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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa EU:n ja Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja 
siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta kirjeenvaihtona 
Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen mahdollisimman pikaista voimaantuloa. Tämä on 
tarpeen, jotta voidaan rajoittaa uudentyyppisten kananpalojen kasvavaa tuontia Ukrainasta.

Vuoden 2016 puolivälistä alkaen Ukrainasta on tuotu unioniin yhä enemmän uudentyyppisiä 
siipikarjan paloja. Uusi palatyyppi käsittää perinteisen rintapalan ja siihen kuuluvat siipien 
olkaluut. Viimeksi mainitut muodostavat vain hyvin pienen osan palan kokonaispainosta. 
Vähäisen muuntamisen jälkeen tällaista palaa voidaan pitää unionissa kaupan siipikarjan 
rintana. Assosiaatiosopimusneuvottelujen aikana ei ollut todettavissa eikä ennakoitavissa, että 
tämäntyyppisten siipikarjan palojen tulliton tuonti lisääntyy räjähdysmäisesti, noin 
3 700 tonnista vuonna 2016 yli 55 000 tonniin vuonna 2018. Tuonnin valtava kasvu onkin 
aiheuttanut suurta huolta, ja se vaarantaa siipikarjan rintapalojen assosiaatiosopimuksen 
mukaisen tullisuojan ja saattaa horjuttaa EU:n siipikarjanlihamarkkinoiden herkkää 
tasapainoa.

Jos sopimus tulee voimaan, valmistelija ehdottaa Ukrainalle myönnettyjen tariffikiintiöiden 
jakamista yksittäisiin tullinimikkeisiin ja kuukausijaksojen käyttöönottoa.

Komission olisi harkittava, että se ehdottaa Ukrainalle pitkälle menevän ja laaja-alaisen 
vapaakauppasopimuksen muuttamista siten, että maatalousalan perushyödykkeiden kaupassa 
otetaan käyttöön kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, joiden perusteella tullietuudet voitaisiin 
peruuttaa väliaikaisesti tai tulleja voitaisiin alentaa, jos etuuskohtelun alaiset tuotteet 
aiheuttavat häiriöitä maatalousmarkkinoiden aroilla aloilla.

Valmistelija pyytää komissiota varmistamaan, että kumppanimme noudattavat sitoumuksiaan 
kaikilta osin. Ukrainan tapauksessa tämä koskee esimerkiksi terveys- ja 
kasvinsuojelukysymyksiä, joiden osalta Ukraina on vapaakauppasopimuksessa sitoutunut 
saattamaan lainsäädäntönsä vastaamaan unionin lainsäädäntöä ja noudattamaan eläinten 
hyvinvointia koskevia vaatimuksia.

Neuvotteluratkaisussa lisätään siipikarjanlihan ja siitä tehtyjen lihavalmisteiden nykyistä 
kiintiötä 50 000 tonnilla, sisällytetään ”muiden palojen” CN-nimikkeistön tullinimikkeet 
0207 1370 ja 0207 1470 nykyisen tariffikiintiön piiriin ja otetaan suosituimmuustulli, joka on 
100,8 euroa/100 kg (netto), uudelleen käyttöön kyseisiin kahteen ”muiden palojen” 
tullinimikkeeseen kuuluvien tuotteiden yhteenlasketun tullikiintiön ylittävässä tuonnissa. 

Valmistelija ehdottaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta suosittaa 
tämän sopimuksen hyväksymistä, sillä sen tarkoituksena on suojata unionin sidosryhmien 
edut ja estää mahdollinen rajoittamaton tulliton siipikarjanlihan tuonti, joka saattaisi vesittää 
vapaakauppasopimuksen mukaiset ehdot, joilla perinteisiä siipikarjan rintapaloja voidaan 
tuoda unioniin, erityisesti tariffikiintiön muodossa asetettujen määrällisten rajoitusten osalta.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa suosittamaan, että parlamentti hyväksyy ehdotuksen neuvoston 
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päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden 
sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille 
lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan 
unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta.


