Karta zadania nr 790 Do wniosku numer 110
Zamknięte

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
(nazwa wnioskodawcy)

1. Właściciel zadania
Krzysztof Jurgiel / Departament Współpracy Międzynarodowej / Agnieszka Wojciechowska
(Minister/Departament/Naczelnik)

2. Obszar
Wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa.
3. Cel I rzędu - nr 01.
Poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zachowanie jak największej liczby
gospodarstw rodzinnych i zapewnienie im równych warunków konkurencji.
4. Cel II rzędu - nr 01.03.
Zapewnienie warunków równej konkurencji na rynkach światowych.
5. Zadanie - nr 01.03.00
Zapewnienie warunków równej konkurencji na rynkach światowych.
6. Opis zadania
Podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 374/2014 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z
Ukrainy.
(zgodnie z pismem wnioskodawcy)

7. Opis stanu istniejącego dotyczącego sprawy/zadania
Zgodnie z informacją SAR (kwestie handlowe znajdują się w kompetencjach Departamentu
Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW).: w imporcie z Ukrainy produktów rolno-spożywczych, UE
zobowiązana jest do stosowania preferencji taryfowych w postaci zerowych stawek celnych (dla
niektórych produktów, w tym większości zbóż, tylko w ramach kontyngentów taryfowych).
Preferencyjne traktowanie wynika z Układu o Stowarzyszeniu UE-Ukraina, którego integralną
częścią jest Pogłębiona i Całościowa Umowa o Wolnym Handlu (DCFTA). Podpisanie politycznej
części Układu o Stowarzyszeniu UE-Ukraina miało miejsce 21 marca 2014 r., natomiast 27
czerwca 2014 r. nastąpiło podpisanie części handlowej – DCFTA. Na podstawie Umowy DCFTA,

której postanowienia weszły w życie 1 stycznia br. obie strony Umowy stosują preferencje taryfowe
w handlu dwustronnym towarami rolnymi.
8a. Ocena wewnętrzna proponowanych działań (departamenty, jednostki podległe i
nadzorowane)
8b. Ocena zewnętrzna proponowanych działań (organizacje pracujące na rzecz rolnictwa)
Prośba Izby Rolniczej o podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 374/2014 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł
na towary pochodzące z Ukrainy jest już nieaktualna. Obecnie zarówno UE, jak i Ukraina stosują
preferencje taryfowe w handlu dwustronnym towarami rolnymi.
9. Proponowane rozwiązania
Zgodnie z informacją SAR MRiRW, w sytuacji jeżeli wzrost importu z Ukrainy w ujęciu absolutnym
i relatywnym oraz warunki, na jakich jest dokonywany potwierdzają szkodę dla producentów
krajowych oraz poważne zakłócenia na rynku należałoby się skoncentrować na możliwości
ograniczenia importu preferencyjnego z Ukrainy. Wówczas należałoby rozważyć dwa kierunki
działań:
1) Uzyskać opinię DHiOR/GIORiN ws. możliwości zaostrzenia kontroli i ograniczeń ze względów
fitosanitarnych,
2) Zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju o konsultacje z KE odnośnie możliwych działań w sytuacji
gdy przyznane preferencje powodują lub grożą spowodowaniem poważnej szkody, a w Umowie
nie ma zapisów o dwustronnej klauzuli ochronnej.
10. Skutki finansowe, źródła finansowania
11. Niezbędne zmiany legislacyjne
12. Inne uwagi (niezbędne ekspertyzy i opracowania)
13. Konsultacje (nazwiska i telefony osób odpowiedzialnych za zadanie)
14. Eksperci, osoby do współpracy (dane kontaktowe)
15. Przewidywany termin realizacji zadania
2016-04-08
16. Powód, dla którego zadanie nie może być zrealizowane w terminie wyznaczonym przez
Administratora
17.

Inne uwagi

