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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er tilhænger af, at aftalen med Ukraine i form af brevveksling om ændring af de 
handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen 
mellem EU og Ukraine, træder i kraft snarest muligt. Dette er nødvendigt for at begrænse 
muligheden for en yderligere stigning i importen fra Ukraine af de såkaldte 
toldkyllingeudskæringer.

Siden midten af 2016 er der i stigende mængder blevet importeret en ny type 
fjerkræudskæring fra Ukraine til Unionen. Denne nye udskæring består af det traditionelle 
bryststykke med vingeben, som kun udgør en meget lille del af udskæringens samlede vægt. 
Efter få ændringer kan denne udskæring markedsføres i Unionen som fjerkræbryst. Den 
eksponentielle stigning i den toldfrie import fra ca. 3700 tons i 2016 til over 55 000 tons i 
2018 af denne særlige fjerkræudskæring, som hverken fandtes eller kunne forudses under 
forhandlingerne om associeringsaftalen, har givet anledning til stor bekymring. Den 
underminerer den beskyttelse for fjerkræbryst, der er sikret i henhold til associeringsaftalen, 
og kan potentielt skade den følsomme balance på EU-markedet for fjerkrækød.

Hvis aftalen træder i kraft, foreslår ordføreren at opdele de toldkontingenter, der er tildelt 
Ukraine, i individuelle toldpositioner og på månedlige perioder.

Kommissionen bør overveje at foreslå Ukraine en ændring af den vidtgående og brede 
frihandelsaftale med henblik på at indføre bilaterale beskyttelsesforanstaltninger for handel 
med landbrugsråvarer, hvilket vil give mulighed for midlertidig suspension eller reduktion af 
toldpræferencer i tilfælde af forstyrrelser i de følsomme sektorer på landbrugsmarkedet som 
følge af import på præferencevilkår.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at sikre, at vores partnere lever fuldt op til deres 
forpligtelser. For så vidt angår Ukraine gælder dette bl.a. i forbindelse med nogle sundheds- 
og plantesundhedsmæssige spørgsmål, hvor Ukraine i henhold til den vidtgående og brede 
frihandelsaftale har forpligtet sig til at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og opfylde dyrevelfærdskravene.

Den forhandlede løsning består i at forhøje det eksisterende kontingent for fjerkrækød og 
fjerkrækødprodukter med yderligere 50 000 ton, integrere toldpositionerne for "andre 
udskæringer" KN 0207 1370 og 0207 1470 i det eksisterende toldkontingent og genindføre 
mestbegunstigelsestoldsatsen på 100,8 EUR/100 kg/netto for import under de to pågældende 
toldpositioner for "andre udskæringer" ud over toldkontingentet. 

Ordføreren foreslår, at Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter anbefaler, at 
aftalen godkendes, da den har til formål at beskytte interesserne hos interesserede parter i 
Unionen og standse den potentielle ubegrænsede toldfri import af fjerkræ, som kan 
underminere de i den vidtgående og brede frihandelsaftale fastsatte betingelser for import af 
traditionelle fjerkræbrystudskæringer til Unionen, navnlig de kvantitative begrænsninger i 
form af et toldkontingent.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 
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Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om 
indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union 
og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der 
er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side 
godkendes.


