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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise 
kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina 
vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10720/2019),

– võttes arvesse otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis 
lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises 
assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe 
kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta (10752/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu 
punkti a alapunktile v (C9-0105/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2019),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ukraina valitsusele ja 
parlamendile.
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SELETUSKIRI

Üldine ülevaade

Põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) raames, mis on osa 2014. aastal 
allkirjastatud ELi ja Ukraina vahelisest assotsieerimislepingust, on enamik tariifiread 
liberaliseeritud või nende suhtes kohaldatakse konkreetseid tariifikvoote. Kodulinnuliha ja 
selle tooteid peetakse tundlikeks toodeteks. Seepärast kohaldatakse põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna raames nende suhtes tollimaksuvabasid tariifikvoote. 

Ukrainast pärit kodulinnuliha import („muud värsked või külmutatud tükid“), mis on 
hõlmatud tariifiridadega CN 0207 13 70 ja 0207 14 70, liberaliseeritakse ilma koguseliste 
piiranguteta. Alates 2016. aastast on EL saanud hüppeliselt suurenenud kogustes konkreetselt 
nende kahe kaitsmata tariifirea alla kuuluvaid kodulinnuliha jaotustükke, mille import 
suurenes 3700 tonnilt 2016. aastal 55 000 tonnini 2018. aastal. Kodulinnuliha uut tüüpi 
jaotustükk koosneb traditsioonilisest rinnatükist koos õlavarreluudega. Pärast väikest muutust 
ELis müüdi neid ELi turul kodulinnu rinnalihana, mida peetakse tariifikvoodi alla kuuluvaks 
väga tundlikuks tooteks. Kõnealune uuenduslik kodulinnuliha jaotustükk on välja töötatud 
üksnes eesmärgiga klassifitseerida see põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna 
raames tollimaksuvaba tariifireana. 

Tariifiridade CN 0207 13 70 ja 0207 14 70 alusel ELi imporditud kauba impordiväärtus oli 
2016. ja 2017. aastal kokku 43,9 miljonit eurot, mis moodustas nendel kahel kalendriaastal 
1,1% kõikide kolmandate riikide kodulinnuliha koguimpordist ELi. 

20. detsembril 2018 andis nõukogu komisjonile loa alustada Ukrainaga läbirääkimisi, et 
kõrvaldada oht moonutada Ukrainast pärit piiramatu tollivaba impordi kaudu ELi turgu ning 
leida lahendus, muutes kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi.

Läbirääkimised toimusid 29. jaanuarist kuni 22. veebruarini 2019 ja jõudsid lõpule 19. märtsil 
2019. Leping hõlmab assotsieerimislepingu muutmist, millega kaks tariifirida (CN 0207 13 
70 ja CN 0207 14 70) lisatakse praeguse 18 400-tonnise tariifikvoodi alla, mis 2021. aastal 
suureneb 20 000 tonnini ning tariifikvoodi mahtu suurendatakse 50 000 tonni võrra. Seejärel 
tuleks tariifiridade CN 0207 13 70 ja 0207 14 70 kohase tariifikvooti ületava impordi suhtes 
hakata kohaldama enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära 100,8 eurot netomassi 100 kg 
kohta.

Kuigi kõnealuse toimiku suhtes kohaldatakse standardset nõusolekumenetlust, on 
märkimisväärne, et läbirääkimised jõudsid lõpule kolme nädala jooksul. Lepingu eelnõu 
sisaldas sätet, et lepingut hakatakse ajutiselt kohaldama pärast ratifitseerimist Ukraina 
parlamendis (alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kuupäevale, mil saadakse teade 
ratifitseerimise lõpuleviimise kohta). Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni teavitati 15. 
märtsil 2019. aastal, kui enne valimisi oli kavas vaid kaks parlamendi täiskogu istungjärku. 
See tähendas, et Ukraina kiire menetlemise korral oleks lepingut võidud enne Euroopa 
Parlamendilt nõusoleku saamist ajutiselt kohaldada. 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon korraldas toimiku suhtes arvamuste vahetuse ja seejärel 
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saatis komisjoni esimees volinikele Cecilia Malmströmile ja Phil Hoganile kirja, milles võttis 
teadmiseks komisjoni ettepaneku kohaldada lepingut ajutiselt, tuletades samal ajal meelde, et 
enne parlamendi nõusolekut ei tohiks ühtegi lepingut või selle muudatust ajutiselt kohaldada. 

EL ja Ukraina allkirjastasid lepingu 30. juulil 2019. Nõukogu esitas 26. augustil 2019 
allkirjastatud lepingu parlamendile ja palus anda nõusoleku. 

Peamised seisukohad 

Ukraina on Euroopa Liidu oluline geopoliitiline ja geostrateegiline partner. EL on seda 
mitmel põhjusel korduvalt tunnistanud ja samuti – muu hulgas – pakkunud Ukrainale 
makromajanduslikku finantsabi tema abistamiseks poliitilise ja majandusliku ülemineku 
protsessis. See tõendab ELi võetud kohustust saavutada Euroopa naabruspoliitika eesmärgid, 
nimelt poliitiline ja majanduslik stabiilsus. 

EL on Ukraina suurim kaubanduspartner, hõlmates 2016. aastal üle 40% tema kaubandusest. 
Ukraina arvele langeb 0,9% ELi kogukaubandusest, mille käive 2016. aastal oli 29,6 miljardit 
eurot.
ELi ja Ukraina kaubavahetuse maht oli 2018. aastal 40 miljardit eurot, millest 18 miljardit 
eurot moodustas Ukrainast pärit import ja 22, 1 miljardit eurot eksport Ukrainasse, millega 
EL saavutas 4 miljardi euro suuruse kaubandusbilansi ülejäägi. Tuleb märkida, et Ukraina 
kriisi ja sealse poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse tõttu on praegune kaubandusmaht 
2008. aasta tasemega võrdne. Parlament peab põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna positiivse tulemusena kiiduväärseks järk-järgult süvenevaid 
kaubandussidemeid ning Ukraina ELi suunatud ekspordi mitmekesistumist. Siiski tuleb 
rõhutada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna nõuetekohase rakendamise 
tähtsust. Kodulinnuliha ebatüüpilisega lõikamisega, kuigi see on seaduslik, kasutatakse ilma 
mingisuguse kahtluseta ära lepingus sisalduvat õiguslikku lünka. Selline lähenemine on 
selgelt vastuolus usaldusväärse koostöö põhimõttega. On selge, et kõiki lepingu sätteid tuleb 
täielikult järgida ja rakendada.

Et kaotada potentsiaalselt piiramatu tollivaba kodulinnuliha import, mis on ELi jaoks väga 
tundlik toode, pidas komisjon läbirääkimisi ja viis need assotsiatsioonilepinguga ette nähtud 
kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussätete muutmisega lõpule. Muudetud 
tekstis kaotatakse seaduselünk ja kodulinnuliha kaubandus muutub jälle eeskirjadepõhiseks.

Soovitused

Raportöör soovitab anda kõnealusele lepingule nõusolek, kuna see pakub lahenduse Ukraina 
kodulinnuliha liigsest impordist põhjustatud praegusele olukorrale, nimelt:

– kahe tariifirea (CN 0207 13 70 ja CN 0207 14 70) lisamine praeguse tariifikoodi alla;

– tariifikvoodi mahu suurendamine 50 000 tonni võrra ja

– eelnimetatud ja muude tariifiridade kohase tariifikvooti ületava impordi suhtes 
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära kohaldamine.
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Muudetud lepingu eesmärk on kaitsta ELi tootjate huve ja luua kaitse kodulinnuliha 
võimaliku piiramatu impordi vastu. Lisaks sellele palub raportöör kogu põhjalikku ja 
laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda põhjalikult, lojaalselt ja usaldusväärselt rakendada, 
mille Ukraina on niigi endale kohustuseks seadnud. Samuti tuletab ta meelde, kui tähtis on 
Ukraina partneri täielik kaasamine sanitaar- ja fütosanitaartingimuste kontekstis, kuna need ei 
kuulu arutamisele. Kõik imporditud toiduained peavad vastama ELi rangetele 
toiduohutusnõuetele ja kõrgetele kvaliteedinõuetele. ELi toiduohutus- ja tervishoiustandardeid 
kohaldatakse kõigi ELis müüdavate ja tarbitavate toodete suhtes olenemata sellest, kas tooted 
on toodetud omas riigis või imporditud.

Lisaks peaks komisjon hoolikalt ja korrapäraselt jälgima käesoleva lepingu rakendamist ja 
järgimist. Vajaduse korral jälgib parlament järelevalveprotsessi ja tõstatab küsimusi.

Kodulinnuliha kaubandus on vaid üks ELi ja Ukraina vahelise ulatusliku kaubandusspektri 
osa. Ukraina on ELi jaoks endiselt väga oluline kaubanduspartner, seega on põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna järgimine ja selle täielik rakendamine hea koostöö 
jaoks äärmiselt oluline. Ukraina peaks korraldama põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna raames kaubandust usaldusväärsel ja tõepärasel viisil.

Komisjon peab põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda laiemalt uurima ja 
võimaluse korral tegema kindlaks allesjäänud lüngad ja tühikud, mis paneks ELi tootjad 
ebasoodsasse olukorda. Seepärast peaks komisjon igasuguse probleemi lahendamiseks kohe 
kasutama kõiki kauplemisvahendeid.

Raportöör soovitab kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu kiiresti rakendada, muutes 
kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi, sest see loob praegu 
kehtivates sätetes leiduvate tühikute kaotamise abil stabiilse ja prognoositava 
kauplemiskeskkonna. 


