POCC(19)395:1 – DA/jk

Do wiadomości POCC/CCC oraz GR „Drób i jaja”
DW biura krajowe, GR „Hodowla”

Informacja na temat propozycji Komisji dotyczącej
zarządzania Kontyngentami Taryfowymi (TRQs) na mięso
drobiowe
Szanowni Państwo,
Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat propozycji Komisji dotyczącej zarządzania
kontyngentami taryfowymi (TRQs) na mięso drobiowe. Są one efektem wymiany poglądów,
która miała miejsce w czasie ostatniego spotkania POCC/CCC (punkt 7). W załączniku
znajdziecie Państwo dokument techniczny przygotowany przez AVEC, w którym wyjaśniono
wpływ tej nowej propozycji na zarządzanie TRQ.

Co możemy zrobić?
Komisja (DG AGRI) prowadzi ostatnie prace nad przygotowywaną propozycją i konsultuje się
drogą wewnętrzną z poszczególnymi działami. Kolejne kroki są następujące:



Koniec stycznia/ początek lutego - Komisja rozpocznie konsultacje społeczne (luty).



Przełom lutego/marca - Komisja będzie „dopieszczać” projekt aktu wykonawczego i
delegowanego. Akt delegowany zostanie przesłany do Parlamentu Europejskiego
(PE). PE ma miesiąc na jego przyjęcie lub odrzucenie. Jeśli projekt zostanie
odrzucony, Komisja będzie musiała przygotować nową wersję aktu delegowanego.
Będzie to okazja do wprowadzenia w nim zmian zgodnie z naszymi sugestiami.

Co mogą zrobić organizacje członkowskie?



Wziąć udział w konsultacjach społecznych, kiedy te się rozpoczną. Sekretariat będzie
Państwa informował na bieżąco, a także przygotuje zarys odpowiedzi.



Od teraz możecie Państwo kontaktować się z asystentami waszych
eurodeputowanych, aby poinformować ich o nadchodzącej się propozycji. Jest ona
bardzo techniczna, więc będą potrzebować czasu, aby ją „przetrawić”. Możecie
Państwo wykorzystać załączone materiały. Copa i Cogeca, Avec oraz UECBV są w tej
chwili w kontakcie z przewodniczącym COMAGRI i koordynatorami poszczególnych
grup (AGRI), aby przekazywać im informacje.



Kiedy akt delegowany zostanie przesłany do PE, Sekretariat poinformuje Państwa o
tym i będzie zachęcał do podjęcia działań lobbingowych w stosunku do
eurodeputowanych, aby
-

odrzucili wniosek Komisji

-

zaproponowali następujące zmiany:
 Włączenie eksportu jako odniesienia dla wnioskowanych kwot taryfowych
mięsa drobiowego;
 Usunięcie ograniczeń kodów CN oraz kodów pochodzenia dla wszystkich
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wnioskowanych kwot taryfowych.


Proszę skontaktować się z władzami krajowymi. Oczekuje się, że w ramach Komitetu
Zarządzającego Komisja skonsultuje swój projekt aktu delegowanego z państwami
członkowskimi.

Komisja zakłada, że proponowany przez nią akt delegowany i akt wykonawczy
zostaną przyjęte do końca maja.

Wstęp
DG AGRI pracuje nad wprowadzaniem zmian w systemie zarządzania kontyngentami
taryfowymi (TRQs) produktów rolnych, m.in. mięsa drobiowego w ramach



dostosowywania przepisów UE do traktatu Lizbońskiego;



wdrażania ostatniej reformy WPR;



działań mających prowadzić do uproszczeń. Jesteśmy przekonani, że głównym
celem, który przyświeca Komisji jest zmniejszenie liczby wniosków i podmiotów,
ograniczenie obowiązków administracyjnych samej Komisji jak i państw
członkowskich.

W tej chwili mamy do czynienia z 26 wersją dokumentu. Temat jest bardzo techniczny i tylko
kilka państw członkowskich (wśród nich Holandia, Niemcy i Zjednoczone Królestwo) aktywnie
angażowało się w negocjacje z Komisją. Milczenie innych delegacji zostało przez Komisję uznane
za zgodę.
Harmonogram
Komisja (DG AGRI) kończy przygotowywać propozycję i w tej chwili prowadzi wewnętrzne
konsultacje z odpowiednimi działami. Kolejne kroki:
•

Koniec stycznia/ początek lutego - Komisja rozpocznie konsultacje społeczne (luty).

•
Przełom lutego/marca - Komisja będzie „dopieszczać” projekt aktu wykonawczego i
delegowanego.
Akt delegowany zostanie przesłany do Parlamentu Europejskiego (PE). PE ma miesiąc na jego
przyjęcie lub odrzucenie. Jeśli projekt zostanie odrzucony, Komisja będzie musiała przygotować
nową wersję aktu delegowanego. Będzie to okazja do wprowadzenia w nim zmian zgodnie z
naszymi sugestiami.

Komisja zakłada, że proponowany przez nią akt delegowany i akt wykonawczy zostaną
przyjęte do końca maja.
Obawiamy się, że z powodu skupienia się na kwestiach technicznych oraz dyskusjach
prowadzonych wokół WPR, temat ten może zostać pominięty. Bardzo ważnym jest, żebyście
Państwo skontaktowali się z swoim eurodeputowanym i zwrócili jego uwagę na tę kwestię.
Kontekst
Importowany towar może trafiać na europejski rynek w ramach wynegocjowanych
kontyngentów taryfowych (niższe cło lub jego zupełny brak) lub poza nimi (normalne cło).
Ustalenie kontyngentów taryfowych jest równoznaczne z przyznaniem korzyści (przewaga
konkurencyjna) naszym partnerom handlowym.
o

Zgodnie z obecnym systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi (slajd 5) ustalona
ilość importu do UE jest wynikiem wyliczeń uwzględniających
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a) wszystkie kody CN dla mięsa drobiowego (w tym piersi, skrzydełka, tzw. 5 ćwiartka itp.) i
b) wszystkie kraje pochodzenia
W tej chwili eksport z UE jest także uwzględniany w obliczaniu referencyjnego poziomu importu.
Pozwala to MŚP z Europy na konkurowanie z wielkimi eksporterami z państw trzecich (zob. slajd
6).
o

Zgodnie z nową propozycją obliczona wielkość importu będzie wynikiem wyliczeń
uwzględniających:
a) jeden kod CN mięsa drobiowego (np. tylko piersi lub tylko skrzydełka) - to oznacza, że
firma, aby otrzymać licencję, musi importować znaczące ilości produktów objętych danym
CN, co jest bardzo trudne do wykonania dla europejskich MŚP;
b) jeden kraj pochodzenia.

Ponadto unijny eksport do państw trzecich nie będzie już uwzględniany w obliczaniu
referencyjnego poziomu (zgodnie z poprzednimi wynikami). To w sposób znaczący wpłynie na
zdolność unijnych MŚP do budowania progów referencyjnych.

o Oto prawdopodobne konsekwencje nowej propozycji:

o



Operatorzy mogą zwiększyć swój udział w przyznanych licencjach wyłącznie za
pomocą importu objętego pełnym cłem. Import w oparciu normalne stawki celne
jest niemożliwy dla MŚP europejskich - nie są one wystarczająco silne
ekonomicznie. Z pewnością zmniejszy się ich udział w rynku.



Aktualnie, według informacji Avec, Brazylia eksportuje 80 000 ton mięsa
drobiowego, które podlega pełnym stawkom celnym. Wykorzystując korzyści
wynikające z kontyngentów taryfowych, brazylijskie firmy mogą wspierać eksport
mięsa drobiowego podlegającego pełnym stawkom celnym. Jest to możliwe,
ponieważ produkty pochodzące Brazylii są bardzo konkurencyjne, zwłaszcza jeśli
nie podlegają opłatom celnym. Ponadto są one w stanie osiągnąć zakładaną cenę
docelową dzięki odpowiedniemu doborowi produktów eksportowanych
podlegających pełnym opłatom celnym i tym niepodlegającym tym opłatom.



Producenci z państw trzecich (takich jak Brazylia, Tajlandia czy Ukraina) będą
nagradzani dodatkowymi pozwoleniami za każdy kg importowany w oparciu o
pełne stawki celne -mają oni ekonomiczny potencja, aby to zrobić. Tylko duże
państwa trzecie mogą stworzyć nowe referencyjne ilości, które pozwolą im na
zdominowanie sytuacji w obszarach danych kontyngentów taryfowych.



Pozwoli to na zbudowanie międzynarodowym firmom z państw trzecich pozycji
na rynku UE, co z kolei doprowadzi do zwiększenia unijnego importu z tych
państw trzecich. Nawet produktów objętych normalnymi stawkami celnymi. Nie
zapominajmy, że każda pierś drobiowa wwieziona na teren UE prowadzi do
zmniejszenia o 1 populacji europejskich brojlerów.



W ciągu kilku lat najwięksi producenci z państw trzecich przejmą pełną kontrolę
nad kwotami. Szacujemy, że potrwa to od 5 do 8 lat.

Konsekwencje dla unijnych producentów:


Kontyngenty taryfowe zostały zastosowane do produktów, które są uznawane za
wrażliwe. W związku z tym zarządzanie kontyngentami taryfowymi jest
przydatnym i skutecznym narzędziem do zarządzania rynkiem. Bieżąca
propozycja obniży skuteczność tego narzędzia w zakresie równoważenia
wewnętrznego rynku mięsa drobiowego.
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W czasie negocjacji z Kanadą i Meksykiem negocjatorom UE udało się odzyskać
możliwość zarządzania kontyngentami taryfowymi. Jednakże proponowane
zmiany osłabią moc UE, wzmacniając eksportujące państwa trzecie.



Największymi eksporterami mięsa drobiowego są Brazylia, Tajlandia i Ukraina.
Nawet jeśli celem tych zmian był sektor drobiu (całkowity import wynosi tu 900
000 ton mięsa drobiowego, co stanowi 25% całkowitej ilości spożywanego w
Europie mięsa z piersi kurczaka), to mogłyby one mieć zastosowanie do
kontyngentów taryfowych, które zostaną ustalone w przyszłych umowach
handlowych dla innych sektorów (np. Marcosur).



Wyeliminowanie unijnych MŚP zajmujących się importem wpłynie na
możliwości eksportowania unijnych produktów do państw trzecich.



Najczarniejszy brexitowy scenariusz doprowadzi do utraty rynków
Zjednoczonego Królestwa. Połączenie tych dwóch faktów (najgorszy możliwy
scenariusz brexitu i przesunięcie sił na korzyść eksportujących państw
trzecich) będzie mieć tragiczne skutki dla europejskiego rynku.

Co mogą zrobić organizacje członkowskie?



Wziąć udział w konsultacjach społecznych, kiedy te się rozpoczną. Sekretariat będzie
Państwa informował na bieżąco, a także przygotuje zarys odpowiedzi.



Od teraz możecie Państwo kontaktować się z asystentami waszych
eurodeputowanych, aby poinformować ich o nadchodzącej propozycji. Jest ona
bardzo techniczna, więc będą potrzebować czasu, aby ją „przetrawić”. Możecie
Państwo wykorzystać załączone materiały. Copa i Cogeca, Avec oraz UECBV są w tej
chwili w kontakcie z przewodniczącym COMAGRI i koordynatorami poszczególnych
grup (AGRI), aby przekazywać im informacje.



Kiedy akt delegowany zostanie przesłany do PE, Sekretariat poinformuje Państwa o
tym. Proszę skontaktować się ze swoim eurodeputowanym, aby
-

propozycja Komisji została odrzucona;

-

zaproponowane zostały następujące zmiany:
 Włączenie eksportu jako referencji dla wnioskowanych kwot taryfowych
dla mięsa drobiowego;
 Usunięcie ograniczeń kodów CN oraz kodów pochodzenia dla wszystkich
wnioskowanych kwot taryfowych



Proszę skontaktować się z władzami krajowymi. Oczekuje się, że w ramach Komitetu
Zarządzającego Komisja skonsultuje swój projekt aktu delegowanego z państwami
członkowskimi.

Komisja zakłada, że proponowany przez nią akt delegowany i akt wykonawczy
zostaną przyjęte do końca maja.
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