mesecu po 
datumu prejema uradnega obvestila o zaključku ratifikacije). Odbor INTA je bil uradno 
obveščen 15. marca 2019, ko sta bili pred začetkom volitev predvideni le še dve plenarni 
zasedanji Parlamenta. To je pomenilo, da se lahko v primeru hitrih postopkov v Ukrajini 
sporazum začasno uporablja pred odobritvijo Evropskega parlamenta. 

Odbor INTA je organiziral izmenjavo mnenj o tej zadevi, zato je predsednik odbora INTA 
poslal pismo komisarjema Ceciliji Malmström in Philu Hoganu, v katerem ju je seznanil s 
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predlogom Komisije za začasno uporabo sporazuma, pri čemer je spomnil na splošno pravilo, 
da pred odobritvijo v Parlamentu ne bi smelo biti začasne uporabe sporazumov ali njihovih 
sprememb. 

EU in Ukrajina sta sporazum podpisali 30. julija 2019. Svet je 26. avgusta 2019 Parlamentu 
predložil podpisani sporazum in ga prosil za odobritev.  

Glavna sporočila 

Ukrajina je pomemben geopolitični in geostrateški partner Evropske unije. EU je to večkrat 
priznala, med drugim tudi z makrofinančno pomočjo Ukrajini za politično in gospodarsko 
tranzicijo. To dokazuje zavezanost EU doseganju ciljev evropske sosedske politike, in sicer 
politične in gospodarske stabilnosti. 

EU je največja trgovinska partnerica Ukrajine in delež njene trgovine z EU je leta 2016 dosegel 
več kot 40 %. Ukrajina predstavlja 0,9 % celotne trgovine EU, s prometom 29,6 milijarde EUR 
v letu 2016.
Trgovina z blagom med EU in Ukrajino je leta 2018 znašala 40 milijard EUR, od tega je 
predstavljal uvoz iz Ukrajine 18 milijard EUR, izvoz v Ukrajino pa 22,1 milijarde EUR, s čimer 
je EU ustvarila 4 milijarde EUR trgovinskega presežka. Opozoriti je treba, da je sedanji obseg 
trgovine zaradi krize ter političnih in gospodarskih pretresov v Ukrajini enak ravni iz leta 2008. 
Parlament je pozdravil postopno krepitev trgovinskih vezi in diverzifikacijo ukrajinskega 
izvoza v EU, kar je pozitivna posledica poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega 
območja.  Kljub temu je treba poudariti pomen ustreznega uresničevanja poglobljenega in 
celovitega prostotrgovinskega območja. Netipični razrezani kosi perutnine pa, čeprav so 
zakoniti, brez dvoma izrabljajo vrzel v sporazumu. Ta pristop je očitno v nasprotju z duhom 
lojalnega sodelovanja. Samoumevno je, da se morajo določbe sporazuma v celoti spoštovati in 
izvajati.

Komisija je opravila pogajanja in jih zaključila s spremembo trgovine s perutnino in 
pripravljenimi proizvodi iz perutnine, predvidenimi v sporazumu o pridružitvi, da bi odpravila 
tveganje za potencialno neomejen brezcarinski uvoz perutnine, ki je za EU zelo občutljiv. S 
spremenjenim besedilom se odpravlja vrzel, trgovina s perutnino pa lahko ponovno temelji na 
pravilih.

Priporočila

Poročevalka priporoča, da se ta sporazum odobri, saj zagotavlja rešitev za trenutni položaj, ki 
je nastal zaradi presežnega uvoza ukrajinske perutnine, in sicer:

– vključitev dveh tarifnih postavk KN 0207 13 70 in 0207 14 70 v obstoječe tarifne kvote,

– povečanje tarifne kvote za 50.000 ton in

– podreditev celotnega presežnega uvoza navedenih tarifnih postavk in drugih tarifnih postavk 
načelu stopnje dajatve za države z največjimi ugodnostmi.
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Namen tega spremenjenega sporazuma je zaščititi interese proizvajalcev EU in se zavarovati 
pred morebitnim neomejenim uvozom perutnine. Poleg tega poročevalka poziva k temeljitemu, 
poštenemu in zvestemu uresničevanju celotnega poglobljenega in celovitega 
prostotrgovinskega območja, kateremu se je Ukrajina tudi sama zavezala.  Prav tako opozarja 
na pomen polnega sodelovanja ukrajinskega partnerja na področju sanitarnih in fitosanitarnih 
razmer, saj se o njih ni mogoče pogajati. Vsi uvoženi kmetijski proizvodi morajo biti v skladu 
s strogimi standardi EU glede varnosti hrane in visoke kakovosti. Standardi EU za varnost hrane 
in zdravje se uporabljajo za vse proizvode, ki se prodajajo in uživajo v EU, ne glede na to, ali 
so bili proizvedeni doma ali uvoženi.

Poleg tega bi morala Komisija skrbno in redno spremljati izvajanje in spoštovanje tega 
sporazuma. Parlament bo nadziral spremljanje in po potrebi postavil vprašanja.

Trgovina s perutnino je le del obsežnega trgovinskega spektra med EU in Ukrajino. Ukrajina 
ostaja zelo pomembna trgovinska partnerica EU, zato je spoštovanje poglobljenega in 
celovitega prostotrgovinskega območja ter popolno uresničevanje bistvenega pomena za dobro 
sodelovanje. Ukrajina bi morala trgovino v okviru pravil poglobljenega in celovitega 
prostotrgovinskega območja izvajati zaupanja vredno in zanesljivo.

Komisija mora obravnavati poglobljeno in celovito prostotrgovinsko območje v širšem pogledu 
ter po možnosti opredeliti preostale pomanjkljivosti in vrzeli, ki bi lahko proizvajalce EU 
postavile v slabši položaj. Zato bi morala Komisija nemudoma uporabiti vse instrumente 
trgovanja, da bi rešila morebitne težave.

Poročevalka priporoča hitro izvajanje sporazuma, sklenjenega v obliki izmenjave pisem, s 
spremembo trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, saj 
odprava obstoječih vrzeli v sedanjih določbah ustvarja stabilno in predvidljivo trgovinsko 
okolje.
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6.11.2019

MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med 
Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in 
pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko 
unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani 
ter Ukrajino na drugi strani
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Pripravljavec mnenja: Zbigniew Kuźmiuk

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja podpira, da bi začel sporazum z Ukrajino v obliki izmenjave pisem o 
spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, 
določenih s Sporazumom o pridružitvi med EU in Ukrajino, čim prej veljati. To je potrebno, 
da se uvoz tako imenovanih posebnih kosov perutnine iz Ukrajine ne bi še bolj povečal.

Od sredine leta 2016 se namreč iz Ukrajine v Unijo v vse večjih količinah uvažajo drugače 
razrezani kosi perutnine. Ta nova vrsta kosov obsega tradicionalno razrezane kose prsi s 
pritrjenim zgornjim delom peruti, pri čemer slednji tvori zelo majhen del skupne teže kosa. Po 
minimalni obdelavi se lahko ti kosi v Uniji tržijo kot perutninske prsi. Zelo skrb vzbujajoče 
je, da se je dajatev prost uvoz takih posebnih kosov perutnine, ki med pogajanji o Sporazumu 
o pridružitvi še niso obstajali in jih ni bilo mogoče predvideti, s približno 3700 ton leta 2016 
skokovito povečal na več kot 55.000 ton leta 2018. Spodkopava zaščito, ki je s Sporazumom 
o pridružitvi zagotovljena za perutninske prsi, in bi lahko porušil občutljivo ravnovesje na 
trgu perutnine v EU.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se (če bo sporazum začel veljati) tarifne kvote, ki so bile 
dodeljene Ukrajini, porazdelijo po posameznih tarifnih postavkah in po mesecih.

Evropska komisija bi morala razmisliti o tem, da bi Ukrajini predlagala, da se poglobljeni in 
celoviti sporazum o prosti trgovini spremeni in uvedejo dvostranski zaščitni ukrepi za 
trgovino s kmetijskimi proizvodi. Tako bi lahko bili tarifni preferenciali začasno opuščeni ali 
nižji, če bi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, v občutljivih sektorjih kmetijskega 
trga povzročili motnje.

Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo naši partnerji izvajali vse svoje 
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zaveze. V zvezi z Ukrajino to med drugim zadeva sanitarna in fitosanitarna vprašanja, glede 
katerih se je Ukrajina v okviru poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini 
zavezala, da bo svojo zakonodajo uskladila z zakonodajo Unije in da bo spoštovala standarde 
za dobrobit živali.

Izpogajano je bilo, da bodo obstoječe kvote za perutnino in proizvode iz perutnine povečane 
za dodatnih 50.000 ton, vključno s tarifnima postavkama KN za druge kose 0207 1370 
in 0207 1470 v okviru obstoječe tarifne kvote, in da bo ponovno vzpostavljena stopnja dajatve 
za države z največjimi ugodnostmi v višini 100,8 EUR/100 kg neto teže za uvoz v okviru 
zadevnih dveh tarifnih postavk v zvezi z drugimi kosi, ki presegajo količino iz tarifne kvote.

Pripravljavec mnenja predlaga, da Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja priporoči 
odobritev tega sporazuma, saj je njegov cilj zaščititi interese deležnikov Unije in ustaviti 
potencialno neomejeno uvažanje dajatev proste perutnine, kar bi lahko spodkopalo pogoje 
(zlasti količinske omejitve v obliki tarifnih kvot), pod katerimi se lahko tradicionalno 
razrezani kosi perutninskih prsi uvozijo v Unijo v okviru poglobljenega in celovitega 
sporazuma o prosti trgovini.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v 
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih 
preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o 
pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi 
državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani.
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POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in 
Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in 
pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o 
pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko 
energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na 
drugi strani

Referenčni dokumenti 10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)
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glasovanju
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Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in 
Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in 
pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o 
pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko 
energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na 
drugi strani

Referenčni dokumenti 10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za 
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16.9.2019
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Enikő Győri
23.9.2019

Obravnava v odboru 2.10.2019 6.11.2019

Datum sprejetja 7.11.2019

Izid končnega glasovanja +:
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0:

25
3
7

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Geert 
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