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za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki 
izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih 
preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s 
Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na 
drugi strani
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja podpira, da bi začel sporazum z Ukrajino v obliki izmenjave pisem o 
spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, 
določenih s Sporazumom o pridružitvi med EU in Ukrajino, čim prej veljati. To je potrebno, 
da se uvoz tako imenovanih posebnih kosov perutnine iz Ukrajine ne bi še bolj povečal.

Od sredine leta 2016 se namreč iz Ukrajine v Unijo v vse večjih količinah uvažajo drugače 
razrezani kosi perutnine. Ta nova vrsta kosov obsega tradicionalno razrezane kose prsi s 
pritrjenim zgornjim delom peruti, pri čemer slednji tvori zelo majhen del skupne teže kosa. Po 
minimalni obdelavi se lahko ti kosi v Uniji tržijo kot perutninske prsi. Zelo skrb vzbujajoče 
je, da se je dajatev prost uvoz takih posebnih kosov perutnine, ki med pogajanji o Sporazumu 
o pridružitvi še niso obstajali in jih ni bilo mogoče predvideti, s približno 3700 ton leta 2016 
skokovito povečal na več kot 55.000 ton leta 2018. Spodkopava zaščito, ki je s Sporazumom 
o pridružitvi zagotovljena za perutninske prsi, in bi lahko porušil občutljivo ravnovesje na 
trgu perutnine v EU.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se (če bo sporazum začel veljati) tarifne kvote, ki so bile 
dodeljene Ukrajini, porazdelijo po posameznih tarifnih postavkah in po mesecih.

Evropska komisija bi morala razmisliti o tem, da bi Ukrajini predlagala, da se poglobljeni in 
celoviti sporazum o prosti trgovini spremeni in uvedejo dvostranski zaščitni ukrepi za 
trgovino s kmetijskimi proizvodi. Tako bi lahko bili tarifni preferenciali začasno opuščeni ali 
nižji, če bi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, v občutljivih sektorjih kmetijskega 
trga povzročili motnje.

Pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo naši partnerji izvajali vse svoje 
zaveze. V zvezi z Ukrajino to med drugim zadeva sanitarna in fitosanitarna vprašanja, glede 
katerih se je Ukrajina v okviru poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini 
zavezala, da bo svojo zakonodajo uskladila z zakonodajo Unije in da bo spoštovala standarde 
za dobrobit živali.

Izpogajano je bilo, da bodo obstoječe kvote za perutnino in proizvode iz perutnine povečane 
za dodatnih 50.000 ton, vključno s tarifnima postavkama KN za druge kose 0207 1370 
in 0207 1470 v okviru obstoječe tarifne kvote, in da bo ponovno vzpostavljena stopnja dajatve 
za države z največjimi ugodnostmi v višini 100,8 EUR/100 kg neto teže za uvoz v okviru 
zadevnih dveh tarifnih postavk v zvezi z drugimi kosi, ki presegajo količino iz tarifne kvote. 

Pripravljavec mnenja predlaga, da Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja priporoči 
odobritev tega sporazuma, saj je njegov cilj zaščititi interese deležnikov Unije in ustaviti 
potencialno neomejeno uvažanje dajatev proste perutnine, kar bi lahko spodkopalo pogoje 
(zlasti količinske omejitve v obliki tarifnih kvot), pod katerimi se lahko tradicionalno 
razrezani kosi perutninskih prsi uvozijo v Unijo v okviru poglobljenega in celovitega 
sporazuma o prosti trgovini.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v 
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obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih 
preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o 
pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi 
državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani.


