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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu 
apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības 
preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas 
paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas 
kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10720/2019),

– ņemot vērā projektu nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un 
Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu 
gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un 
Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no 
otras puses (10752/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0105/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Ukrainas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Konteksts

Atbilstīgi padziļinātai un visaptverošai brīvās tirdzniecības zonai (DCFTA), kas ir daļa no 
2014. gadā parakstītā ES un Ukrainas asociācijas nolīguma, lielākā daļa tarifa pozīciju ir 
liberalizētas vai uz tām attiecina īpašas tarifa likmes kvotas. Mājputnu gaļa un mājputnu gaļas 
izstrādājumi tiek uzskatīti par paaugstināta riska produktiem. Tāpēc tiem saskaņā ar DCFTA 
piemēro beznodokļu tarifa likmes kvotu. 

Tomēr Ukrainas mājputnu gaļas imports tarifa pozīcijās ar KN kodiem 0207 13 70 un 
0207 14 70 — “citādi gabali, svaigi vai saldēti” — ir liberalizēts bez jebkādiem kvantitatīviem 
ierobežojumiem.  Kopš 2016. gada Eiropas Savienībā ir krasi pieaudzis mājputnu gaļas gabalu 
imports tieši šajās divās neaizsargātajās tarifa pozīcijās — no 3700 tonnām 2016. gadā līdz 
vairāk nekā 55 000 tonnu 2018. gadā. Šis jaunā veida mājputnu gaļas izcirtnis sastāv no 
parastās krūtiņas, kam ir klāt spārnu pleca kauli (humerus). Pēc Savienībā veiktas nelielas 
pārveidošanas to ES tirgū pārdod kā mājputnu krūtiņu, kas ir uzskatāma par paaugstināta riska 
produktu un kam jāpiemēro tarifa likmes kvota. Šis novatoriskais mājputnu gaļas izcirtnis ir 
izveidots tikai ar nolūku klasificēt gaļas gabalus par atbilstošiem beznodokļa tarifa pozīcijām 
saskaņā ar DCFTA.  

To produktu vērtība, ko ES 2016. un 2017. gadā importēja tarifa pozīcijās KN 0207 13 70 un 
0207 14 70, kopā sasniedza 43,9 miljonus euro, un tas atbilst 1,1 % no visa ES mājputnu gaļas 
importa (no visām trešām valstīm) šajos divos kalendārajos gados.  

2018. gada 20. decembrī Padome atļāva Komisijai sākt sarunas ar Ukrainu, lai novērstu risku, 
ka ES tirgu izkropļo neierobežots beznodokļu imports no Ukrainas, un lai rastu risinājumu, 
grozot tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem.

Sarunas norisinājās no 2019. gada 29. janvāra līdz 2019. gada 22. februārim un tika pabeigtas 
2019. gada 19. martā. Nolīgumu veido asociācijas nolīguma grozījums, ar ko divas tarifa 
pozīcijas KN 0207 13 70 un 0207 14 70 tiek iekļautas pašreizējā tarifa kvotā, kas pašlaik ir 
18 400 tonnas un 2021. gadā tiks palielināta līdz 20 000 tonnām, savukārt tarifa kvotas apjoms 
tiks palielināts par 50 000 tonnām. Ja tarifa pozīcijām KN 0207 13 70 un 0207 14 70 atbilstīgs 
imports pārsniegs tarifa kvotu, tam tiks piemērota vislielākās labvēlības režīma nodokļa 
likme — 100,8 EUR/100 kg neto svara.

Lai gan šiem dokumentiem piemēro standarta piekrišanas procedūru, jānorāda, ka sarunas tika 
pabeigtas trīs nedēļu laikā. Nolīguma projekts ietvēra noteikumu, ka nolīgums tiks provizoriski 
piemērots līdz ar tā ratificēšanu Ukrainas parlamentā (sākot ar tā mēneša pirmo dienu, kas 
iestājas pēc dienas, kad saņemts paziņojums par ratifikācijas pabeigšanu). INTA komiteja 
saņēma paziņojumu 2019. gada 15. martā, kad līdz vēlēšanu pārtraukumam bija plānotas vairs 
tikai divas Parlamenta sesijas. Tas nozīmē, ka tad, ja Ukraina ātri īstenotu procedūras, nolīgumu 
varētu provizoriski piemērot, pirms Eiropas Parlaments tam sniedz piekrišanu. 

INTA komiteja rīkoja viedokļu apmaiņu par šiem dokumentiem, un pēc tam INTA komitejas 
priekšsēdētājs nosūtīja vēstuli komisāriem Cecilia Malmström un Phil Hogan, ar ko pieņēma 
zināšanai Komisijas priekšlikumu provizoriski piemērot nolīgumu, vienlaikus atgādinot par 
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vispārējo noteikumu, ka nekādi nolīgumi vai to grozījumi nebūtu jāpiemēro, pirms Parlaments 
ir sniedzis piekrišanu. 

ES un Ukraina parakstīja nolīgumu 2019. gada 30. jūlijā. 2019. gada 26. augustā Padome 
parakstīto nolīgumu iesniedza Parlamentam, lūdzot sniegt piekrišanu.  

Svarīgākās nostādnes 

Ukraina ir svarīga Eiropas Savienības ģeopolitiskā un ģeostratēģiskā partnere. ES ir to pastāvīgi 
apliecinājusi dažādos kontekstos, cita starpā arī sniedzot makrofinansiālo palīdzību, lai 
palīdzētu Ukrainai tās politiskajā un ekonomiskajā pārejā. Tas pierāda ES apņēmību sasniegt 
Eiropas kaimiņattiecību politikas mērķus, proti, politisku un ekonomisku stabilitāti. 

ES ir Ukrainas lielākā tirdzniecības partnere, un 2016. gadā tirdzniecība ar ES veidoja vairāk 
nekā 40 % no valsts tirdzniecības kopapjoma. Tirdzniecība ar Ukrainu veido 0,9 % no visa ES 
tirdzniecības kopapjoma, un tās apgrozījums 2016. gadā bija 29,6 miljardi euro.
ES un Ukrainas preču tirdzniecības apjoms 2018. gadā atbilda 40 miljardiem euro, no kuriem 
imports no Ukrainas atbilda 18 miljardiem euro un eksports uz Ukrainu — 
22,1 miljardam euro, un līdz ar to ES uzkrāja 4 miljardu euro lielu tirdzniecības pārpalikumu. 
Jānorāda, ka saistībā ar krīzi un politiski un ekonomiski nestabilo situāciju Ukrainā pašreizējais 
tirdzniecības apjoms atbilst 2008. gada līmenim. Parlaments atzinīgi novērtēja tirdzniecības 
saišu pakāpenisko pastiprināšanos un Ukrainas eksporta uz ES daudzveidības palielināšanos kā 
pozitīvu DCFTA rezultātu.  Tomēr jāuzsver, cik svarīgi ir pareizi īstenot DCFTA. Lai gan 
nestandarta mājputnu gaļas izcirtņi ir likumīgi, ar tiem neapšaubāmi tiek izmantota nepilnība 
nolīgumā. Šāda pieeja nepārprotami ir pretrunā uzticamas sadarbības garam. Tas, ka ir pilnībā 
jāievēro un jāīsteno visi nolīguma noteikumi, nav apspriežams.

Lai novērstu iespējami neierobežota mājputnu gaļas (ko ES uzskata par paaugstināta riska 
produktu) beznodokļu importa risku, Komisija risināja sarunas un tās noslēdza, grozot 
asociācijas nolīgumā paredzētos noteikumus par mājputnu gaļas un mājputnu gaļas 
izstrādājumu tirdzniecību. Ar grozīto tekstu nepilnība tiek novērsta, un mājputnu gaļas 
tirdzniecība var atkal būt balstīta uz noteikumiem.

Ieteikumi

Referente iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam, jo ar to tiek novērsta pašreizējā situācija, 
ko izraisījis pārmērīgs mājputnu gaļas imports no Ukrainas, proti:

– divas tarifa pozīcijas (KN 0207 13 70 un 0207 14 70) tiek iekļautas pašreizējā tarifa kvotā,

– tarifa kvota palielināta par 50 000 tonnām un

– visam importam, kas pārsniedz iepriekšminēto tarifa pozīciju, kā arī citu tarifa pozīciju 
maksimālo apjomu, piemēro vislielākās labvēlības režīma nodokļa likmi.

Šā grozītā nolīguma mērķis ir aizsargāt ES ražotāju intereses un pasargāt no iespējami 
neierobežota mājputnu gaļas importa. Turklāt referente aicina rūpīgi, uzticami un pareizi īstenot 
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visu DCFTA atbilstīgi saistībām, ko Ukraina ir uzņēmusies.  Viņa arī atgādina, cik svarīga ir 
Ukrainas puses pilnīga iesaiste sanitāro un fitosanitāro nosacījumu kontekstā, jo tie ir obligāti. 
Visiem importētajiem lauksaimniecības pārtikas produktiem ir jāatbilst ES stingrajiem pārtikas 
nekaitīguma un kvalitātes standartiem. ES pārtikas nekaitīguma un veselības standarti attiecas 
uz visiem Savienībā pārdotajiem un patērētajiem produktiem neatkarīgi no tā, vai tie ir ražoti 
iekšzemē vai importēti.

Turklāt Komisijai būtu rūpīgi un regulāri jāuzrauga šā nolīguma īstenošana un ievērošana. 
Parlaments sekos līdzi uzraudzībai un, ja vajadzīgs, pievērsīs uzmanību dažādiem jautājumiem.

Mājputnu gaļas tirdzniecība ir tikai daļa no ES un Ukrainas savstarpējās plašās tirdzniecības. 
Ukraina joprojām ir ļoti svarīga ES tirdzniecības partnere, tāpēc labas sadarbības 
nodrošināšanai ir būtiski ievērot un pilnībā īstenot DCFTA. Ukrainai būtu jāveic tirdzniecība 
saskaņā ar DCFTA noteikumiem kā uzticamai partnerei, uz ko var paļauties.

Komisijai ir vajadzīgs plašāks skatījums uz DCFTA un, ja iespējams, jāapzina atlikušie trūkumi 
un nepilnības, kas varētu radīt neizdevīgu stāvokli ES ražotājiem. Tāpēc Komisijai būtu 
nekavējoties jāizmanto viss tirdzniecības instrumentu kopums, lai novērstu jebkādas 
problēmas.

Referente iesaka ātri īstenot nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko groza tirdzniecības 
preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, jo tas rada stabilu un 
paredzamu tirdzniecības vidi, novēršot spēkā esošo noteikumu nepilnības.


