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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Rzeczony wniosek ma na celu uzupełnienie preferencji handlowych przyznanych już Ukrainie 

w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) wraz z dodatkowymi 

autonomicznymi preferencjami handlowymi, głównie w sektorze rolnictwa. Te autonomiczne 

preferencje handlowe przybierają formę podwyższenia rocznych kontyngentów taryfowych 

ustalonych na mocy DCFTA o 50 % na niektóre produkty (sok winogronowy, pomidory 

przetworzone, miód) lub o 100 % na inne produkty (kukurydza, pszenica, jęczmień, owies i 

inne kasze). Weszłyby one w życie następnego dnia po opublikowaniu rozporządzenia w 

Dzienniku Urzędowym i obowiązywałyby przez trzy lata. 

Podczas czytania uzasadnienia załączonego do tego wniosku trudno jest nie zauważyć, w jak 

wątły sposób go uzasadniono, choć powinien być postrzegany jako inicjatywa wyłącznie 

polityczna. Odniesiono się w nim do „trudnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie” i do 

potrzeby, by „zwiększyć dotychczasowe przepływy handlowe związane z przywozem 

pewnych produktów rolnych z Ukrainy do Unii oraz sprzyjać rozwojowi handlu 

dwustronnego i współpracy gospodarczej z Unią”, jednak bez wyjaśnienia, dlaczego 

preferencje handlowe już przyznane Ukrainie na mocy DCFTA uznano za niewystarczające w 

tak krótkim czasie po rozpoczęciu ich tymczasowego stosowania (tj. od dnia 1 stycznia 2016 

r.) oraz dlaczego uzasadnione jest przyznanie dodatkowych preferencji handlowych bez 

wymagania rekompensaty od tego partnera. 

Jeszcze bardziej niepokoi argument, że „ostatnie umowy o wolnym handlu wynegocjowane 

przez Unię Europejską (w szczególności z Peru i Kolumbią, Ameryką Środkową oraz z 

Wietnamem i Kanadą) zapewniły już nieograniczony bezcłowy dostęp niektórym produktom 

rolnym objętym zakresem niniejszego rozporządzenia”, co Komisja przedstawiła jako 

uzasadnienie samo w sobie, dlaczego Ukrainie należy przyznać dodatkowe preferencje 

handlowe. Sprawozdawca pragnie podkreślić, jak niebezpieczne jest takie podejście do 

wrażliwych sektorów rolniczych, zwłaszcza wobec uzasadnionych obaw członków tej komisji 

dotyczących łącznego wpływu umów handlowych na rolnictwo (które było przedmiotem 

niedawnych badań przeprowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze UE). Bez względu 

więc na to, jakie stanowisko Parlament ostatecznie zajmie w sprawie tego wniosku, należy 

jasno zasygnalizować komisji INTA i Komisji Europejskiej, że komisja AGRI nie akceptuje 

niepohamowanego dążenia podmiotów kształtujących politykę handlową i negocjatorów do 

liberalizacji ceł w sektorze rolnictwa. 

Jeśli chodzi o wpływ preferencji handlowych na odpowiednie sektory produkcji w UE, jest 

również godne ubolewania i niemożliwe do zaakceptowania, że w omawianym przypadku nie 

przeprowadzono żadnej oceny skutków, ponieważ „[z]e względu na trudną sytuację 

gospodarczą na Ukrainie ważne jest, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej”. 

Zdaniem sprawozdawcy należy tę sytuację uznać za kolejny przykład na to, jak swobodnie 

Komisja podchodzi do kwestii negatywnych skutków liberalizacji handlu we wrażliwych 

sektorach rolniczych. 

Co do istoty zaproponowane autonomiczne preferencje handlowe ukierunkowane są na 

niektóre bardzo wrażliwe sektory rolnicze UE (m.in. owoce, warzywa czy zboża), które 

niedawno doświadczyły poważnych kryzysów i negatywnego wpływu rosyjskiego embarga; 

autonomiczne preferencje handlowe nie mogły pojawić się w gorszym momencie. Kryzys w 

sektorze zbożowym był tematem debaty w komisji AGRI w dniu 12 października 2016 r., a 
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sezon 2016–2017 uznano za wyjątkowo niepokojący w kilku państwach członkowskich ze 

względu na rekordowo niskie zbiory (-20 % we Francji i w Niemczech, -30 % w Rumunii i 

Bułgarii) i rekordowo niskie ceny oraz odwrotną sytuację (rekordowo wysokie zbiory) w 

innych częściach świata (USA, Kanada, Brazylia, Argentyna). 

Pomimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej, sąsiadująca z UE Ukraina pozostaje 

nadal bardzo ważnym i konkurencyjnym producentem zbóż i już dziś cieszy się znaczną 

nadwyżką handlową tych produktów (ponad 100 milionów euro w 2015 r.) w handlu ze 

Wspólnotą. Ponadto dostępne dane pokazują, że cła nałożone przez UE poza kontyngentami 

taryfowymi nie sprawiają kłopotów ukraińskiemu importowi i tylko do pewnego stopnia 

zapobiegają zbyt dużemu obniżeniu cen ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Mimo to 

z porównania cen zbóż w państwach członkowskich UE wynika, że są one najniższe w 

państwach bezpośrednio graniczących z Ukrainą.  

Ukraina w pełni (w 100 %) korzysta z przyznanych kontyngentów taryfowych i oczekuje się, 

że będzie również w pełni korzystać z nowych autonomicznych preferencji handlowych 

zaproponowanych przez Komisję. Sprawozdawca chciałby wyrazić obawę, że potencjalna 

destabilizacja na rynkach rolnych UE wywołana dodatkowymi autonomicznymi 

preferencjami handlowymi dla Ukrainy może prowadzić do pogłębienia negatywnego 

stosunku do postępujących procesów integracji z tym państwem. 

W związku z tym i w celu uniknięcia spotęgowania trudności, z którymi już mierzą się unijni 

producenci z sektorów najbardziej dotkniętych dodatkowym preferencyjnym importem z 

Ukrainy, sprawozdawca zaleca usunięcie proponowanych kontyngentów taryfowych na 

pszenicę, kukurydzę i pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub 

kwasem octowym wymienione w załącznikach I i II. 

Jeśli ostatecznie komisja INTA lub posłowie na posiedzeniu plenarnym postanowią 

zignorować tę rekomendację, sugeruje się, by nie czynili tego przed wystąpieniem do Komisji 

o rzetelnej oceny skutków rzeczonych środków i uzyskaniem jej. 

POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kontyngenty taryfowe dotyczące 

konkretnych produktów rolnych 

wskazanych w załączniku II są zarządzane 

przez Komisję na zasadach ustanowionych 

zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 

1308/2013. 

3. Kontyngenty taryfowe dotyczące 

konkretnych produktów rolnych 

wskazanych w załączniku II są zarządzane 

przez Komisję na zasadach ustanowionych 

zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 

1308/2013. W celu opracowania planów 
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wdrożenia oraz sposobów monitorowania 

i oceny, sprawozdania on-line dotyczące 

wykorzystania kontyngentów taryfowych 

związanych z rolnictwem będą dostępne 

na odpowiednich stronach internetowych 

Komisji. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) poszanowaniem zasad określonych 

w art. 3 układu o stowarzyszeniu, w tym 

zwalczaniem korupcji. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy produkt 

pochodzący z Ukrainy jest przywożony na 

warunkach, które powodują lub mogą 

powodować poważne trudności dla 

producenta wspólnotowego produktu 

podobnego lub bezpośrednio 

konkurującego, Rada stanowiąc 

kwalifikowaną większością głosów na 

wniosek Komisji może w dowolnym czasie 

wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na 

taki produkt. 

1. W przypadku gdy produkt 

pochodzący z Ukrainy jest przywożony na 

warunkach, które powodują lub mogą 

powodować poważne trudności dla 

producenta wspólnotowego produktu 

podobnego lub bezpośrednio 

konkurującego, Rada stanowiąc 

kwalifikowaną większością głosów na 

wniosek Komisji może w dowolnym czasie 

wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na 

taki produkt. Komisja ustanawia system 

monitorowania ilości produktów, na które 

udzielono koncesji, w powiązaniu z 

poziomem cen tych produktów na rynkach 

krajowych, tak aby w przypadku 

pogorszenia sytuacji na rynkach oraz 

spowodowania trudnej sytuacji unijnego 

producenta, wspólna taryfa celna została 

niezwłocznie przywrócona. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na wniosek państwa 

członkowskiego lub z własnej inicjatywy 

Komisja podejmuje formalną decyzję w 

celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym 

czasie. W przypadku gdy Komisja 

podejmie decyzję o wszczęciu 

dochodzenia, publikuje w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 

zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. 

