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ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-
Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li 
jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-
tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u 
l-Ukrajna, min-naħa l-oħra
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jappoġġa d-dħul fis-seħħ mill-aktar fis possibbli tal-ftehim mal-Ukrajna fil-
forma ta' skambju ta' ittri li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati 
tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna. Dan huwa 
meħtieġ biex tiġi llimitata l-possibbiltà li jkomplu jiżdiedu l-importazzjonijiet mill-Ukrajna 
tal-hekk imsejħa qatgħat tat-tiġieġ personalizzati.

Minn nofs l-2016, beda jiġi importat tip ġdid ta' qatgħat tat-tjur fl-Unjoni mill-Ukrajna fi 
kwantitajiet li dejjem qed jiżdiedu. Din il-qatgħa ġdida tikkonsisti minn sidra tradizzjonali bl-
għadam tal-umeru tal-ġewnaħ imqabbad, b'dan tal-aħħar ikun jifforma parti żgħira ħafna mill-
piż totali tal-qatgħa. Wara trasformazzjoni minima, din il-qatgħa tista' tiġi kkummerċjalizzata 
fl-UE bħala sidra tat-tjur. Iż-żieda esponenzjali fl-importazzjonijiet bla dazju ta' dawn il-
qatgħat partikolari tat-tjur, minn madwar 3 700 tunnellata fl-2016 għal aktar minn 
55 000 tunnellata fl-2018, li la kienet teżisti u lanqas prevedibbli matul in-negozjati tal-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni, qajmet tħassib kbir. Din timmina l-protezzjoni pprovduta għas-sidra 
tat-tjur skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u għandha l-potenzjal li tfixkel il-bilanċ sensittiv fis-
suq tal-laħam tat-tjur tal-UE.

Jekk il-ftehim jidħol fis-seħħ, ir-rapporteur jipproponi li l-kwoti tariffarji li ġew allokati lill-
Ukraina jinqasmu f'linji tariffarji individwali u f'perjodi ta' kull xahar.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkunsidra li tipproponi lill-Ukrajna modifika tal-Ftehim 
ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv (DCFTA) biex jiġu introdotti miżuri ta' 
salvagwardja bilaterali għall-kummerċ f'komoditajiet agrikoli, li jippermettu sospensjoni 
temporanja jew tnaqqis ta' preferenzi tariffarji fil-każ ta' interruzzjoni f'setturi sensittivi tas-
suq agrikolu kkawżati minn prodotti importati taħt termini preferenzjali.

Ir-rapporteur jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-infurzar tal-impenn sħiħ mill-imsieħba 
tagħna. Fil-każ tal-Ukrajna, dan japplika, fost l-oħrajn, għal kwistjonijiet sanitarji u 
fitosanitarji, li għalihom l-Ukrajna impenjat ruħha skont id-DCFTA biex iġġib il-leġiżlazzjoni 
tagħha konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u biex tikkonforma mar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali.

Is-soluzzjoni nnegozjata tikkonsisti fiż-żieda tal-kwota eżistenti tal-laħam tat-tjur u tal-
prodotti tal-laħam tat-tjur b'50 000 tunnellata oħra, inklużi l-linji tariffarji ta' "qatgħat oħrajn" 
bil-kodiċijiet NM 0207 1370 u 0207 1470 fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kwota tar-rata 
tariffarja eżistenti u terġa' tiddaħħal ir-rata tad-dazju tan-Nazzjon l-Aktar Favorit ta' 
EUR 100.8/100 kg/nett għall-importazzjonijiet taħt iż-żewġ linji tariffarji "qatgħat oħra" 
inkwistjoni li jaqbżu l-volum tal-kwota tar-rata tariffarja. 

Ir-rapporteur jipproponi li l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jirrakkomanda li 
jingħata l-kunsens għal dan il-Ftehim, billi għandu l-għan li jipproteġi l-interessi tal-partijiet 
interessati tal-Unjoni u jwaqqaf il-potenzjalità ta' importazzjonijiet tat-tjur mingħajr dazju bla 
limitu li jistgħu jikkompromettu l-kundizzjonijiet li skonthom jistgħu jiġu importati l-qatgħat 
tradizzjonali tas-sidra tat-tjur fl-Unjoni skont id-DCFTA, b'mod partikolari r-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fil-forma ta' kwota tariffarja.
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Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala dak responsabbli, biex jirrakkomanda li l-Parlament japprova l-abbozz 
ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju 
ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam 
tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa 
waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra


