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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 
Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и 
продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави 
членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (10720/2019),

— като взе предвид проекта на Споразумение под формата на размяна на писма 
между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за 
месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението 
за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна1,

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно 
член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-
0105/2019),

— като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони,

— като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A9-0024/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Украйна.

1 ОВ L 206, 6.8.2019 г., стр. 3—8.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

В рамките на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), която е 
част от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, подписано през 2014 г., 
повечето тарифни линии са либерализирани или са предмет на специфични тарифни 
квоти. Птичето месо и продуктите от птиче месо се считат за чувствителни изделия. 
Ето защо по силата на ЗВЗСТ те се ползват от безмитна тарифна квота (БТК). 

Въпреки това вносът на „други“ разфасовки, пресни или замразени, на птиче месо и 
продукти от Украйна по тарифни линии КН 0207 13 70 и 0207 14 70 е либерализиран, 
без каквито и да било количествени ограничения.  От 2016 г. насам ЕС получава 
експоненциално нарастващи количества от птичи разфасовки по тези две, незащитени 
тарифни линии, като вносът се е увеличил от 3 700 тона през 2016 г. на повече от 
55 000 тона през 2018 година. Този нов вид птича разфасовка се състои от традиционни 
гърди, с прикачени към тях раменни кости на крилцата. След незначителна 
трансформация в ЕС, те се продават на пазара на ЕС като гърди от домашни птици, 
които се считат за високо чувствителен продукт, подлежащ на ТК. Тази иновативна 
разфасовка на птиче месо е създадена с единствената цел да бъде класифицирана като 
безмитна тарифна линия по силата на ЗВЗСТ.  

Стойността на вноса в ЕС по двете тарифни линии КН 0207 13 70 и 0207 14 70 през 
2016 и 2017 г. достигна обща стойност от 43,9 милиона евро, което представлява 1,1% 
от общата стойност на вноса на птиче месо в ЕС от всички трети държави за 
посочените две календарни години.  

На 20 декември 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с 
Украйна с цел отстраняване на риска от нарушаване на функционирането на пазара на 
ЕС поради неограничения безмитен внос от Украйна и намиране на решение чрез 
изменение на търговските преференции за птиче месо и продукти от птиче месо.

Преговорите бяха проведени от 29 януари до 22 февруари 2019 г. и приключиха на 19 
март 2019 г. В споразумението се предвижда изменение на Споразумението за 
асоцииране, при което двете тарифни линии КН 0207 13 70 и КН 0207 14 70 се 
интегрират в съществуващата тарифна квота (ТК) от 18 400 тона понастоящем, със 
заложено увеличение на 20 000 тона през 2021 г., а размерът на ТК се увеличава с 
50 000 тона. В случай че вносът по тарифни линии КН 0207 13 70 и КН 0207 14 70 
надвиши ТК, към тях ще се прилага митническата ставка за най-облагодетелствана 
нация от 100,8 евро за 100 кг нетно тегло.

Въпреки че по отношение на това досие се прилага стандартна процедура за одобрение, 
впечатляващо е, че преговорите бяха приключени в рамките на три седмици. Проектът 
на споразумение включваше разпоредба, съгласно която споразумението следва да се 
прилага временно след ратификацията от украинския парламент (от първия ден на 
месеца, следващ датата на получаване на уведомлението за приключване на 
ратификацията). Комисията по международна търговия беше уведомена на 15 март 
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2019 г., когато преди изборите оставаха насрочени само две пленарни заседания на 
Парламента. Това означаваше, че в случай на бързо провеждане на процедурите в 
Украйна, съществува възможност споразумението да се прилага временно преди 
одобрението му от Европейския парламент. 

Комисията по международна търговия (INTA) организира размяна на мнения относно 
досието, вследствие на което председателят на INTA изпрати писмо до членовете на 
Комисията Сесилия Малмстрьом и Фил Хоган, като отбеляза предложението на 
Комисията за временно прилагане на споразумението и същевременно припомни 
общото правило, че не следва да се прилагат временно споразумения или техните 
изменения преди да бъде получено одобрението на Парламента. 

Европейският съюз и Украйна подписаха споразумението на 30 юли 2019 година. На 26 
август 2019 г. Съветът представи на Парламента подписаното споразумение с искане за 
даване на одобрение.  