Zawiadomienie zawiera streszczenie 

otrzymanych informacji oraz wskazuje, że 

wszelkie istotne informacje powinny być 

przesyłane do Komisji. Określa ono termin, 

który nie powinien przekraczać czterech 

miesięcy, licząc od daty publikacji 

zawiadomienia, w którym zainteresowane 

strony mogą przekazać na piśmie swoje 

opinie. 

2. Na wniosek państwa 

członkowskiego lub z własnej inicjatywy 

Komisja podejmuje formalną decyzję w 

celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym 

czasie. W przypadku gdy Komisja 

podejmie decyzję o wszczęciu 

dochodzenia, publikuje w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 

zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. 

Zawiadomienie zawiera streszczenie 

otrzymanych informacji oraz wskazuje, że 

wszelkie istotne informacje powinny być 

przesyłane do Komisji. Określa ono termin, 

który nie powinien przekraczać dwóch 

miesięcy, licząc od daty publikacji 

zawiadomienia, w którym zainteresowane 

strony mogą przekazać na piśmie swoje 

opinie. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 – tiret 2 a (nowe) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – normy środowiskowe 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dochodzenie zostaje zakończone w 

ciągu sześciu miesięcy po publikacji 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 

Komisja może, w wyjątkowych 

okolicznościach, przedłużyć ten termin 

5. Dochodzenie zostaje zakończone w 

ciągu czterech miesięcy po publikacji 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 
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zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 

5. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Jeżeli wyjątkowe okoliczności 

wymagające natychmiastowego działania 

powodują, że dochodzenie staje się 

niemożliwe, Komisja może, po 

przekazaniu informacji Komitetowi, podjąć 

bezwzględnie konieczne środki 

zapobiegawcze. 

7. Komisja Europejska może, po 

przekazaniu informacji Komitetowi, podjąć 

bezwzględnie konieczne środki 

zapobiegawcze. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Przegląd śródokresowy 

 1. Komisja przystępuje do oceny 

wpływu rozporządzenia na unijny rynek 

produktów wymienionych w załącznikach 

I i II od chwili jego wejścia w życie oraz 

przekazuje wnioski z tej oceny 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 2. Jeżeli stwierdza się, że przepisy 

rozporządzenia wpływają na unijny rynek 

produktów wymienionych w załącznikach 

I i II, Komisja może – w drodze aktów 

wykonawczych – wprowadzić środki 

kompensacyjne dla unijnych producentów 

odczuwających skutki znoszenia ceł na 

niektóre z tych produktów. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 5 ust. 2.”; 
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Uzasadnienie 

Pilne wejście w życie rozporządzenia nie uniemożliwia Komisji dokonania oceny wpływu tych 

środków na rynki UE i podjęcia równie szybkich działań w celu, o ile zajdzie taka potrzeba, 

zrekompensowania europejskim producentom ich skutków. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku gdy Komisja rozważa 

odnowienie środków, o których mowa w 

niniejszym rozporządzeniu, dokonuje 

przeglądu ich skutków przed upływem 

trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 

2, oraz przedstawia w razie potrzeby 

wniosek ustawodawczy. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 4  
 

Tekst proponowany przez Komisję 

09.6752 2002 Pomidory przetworzone lub 

zakonserwowane inaczej niż octem lub 

kwasem octowym 

 5 000 

 

Poprawka 

skreśla się 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 2  
 

Tekst proponowany przez Komisję 

Pszenica zwyczajna, orkisz i meslin, 1001 99 00 100 000 t/rok 
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mąka, kasze, mączki i granulki 1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

 

Poprawka 

skreśla się 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 3  
 

Tekst proponowany przez Komisję 

Kukurydza zwyczajna, inna niż 

przeznaczona do siewu, mąka, 

kasze, mączki, granulki i ziarna 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 t/rok 

 

Poprawka 

skreśla się 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – tabela 1 – wiersz 4 – kolumna 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

350 000 t/rok 50 000 t/rok 
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