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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει την έναρξη ισχύος, το συντομότερο δυνατόν, της συμφωνίας με την 
Ουκρανία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, για την τροποποίηση των εμπορικών 
προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που 
προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. 
Αυτό είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης στις εισαγωγές από 
την Ουκρανία ενός συγκεκριμένου είδους τεμαχίων πουλερικών.

Από τα μέσα του 2016 άρχισε να εισάγεται ένας νέος τύπος τεμαχίου πουλερικών από την 
Ουκρανία στην Ένωση σε ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό το νέο τεμάχιο αποτελείται 
από ένα παραδοσιακό στήθος μαζί με τα βραχιόνια οστά από τις φτερούγες, που αποτελούν 
πολύ μικρό μέρος του συνολικού βάρους του τεμαχίου. Μετά από ελάχιστη μεταποίηση, το 
τεμάχιο αυτό μπορεί να διατεθεί στην αγορά της Ένωσης ως στήθος πουλερικών. Η ραγδαία 
αύξηση των αδασμολόγητων εισαγωγών από 3.700 τόνους περίπου το 2016 σε πάνω από 
55.000 τόνους το 2018 του συγκεκριμένου τεμαχίου πουλερικών, το οποίο δεν υπήρχε ούτε 
μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σύνδεσης, έχει εγείρει μεγάλες ανησυχίες. Υπονομεύει την προστασία που προβλέπεται για 
το στήθος πουλερικών βάσει της συμφωνίας σύνδεσης και μπορεί να διαταράξει τη λεπτή 
ισορροπία που επικρατεί στην ενωσιακή αγορά κρέατος πουλερικών.

Εάν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, ο εισηγητής προτείνει να διαχωριστούν οι δασμολογικές 
ποσοστώσεις που έχουν χορηγηθεί στην Ουκρανία σε μεμονωμένες δασμολογικές κλάσεις 
και σε μηνιαίες περιόδους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει στην Ουκρανία 
την τροποποίηση της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) 
με την εισαγωγή διμερών μέτρων διασφάλισης για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, τα 
οποία θα επιτρέπουν την προσωρινή αναστολή ή μείωση των δασμολογικών προτιμήσεων σε 
περίπτωση διαταραχής σε ευαίσθητους τομείς της γεωργικής αγοράς που προκαλούνται από 
προϊόντα που εισάγονται με προτιμησιακούς όρους.

Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την επιβολή της πλήρους δέσμευσης των 
εταίρων μας. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, για τα υγειονομικά 
και φυτοϋγειονομικά θέματα, για τα οποία η Ουκρανία έχει αναλάβει στο πλαίσιο της 
DCFTA να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Ένωσης και να 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η λύση που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις συνίσταται στην αύξηση της υφιστάμενης 
ποσόστωσης για το κρέας πουλερικών και προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών κατά 
επιπλέον 50 000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών κλάσεων ΣΟ 0207 1370 
και 0207 1470 για τα « άλλα τεμάχια» στο πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης δασμολογικής 
ποσόστωσης, και στην επαναφορά του δασμολογικού συντελεστή του πλέον ευνοούμενου 
κράτους ύψους 100.8 EUR/100 kg/καθαρού βάρους για τις εισαγωγές στο πλαίσιο των δύο 
αντίστοιχων δασμολογικών κλάσεων για «άλλα τεμάχια» που υπερβαίνουν τον όγκο της 
δασμολογικής ποσόστωσης. 

Ο εισηγητής προτείνει η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να δώσει τη 
συγκατάθεσή της για τη συμφωνία, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προστασία των 
συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών της Ένωσης και στην διακοπή των ενδεχομένως 
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απεριόριστων αδασμολόγητων εισαγωγών πουλερικών, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 
τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται να εισάγεται στην Ένωση παραδοσιακής μορφής 
στήθος πουλερικών στο πλαίσιο της DCFTA, ιδίως όσον αφορά τους ποσοτικούς 
περιορισμούς υπό μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του 
Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό 
μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις 
εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος 
πουλερικών τις οποίες προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και 
της Ουκρανίας, αφετέρου. 



AD\1192044EL.docx 5/6 PE641.140v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Συμπέρασμα για τη συμφωνία υπό μορφή επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις εμπορικές 
προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος 
πουλερικών τις οποίες προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, 
αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς 10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας INTA

Γνωμοδότηση
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
16.9.2019

Εισηγητής
       Ημερομηνία ορισμού

Zbigniew Kuźmiuk
4.9.2019

Ημερομηνία έγκρισης 5.11.2019

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

34
9
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, 
Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, 
Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo 
De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, 
Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin 
Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles 
Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria 
Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, 
Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah 
Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, 
Peter Jahr, Πέτρος Κόκκαλης, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik



PE641.140v02-00 6/6 AD\1192044EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

34 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert 
Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Sheila Ritchie

S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

9 -
GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης

ID Ivan David, Gilles Lebreton

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sarah Wiener

2 0
S&D Maria Noichl

Verts/ALE Bronis Ropė

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


