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Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej 
preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z 
mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera jak najszybsze wejście w życie umowy z Ukrainą w formie wymiany 
listów w sprawie zmiany preferencji handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i 
wyrobów z mięsa drobiowego przewidzianych w Układzie o stowarzyszeniu między UE a 
Ukrainą. Jest to konieczne, aby ograniczyć możliwość dalszego wzrostu przywozu z Ukrainy 
nietypowych kawałków kurczaka.

Od połowy 2016 r. Ukraina eksportuje do Unii coraz więcej tych nietypowych kawałków 
mięsa drobiowego. Taki kawałek składa się ze zwykłej piersi kurczaka wraz z kośćmi 
skrzydeł, jednak kości te stanowią znikomą część całkowitej masy kawałka. Po minimalnej 
obróbce kawałki te mogą być wprowadzane do obrotu w Unii jako piersi drobiowe. Szybki 
wzrost bezcłowego przywozu tych specjalnych kawałków mięsa drobiowego (z około 3700 
ton w 2016 r. do ponad 55 000 ton w 2018 r.) nie występował wcześniej ani nie był możliwy 
do przewidzenia w trakcie negocjacji Układu o stowarzyszeniu i wzbudza obecnie poważne 
obawy. Osłabia on ochronę, którą przewidziano w odniesieniu do piersi drobiowych na mocy 
tego układu. Może także prowadzić do zakłócenia delikatnej równowagi na rynku mięsa 
drobiowego w Unii.

Jeżeli umowa wejdzie w życie, sprawozdawca proponuje podzielenie kontyngentów 
taryfowych przyznanych Ukrainie na poszczególne linie taryfowe i okresy miesięczne.

Komisja Europejska powinna rozważyć zaproponowanie Ukrainie zmiany pogłębionej i 
kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) w celu wprowadzenia dwustronnych 
środków ochronnych w handlu produktami rolnymi, która umożliwiłaby tymczasowe 
zawieszenie lub zmniejszenie preferencji taryfowych w przypadku zakłóceń we wrażliwych 
sektorach rynku rolnego wywołanych przywozem na warunkach preferencyjnych.

Sprawozdawca apeluje do Komisji, by zapewniła egzekwowanie wszystkich zobowiązań 
podjętych przez unijnych partnerów. W przypadku Ukrainy dotyczy to między innymi kwestii 
sanitarnych i fitosanitarnych – na mocy DCFTA Ukraina zobowiązała się bowiem do 
dostosowania ukraińskich przepisów do prawa Unii oraz do przestrzegania wymogów 
dotyczących dobrostanu zwierząt.

Wynegocjowane rozwiązanie polega na zwiększeniu istniejącej kwoty dla mięsa drobiowego i 
produktów z mięsa drobiowego o dodatkowe 50 000 ton, z uwzględnieniem „innych 
kawałków” oznaczonych kodami taryfowymi CN 0207 1370 i 0207 1470 w ramach obecnego 
kontyngentu taryfowego, oraz na przywróceniu stawki należności celnych stosowanej 
względem kraju najbardziej uprzywilejowanego i wynoszącej 100,8/100 kg/netto na przywóz 
w ramach dwóch linii taryfowych dla „innych kawałków” po przekroczeniu wielkość 
kontyngentu taryfowego. 

Sprawozdawca proponuje, aby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziła zgodę na 
zawarcie umowy, ponieważ ma ona na celu ochronę interesów zainteresowanych stron z Unii 
oraz powstrzymanie potencjalnego nieograniczonego bezcłowego przywozu drobiu, który 
mógłby naruszyć warunki przywozu do Unii w ramach DCFTA zwykłych kawałków piersi 
drobiowych, w szczególności ograniczenia ilościowe w postaci kontyngentu taryfowego.
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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi zatwierdzenie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego 
i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony


