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PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie al Consiliului privind încheierea, în numele 
Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 
Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de 
pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările 
membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Raportor pentru aviz: Zbigniew Kuźmiuk
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul sprijină intrarea în vigoare cât mai curând posibil a acordului cu Ucraina, sub 
forma unui schimb de scrisori de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de 
pasăre și a preparatelor din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre UE și 
Ucraina. Acesta este necesar pentru a limita posibilitatea unei creșteri suplimentare a 
importurilor din Ucraina de bucăți de carne de pui.

Începând de la jumătatea anului 2016, a început să fie importat în UE, în cantități tot mai 
mari, un nou tip de bucăți de carne de pasăre din Ucraina. Această bucată nouă constă din 
piept de pui tradițional cu os, având atașate oasele humerus ale aripilor, acestea din urmă 
constituind o parte foarte mică din greutatea totală a bucății. În urma unui proces minim de 
transformare, această bucată poate fi comercializată în UE ca piept de pasăre. Creșterea 
exponențială a importurilor scutite de taxe vamale, de la aproximativ 3 700 de tone în 2016 la 
peste 55 000 de tone în 2018, din această bucată de carne de pasăre, care nici nu exista și nici 
nu a fost previzibilă în cursul negocierilor acordului de asociere, a ridicat o mare îngrijorare. 
Aceasta subminează protecția prevăzută pentru pieptul de păsări în temeiul Acordului de 
asociere și are potențialul de a perturba echilibrul fragil al pieței cărnii de pasăre din UE.

În cazul în care acordul intră în vigoare, raportorul propune să se împartă contingentele 
tarifare alocate Ucrainei în linii tarifare individuale și perioade lunare.

Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a propune Ucrainei o 
modificare a Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) pentru a introduce 
măsuri de salvgardare bilaterale pentru comerțul cu produse agricole de bază, care ar permite 
suspendarea temporară sau reducerea preferințelor tarifare în cazul unor perturbări în 
sectoarele sensibile ale pieței agricole, cauzate de produsele importate în condiții 
preferențiale.

Raportorul invită Comisia să asigure respectarea angajamentului deplin al partenerilor noștri. 
În cazul Ucrainei, aceasta se aplică, printre altele, aspectelor sanitare și fitosanitare, pentru 
care Ucraina s-a angajat în temeiul DCFTA pentru a alinia legislația sa la legislația Uniunii și 
pentru a se conforma cerințelor în materie de bunăstare a animalelor.

Soluția negociată constă în mărirea cotei existente pentru carnea de pasăre și pentru produsele 
din carne de pasăre cu 50 000 de tone suplimentare, inclusiv codurile tarifare NC pentru „alte 
bucăți” 0207 1370 și 0207 1470 din cadrul contingentului tarifar existent și restabilirea 
nivelului taxei vamale pentru clauza națiunii celei mai favorizate de 100.8/100 kg/net pentru 
importurile din cadrul celor două linii tarifare pentru „alte bucăți” care depășesc contingentul 
tarifar. 

Raportorul propune ca Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală să recomande aprobarea 
prezentului acord, întrucât acesta urmărește să protejeze interesele părților interesate din 
Uniune și să pună capăt eventualelor importuri nelimitate de carne de pasăre scutite de taxe, 
care ar putea submina condițiile în care pot fi importate bucățile tradiționale de piept de 
pasăre în Uniune în temeiul DCFTA, în special restricțiile cantitative sub forma unui 
contingent tarifar.
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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală invită Comisia pentru comerț internațional, în 
calitate de comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a proiectului de 
decizie al Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui 
schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor 
comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de 
asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările 
membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte.


