
AD\1192044CS.docx PE641.140v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2019/0132(NLE)

6.11.2019

STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vyjadřuje svou podporu, aby dohoda s Ukrajinou ve formě výměny dopisů, kterou 
se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené 
v dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, vstoupila v platnost co nejdříve. To je nezbytné 
pro omezení možnosti dalšího zvyšování dovozů tzv. děleného kuřecího masa z Ukrajiny.

Od poloviny roku 2016 se začal z Ukrajiny do EU ve zvýšeném množství dovážet nový druh 
děleného drůbežího masa. Tento nový druh sestává z tradičních prsou, která zahrnují i pažní 
kosti křídel, přičemž uvedené kosti tvoří jen velmi malou část jeho celkové hmotnosti. 
Uvedené maso může být s minimálním zpracováním uváděno na trh Unie jako drůbeží prsa. 
Exponenciální nárůst bezcelního dovozu tohoto konkrétního děleného drůbežího masa 
z přibližně 3 700 tun v roce 2016 na více než 55 000 tun v roce 2018, který v průběhu jednání 
o dohodě o přidružení neexistoval, ani nebyl předvídatelný, vyvolává velké obavy. Oslabuje 
ochranu, kterou mají v rámci dohody o přidružení drůbeží prsa, a má potenciál narušit citlivou 
rovnováhu na trhu s drůbežím masem v EU.

Pokud dohoda vstoupí v platnost, zpravodaj navrhuje rozdělit celní kvóty přidělené Ukrajině 
na jednotlivé celní položky a měsíční období.

Evropská komise by měla zvážit, že navrhne Ukrajině úpravu prohloubené a komplexní 
dohody o volném obchodu s cílem zavést dvoustranná ochranná opatření pro obchod se 
zemědělskými komoditami, která by umožnila dočasné pozastavení nebo snížení celních 
preferencí v případě narušení citlivých odvětví zemědělského trhu způsobeného produkty 
dováženými za preferenčních podmínek.

Zpravodaj vyzývá Komisi, aby zajistila plné prosazení závazků našich partnerů. V případě 
Ukrajiny se to vztahuje mimo jiné na sanitární a fytosanitární otázky, u nichž se Ukrajina 
v rámci prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zavázala uvést své právní 
předpisy do souladu s právními předpisy Unie a splnit požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat.

Vyjednané řešení spočívá ve zvýšení stávající kvóty pro drůbeží maso a výrobky z drůbežího 
masa o dalších 50 000 tun, se zahrnutím podpoložek KN 0207 1370 a 0207 1470 „Ostatní 
dělené maso“ do stávající celní kvóty a obnovením celní sazby podle doložky nejvyšších 
výhod ve výši 100,8 EUR/100 kg pro dovoz obou uvedených podpoložek „Ostatní dělené 
maso“ nad rámec objemu celní kvóty. 

Zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova doporučil udělit souhlas 
s touto dohodou, neboť jejím cílem je chránit zájmy zúčastněných stran Unie a zastavit 
potenciální neomezený bezcelní dovoz drůbeže, který by mohl ohrozit podmínky, za nichž lze 
v rámci prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu dovážet do Unie tradiční 
drůbeží prsa, zejména množstevní omezení v podobě celní kvóty.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie 
Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní 
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preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení 
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými 
státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé.
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