Ключови послания 

Украйна е важен геополитически и геостратегически партньор на Европейския съюз. 
ЕС нееднократно потвърждава този факт на няколко основания, включително — наред 
с другото — като предоставя макрофинансова помощ, за да подпомогне Украйна в 
политическия и икономическия преход. Това доказва ангажимента на ЕС да постигне 
целите на европейската политика за съседство, а именно политическа и икономическа 
стабилност. 

ЕС е най-големият търговски партньор на Украйна, като неговият дял в търговията на 
страната се равнява на повече 40% през 2016 г. През 2016 г. търговията с Украйна 
представлява 0,9% от общата търговия на ЕС, с оборот от 29,6 млрд. евро.
Търговията със стоки между ЕС и Украйна възлизаше на 40 млрд. евро през 2018 г., от 
които вносът от Украйна се равняваше на 18 млрд. евро, а износът за Украйна — на 
22,1 млрд. евро, при което ЕС натрупа търговски излишък от 4 млрд. евро. Следва да се 
отбележи, че поради кризата, както и поради политическата и икономическата 
нестабилност в Украйна, настоящият търговски обем е на равнището от 2008 г. 
Парламентът приветства постепенното засилване на търговските връзки и 
диверсификацията на износа на Украйна за ЕС като положителна последица от ЗВЗСТ.  
Въпреки това трябва да се подчертае значението на правилното прилагане на ЗВЗСТ. 
Нетипичната разфасовка на птиче месо, макар и законна, несъмнено използва пропуск в 
споразумението. Този подход явно противоречи на духа на лоялното сътрудничество. 
Фактът, че всички разпоредби на споразумението трябва да бъдат изцяло спазвани и 
прилагани, не подлежи на обсъждане.

С цел да се предотврати рискът от потенциално неограничен безмитен внос на птиче 
месо, което е силно чувствителен за ЕС продукт, Комисията проведе преговори и ги 
приключи с изменение на разпоредбите относно търговията с птиче месо и продукти от 
птиче месо, предвидени от Споразумението за асоцииране. С изменения текст се 
премахва съществуващата „вратичка“ и търговията с птиче месо може отново да се 
основава на правила.



PE641.176v02-00 8/14 RR\1192787BG.docx

BG

Препоръки

Докладчикът препоръчва това споразумение да бъде одобрено, тъй като то предоставя 
решение на настоящата ситуация, причинена от прекомерния внос на птиче месо от 
Украйна, а именно като:

— интегрира двете тарифни линии КН 0207 13 70 и 0207 14 70 в съществуващата ТК,

— увеличи ТК с 50 000 т и

— подлага целият внос, който надхвърля горепосочените тарифни линии, както и други 
тарифни линии, на митническата ставка за НОН.

Това изменено споразумение има за цел да защити интересите на производителите от 
ЕС и ще осигурява защити срещу потенциалния неограничен внос на птиче месо. Освен 
това докладчикът призовава за пълно, лоялно и правилно прилагане на цялата 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), към която Украйна е 
поела ангажимент.  Докладчикът също така припомня значението на пълната 
ангажираност на украинския партньор във връзка със санитарните и фитосанитарните 
условия, тъй като те не подлежат на договаряне. Всички вносни селскостопански 
хранителни продукти трябва да отговарят на строгите стандарти на ЕС за безопасност 
на храните и високо качество. Стандартите на ЕС за безопасност на храните и здраве се 
прилагат за всички продукти, продавани и консумирани в ЕС, независимо дали те са 
произведени в рамките на Съюза или са внесени.

Освен това Комисията следва внимателно и редовно да извършва мониторинг на 
прилагането и спазването на настоящото споразумение. Парламентът ще следи този 
мониторинг и ще повдига въпроси, когато счете това за необходимо.

Търговията с птиче месо е само част от широкия спектър на търговията между ЕС и 
Украйна. Украйна продължава да бъде много важен търговски партньор на ЕС, и 
следователно спазването на ЗВЗСТ и неговото пълно прилагане са от жизненоважно 
значение за доброто сътрудничество. Украйна следва да извършва търговията в 
рамките на правилата за ЗВЗСТ по надежден и заслужаващ доверие начин.

