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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, 
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és 
baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról 
szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött 
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 
határozattervezetről
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10720/2019),

– tekintettel a levélváltás formájában az Európai Unió és Ukrajna között az egyrészről az 
Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna 
közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-
készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló 
megállapodás tervezetére

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének 
(4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 
alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0105/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0000/2019),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Ukrajna kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Háttér

A mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) keretében – amely az EU és 
Ukrajna közötti, 2014-ben aláírt társulási megállapodás része – a legtöbb tarifacsoport 
liberalizált vagy egyedi vámkontingensek hatálya alá tartozik. A baromfihús és a baromfihúsból 
készült termékek érzékeny termékeknek minősülnek. Ezért a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás értelmében vámmentes vámkontingensek alá tartoznak. 

A 0207 13 70 és a 0207 14 70 KN-kódszámú tarifacsoportba tartozó friss vagy fagyasztott 
„egyéb” ukrán baromfidarabok behozatalát azonban mennyiségi korlátozások nélkül 
liberalizálják.  2016 óta az EU-ba exponenciálisan növekvő mennyiségű baromfidarabok 
érkeztek pontosan e két, védelem nélküli tarifacsoporton belül; a behozatal a 2016. évi 3 700 
tonnáról 55 000 tonnára emelkedett 2018-ban. Ez az újfajta baromfidarab a hagyományos 
mellrészt tartalmazza a szárnyak felkarcsontjaival együtt. Az EU-n belüli kismértékű 
átalakulást követően azokat az EU piacán baromfimellként értékesítették, amely a 
vámkontingensek hatálya alá tartozó, rendkívül érzékeny terméknek minősül. Ezeket az 
innovatív baromfidarabokat kizárólag azzal a céllal alakították ki így, hogy a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás értelmében vámmentes tarifacsoportba tartozzanak.  

A 0207 13 70 és a 0207 14 70 KN-kódszámú két tarifacsoporton belül az EU-ba irányuló 
behozatal értéke 2016-ben és 2017-ben 43,9 millió euró együttes behozatali értéket ért el, ami 
az összes harmadik országból származó teljes uniós baromfihús-behozatal 1,1%-ának felel meg 
az említett két naptári évben.  

A Tanács 2018. december 20-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen 
Ukrajnával annak a kockázatnak a megszüntetése érdekében, hogy az Ukrajnából származó 
korlátlan vámmentes behozatal eltorzítsa az uniós piacot, és hogy megoldást találjon a 
baromfihúsra és a baromfihús-készítményekre vonatkozó kereskedelmi preferenciák 
módosításával.

A tárgyalások 2019. január 29. és február 22. között folytak, és 2019. március 19-én lezárultak. 
A megállapodás a társulási megállapodást módosításából áll, amely belefoglal kettő – a 
0207 13 70, illetve a 0207 14 70 KN-kód alá tartozó – tarifacsoportot a jelenleg 18 400 tonnás, 
2021-ig 20 000 tonnára emelkedő hatályos vámkontingensbe, a vámkontingens mérete pedig 
50 000 tonnával nő majd. Amennyiben a 0207 13 70 és 0207 14 70 KN-kódszámú 
tarifacsoportba tartozó behozatal meghaladja a vámkontingens mennyiségét, arra a legnagyobb 
kedvezményes elbánás (MFN-elbánás) szerinti 100,8 EUR/100 kg nettó tömeg mértékű 
vámtétel lesz alkalmazandó.

Míg a standard engedélyezési eljárás alkalmazandó erre a dossziéra, figyelemre méltó, hogy a 
tárgyalások három héten belül lezárultak. A megállapodástervezet rendelkezett arról, hogy a 
megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az ukrán parlament megerősítésekor (a megerősítés 
lezárultáról szóló értesítés kézhezvételének időpontját követő hónap első napjától). Az INTA 
bizottságot 2019. március 15-én értesítették, amikor a választások előtt csak két plenáris ülést 
ütemeztek be. Ez azt jelentette, hogy azonnali ukrajnai eljárások esetében a megállapodást az 
Európai Parlament jóváhagyása előtt ideiglenesen alkalmazni lehetett volna. 
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Az INTA bizottság eszmecserét szervezett a dossziéról, és ennek következtében az INTA 
bizottság elnöke levelet küldött a Cecilia Malmström és Phil Hogan biztosnak, tudomásul véve 
a Bizottságnak a megállapodás ideiglenes alkalmazására irányuló javaslatát, emlékeztetve arra 
az általános szabályra, hogy semmilyen megállapodást vagy azok módosításait nem szabad a 
Parlament jóváhagyása előtt ideiglenesen alkalmazni. 

Az EU és Ukrajna 2019. július 30-án írta alá a megállapodást. 2019. augusztus 26-án a Tanács 
a jóváhagyás iránti kérelemmel együtt benyújtotta az aláírt megállapodást a Parlamentnek.  

Legfőbb megállapítások 

Ukrajna az Európai Unió fontos geopolitikai és geostratégiai partnere. Az EU ezt számos 
alkalommal folyamatosan elismerte, többek között a makroszintű pénzügyi támogatás révén, 
hogy segítséget nyújtson Ukrajnának a politikai és gazdasági átalakulás folyamatában. Ez 
bizonyítja az EU abbéli elkötelezettségét, hogy megvalósítsák az európai szomszédságpolitika 
célkitűzéseit, nevezetesen a politikai és gazdasági stabilitást. 

