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домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението 
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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 
3700 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.

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 
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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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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Сключване 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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