Комисията трябва да разгледа задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна 
търговия (ЗВЗСТ) в по-широк смисъл и да установи, ако е възможно, други 
съществуващи пропуски, които биха могли да поставят производителите от ЕС в 
неблагоприятно положение. Поради това Комисията следва незабавно да използва 
целия набор от инструменти в областта на търговията за преодоляване на евентуални 
проблеми.

Докладчикът препоръчва бързо прилагане на споразумението, сключено под формата 
на размяна на писма, с което се изменят търговските преференции за месо от домашни 
птици и продукти от такова месо, тъй като това създава стабилна и предвидима 
търговска среда чрез премахване на наличните съгласно действащите разпоредби 
пропуски. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна 
за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от 
такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и 
Украйна, от друга страна
(10720/2019  – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Докладчик по становище: Збигнев Кужмюк

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя влизането в сила възможно най-скоро на Споразумението с 
Украйна под формата на размяна на писма за изменение на търговските преференции за 
месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за 
асоцииране между ЕС и Украйна. Това е необходимо, за да се ограничи възможността 
за по-нататъшно увеличаване на вноса от Украйна на така наречените специални 
пилешки разфасовки.

От средата на 2016 г. започна да се извършва внос от Украйна в Съюза на нов вид 
разфасовка от домашни птици във все по-големи количества. Тази нова разфасовка се 
състои от традиционни гърди с прикачени към тях раменни кости на крилцата, като 
последните съставляват много малка част от общото тегло на разфасовката. След 
минимална трансформация тази разфасовка може да се предлага на пазара в Съюза като 
гърди от домашни птици. Експоненциалното нарастване на безмитния внос от около 
3 700 тона през 2016 г. до над 55 000 тона през 2018 г. от тази конкретна разфасовка от 
домашни птици, която нито съществуваше, нито беше предвидима по време на 
преговорите по Споразумението за асоцииране, породи дълбока загриженост. То 
уронва защитата, предоставяна на гърдите от домашни птици в Споразумението за 
асоцииране, и има потенциала да наруши деликатното равновесие на пазара на месо от 
домашни птици в ЕС.

Ако споразумението влезе в сила, докладчикът предлага разделянето на тарифните 
квоти, разпределени на Украйна, на отделни тарифни линии и месечни периоди.
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Европейската комисия следва да обмисли предложение към Украйна за изменение на 
Задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ) с цел 
въвеждане на двустранни защитни мерки за търговията със селскостопански стоки, 
което ще даде възможност за временно преустановяване или намаляване на тарифните 
преференции в случай на сътресения в чувствителни сектори на селскостопанския 
пазар, причинени от продукти, внасяни при преференциални условия.

Докладчикът призовава Комисията да гарантира изпълнението на ангажиментите на 
нашите партньори в тяхната цялост. В случая на Украйна това се отнася, наред с 
другото, до санитарните и фитосанитарните въпроси, по отношение на които Украйна 
пое ангажимент, съгласно ЗВССТ, да приведе законодателството си в съответствие със 
законодателството на Съюза и да спазва изискванията за хуманно отношение към 
животните.

Договореното решение се състои в увеличаване на съществуващата квота за месо от 
домашни птици и продукти от такова месо с още 50 000 тона, включително тарифни 
линии с кодове по КН 0207 1370 и 0207 1470 за „други разфасовки“, попадащи в 
обхвата на съществуващата тарифна квота и възстановяващи тарифното третиране 
„най-облагодетелствана нация“ от 100,8 EUR/100 кг нетно тегло за внос по двете 
тарифни линии за „други разфасовки“, които надвишават обема на тарифната квота. 

Докладчикът предлага комисията по земеделие и развитие на селските райони да 
препоръча да се даде одобрение за това споразумение, тъй като то има за цел да защити 
интересите на заинтересованите страни от Съюза и да спре потенциалния неограничен 
безмитен внос на домашни птици, който би могъл да урони условията, при които 
традиционните разфасовки от гърди от домашни птици могат да бъдат внасяни в Съюза 
съгласно ЗВССТ, по-специално количествените ограничения под формата на тарифни 
квоти.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
международна търговия да препоръча одобряване на проекта на решение на Съвета за 
сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма 
между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо 
от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за 
асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и 
техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна.
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