Az EU Ukrajna legnagyobb kereskedelmi partnere, 2016-ban kereskedelmi forgalmának több 
mint 40%-át tette ki. Ukrajna az EU teljes kereskedelmének 0,9%-át teszi ki, ami 2016-ban 29,6 
milliárd eurós forgalmat jelent.
Az EU és Ukrajna közötti árukereskedelem 2018-ban 40 milliárd eurót tett ki, amelyből az 
Ukrajnából származó behozatal 18 milliárd euró volt, az Ukrajnába irányuló export pedig 22,1 
milliárd euró volt, amellyel az EU 4 milliárd eurós kereskedelmi többletet halmozott fel. Meg 
kell jegyezni, hogy a válság, valamint az ukrajnai politikai és gazdasági válság miatt a jelenlegi 
kereskedelmi volumen a 2008. évi szintnek felel meg. A Parlament üdvözölte a kereskedelmi 
kapcsolatok fokozatos erősödését és az EU-ba irányuló ukrán export diverzifikációját, ami a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás pozitív következménye.  
Mindazonáltal hangsúlyozni kell a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 
megfelelő végrehajtásának fontosságát. Az atipikus módon darabolt baromfival – bár az 
jogszerű – minden kétséget kizáróan a megállapodásban lévő joghézagot használják ki. Ez a 
megközelítés egyértelműen ellentétes a jóhiszemű együttműködés szellemével. Vita felett áll, 
hogy a megállapodás valamennyi rendelkezését teljes mértékben tiszteletben kell tartani és 
végre kell hajtani.

Annak érdekében, hogy meg lehessen szüntetni az EU számára rendkívül érzékeny baromfihús  
potenciálisan korlátlan vámmentes behozatalát, a Bizottság tárgyalásokat folytatott, és azokat 
baromfihús és baromfihús-készítmények társulási megállapodás által előírt kereskedelmének 
módosításával zárta le. A módosított szöveg megszünteti a joghézagot, és a baromfihús 
kereskedelme ismét a szabályokon alapulhat.

Ajánlások

Az előadó javasolja a megállapodás jóváhagyását, mivel az megoldást nyújt az ukrán 
baromfihús túlzott behozatala által okozott jelenlegi helyzetre, nevezetesen:

– integrálja a 0207 13 70 és a 0207 14 70 KN-kódszámú két tarifacsoportot a meglévő 
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vámkontingensbe,

– 50 000 tonnával növeli a vámkontingenst, valamint

– a fent említett tarifacsoportok, valamint az egyéb tarifacsoportok többletimportjára a 
legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtételt alkalmazza.

E módosított megállapodás célja az uniós termelők érdekeinek védelme, és védelmet biztosít a 
baromfihús esetleges korlátlan behozatala ellen. Az előadó továbbá kéri a teljes mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás alapos, pontos és hű végrehajtását, amely mellett 
Ukrajna egyébként is elkötelezte magát.  Az előadó emlékeztet továbbá annak fontosságára, 
hogy az ukrán partner teljes mértékben betartsa az egészségügyi és növény-egészségügyi 
feltételeket, mivel ezek nem képezhetik alku tárgyát. Valamennyi importált mezőgazdasági 
élelmiszer-terméknek meg kell felelnie az EU szigorú élelmiszer-biztonsági és minőségi 
előírásainak. Az uniós élelmiszer-biztonsági és egészségügyi előírások minden, az EU-ban 
értékesített és fogyasztott termékre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azokat belföldön 
állították-e elő vagy importálták.

A Bizottságnak továbbá gondosan és rendszeresen nyomon kell követnie e megállapodás 
végrehajtását és tiszteletben tartását. A Parlament figyelemmel kíséri a nyomon követést, és 
szükség esetén kérdéseket vet fel.

A baromfihús kereskedelme az EU és Ukrajna közötti nagy kereskedelmi spektrumnak csak 
egy része. Ukrajna továbbra is nagyon fontos kereskedelmi partner az EU számára, így a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás tiszteletben tartása és a teljes körű 
végrehajtás létfontosságú a jó együttműködés szempontjából. Ukrajnának megbízható módon 
kell folytatnia a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) szabályai 
szerinti kereskedelmet.

A Bizottságnak szélesebb körben kell megvizsgálnia a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodást, és – amennyiben lehetséges – azonosítania kell a 
fennmaradó hiányosságokat és joghézagokat, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatnák az uniós 
termelőket. Ezért a Bizottságnak az esetleges problémák megoldása érdekében haladéktalanul 
fel kell használnia a teljes kereskedelmi eszköztárat.

Az előadó javasolja a levélváltás formájában megkötött megállapodás gyors végrehajtását, 
módosítva a baromfihús és a baromfihús-készítmények kereskedelmi preferenciáit, mivel ez 
stabil és kiszámítható kereskedelmi környezetet teremt a jelenlegi rendelkezések szerinti 
hiányosságok megszüntetésével. 


