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Starptautiskās tirdzniecības komitejai

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
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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atbalsta to, ka iespējami drīzāk stājas spēkā nolīgums vēstuļu 
apmaiņas veidā ar Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu 
un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas asociācijas nolīgumā starp ES un Ukrainu. 
Tas ir nepieciešams, lai ierobežotu iespēju, ka vēl vairāk palielinās tā dēvēto īpašo cāļa 
izcirtņu imports no Ukrainas.

No 2016. gada vidus Savienībā no Ukrainas sāka aizvien lielākā apjomā importēt jauna veida 
mājputnu gaļas izcirtņus. Jaunā veida izcirtnis sastāv no parastās krūtiņas, kam ir klāt spārnu 
pleca kauli (humerus), kuri veido pavisam nelielu daļu no izcirtņa kopējā svara. Pēc nelielas 
pārveidošanas šo gaļas izcirtni Savienībā var pārdot kā mājputnu gaļas krūtiņu. Šo konkrēto 
mājputnu gaļas izcirtņu beznodokļa importa apjoma straujais pieaugums no 3700 tonnām 
2016. gadā līdz vairāk nekā 55 000 tonnu 2018. gadā, kas laikā, kad norisinājās sarunas par 
asociācijas nolīgumu, nepastāvēja un nebija paredzams, rada lielas bažas. Tas apdraud 
aizsardzību, kura saskaņā ar asociācijas nolīgumu piešķirta mājputnu krūtiņām, un tas var 
izjaukt trauslo līdzsvaru ES mājputnu gaļas tirgū.

Ja nolīgums stājas spēkā, atzinuma sagatavotājs ierosina sadalīt Ukrainai piešķirtās tarifu 
kvotas atsevišķās tarifu kvotās un mēnešu periodos.

Eiropas Komisijai būtu jāapsver iespēja ierosināt Ukrainai padziļināta un visaptveroša brīvās 
tirdzniecības nolīguma  (DCFTA) grozījumus, lai ieviestu divpusējus aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm, kas ļautu uz laiku apturēt vai samazināt 
tarifa preferences gadījumā, ja lauksaimniecības tirgus jutīgās nozarēs rodas traucējumi, ko 
izraisa produkti, kurus importē saskaņā ar preferenciāliem noteikumiem.

Atzinuma sagatavotājs aicina Komisiju nodrošināt, ka mūsu partneri pilnībā izpilda savas 
saistības. Ukrainas gadījumā tas cita starpā attiecas uz sanitārajiem un fitosanitārajiem 
jautājumiem, saistībā ar kuriem Ukraina saskaņā ar DCFTA ir apņēmusies saskaņot savus 
tiesību aktus ar Savienības tiesību aktiem un panākt atbilstību dzīvnieku labturības prasībām.

Apspriestais risinājums ir palielināt mājputnu gaļas un mājputnu gaļas produktu pašreizējo 
kvotu par papildu 50 000 tonnām, ieskaitot “citu izcirtņu” tarifa pozīcijas ar KN kodu 
0207 1370 un 0207 1470 pašreizējās tarifa likmes kvotas ietvaros un atjaunot vislielākās 
labvēlības režīma nodokļa likmi100,8 EUR/100 kg/neto importam divās attiecīgajās „citu 
izcirtņu“ tarifu pozīcijās, kas pārsniedz tarifa kvotas apjomu. 

Atzinuma sagatavotājs ierosina Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai sniegt 
piekrišanu šim nolīgumam, jo tā mērķis ir aizsargāt Savienības ieinteresēto personu intereses 
un apturēt potenciālo neierobežoto beznodokļa mājputnu importu, kas varētu apdraudēt 
nosacījumus, ar kuriem Savienībā parasti var ievest mājputnu krūtiņas izcirtņus saskaņā ar 
DCFTA, jo īpaši kvantitatīvos ierobežojumus tarifa likmes kvotas veidā.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu par projektu Padomes lēmumam 
par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas 
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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.


