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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab Ukrainaga kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse ELi 
ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja 
kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi, võimalikult kiiret jõustumist. See on vajalik, 
et piirata Ukrainast pärit kana spetsiaalse lõikega jaotustükkide impordi võimalikku edasist 
suurenemist.

Alates 2016. aasta teisest poolest hakati Ukrainast liitu importima üha suuremates kogustes 
kodulinnuliha uut tüüpi jaotustükke. Uut tüüpi jaotustükk koosneb traditsioonilisest 
rinnalihatükist koos õlavarreluudega, mis moodustavad jaotustüki kogumassist väga väikese 
osa. Selliseid jaotustükke saab pärast vähest töötlemist liidus turustada kui kodulinnu 
rinnaliha. Suurt muret on tekitanud selle konkreetse kodulinnuliha jaotustüki tollimaksuvaba 
impordi hüppeline kasv ligikaudu 3700 tonnilt 2016. aastal enam kui 55 000 tonnini 2018. 
aastal, mida assotsieerimislepingu läbirääkimiste ajal ei esinenud ega olnud võimalik ka 
prognoosida. See kahjustab kodulinnu rinnaliha tootjatele kõnealuse assotsieerimislepinguga 
pakutavat kaitset ja võib rikkuda ELi linnulihaturul valitseva hapra tasakaalu.

Kui kõnealune leping jõustub, teeb arvamuse koostaja ettepaneku jagada Ukrainale eraldatud 
tariifikvoodid konkreetseteks tariifiridadeks ja kuude lõikes.

Euroopa Komisjon peaks kaaluma Ukrainale ettepaneku tegemist põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu muutmiseks, et kehtestada põllumajandustoodetega kauplemisele 
kahepoolsed kaitsemeetmed, mis võimaldaksid tariifsete soodustuste ajutist peatamist või 
vähendamist soodustingimustel imporditud toodete poolt tundlikes põllumajandussektorites 
põhjustatud turuhäirete korral.

Arvamuse koostaja kutsub komisjoni üles tagama, et liidu partnerid pühenduvad täielikult 
oma kohustuste täitmisele. Ukraina puhul puudutab see muu hulgas sanitaar- ja 
fütosanitaarküsimusi, mille osas Ukraina on põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
raames võtnud kohustuse viia oma õigusaktid vastavusse liidu õigusaktidega ja järgida 
loomade heaolu nõudeid.

Läbirääkimiste tulemusel saadud lahendus seisneb kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe 
olemasoleva kvoodi suurendamises veel 50 000 tonni võrra, viies „muude tükkide“ tariifiread 
CN 0207 1370 ja 0207 1470 praegu kohaldatava tariifikvoodi alla ja ennistades 
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära 100,8 eurot netomassi 100 kg kohta kahe asjaomase 
„muude tükkide“ tariifirea alla kuuluva impordi suhtes, mis ületab tariifikvoodi mahtu. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon annaks 
soovituse kiita kõnealune leping heaks, kuna selle eesmärk on kaitsta liidu sidusrühmade huve 
ja peatada kodulinnuliha võimalik piiramatu tollimaksuvaba import, mis võiks kahjustada 
tingimusi, mille alusel võib kodulinnuliha traditsioonilisi rinnatükke põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu raames liitu importida, eelkõige tariifikvoodi vormis 
sätestatud koguselisi piiranguid.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 



PE641.140v01-00 4/4 PA\1188494ET.docx

ET

komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek 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.


