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van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 
Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees 
van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Rapporteur voor advies: Zbigniew Kuźmiuk



PE641.140v02-00 2/6 AD\1192044NL.docx

NL

PA_Leg_Consent



AD\1192044NL.docx 3/6 PE641.140v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur schaart zich achter de spoedige inwerkingtreding van de overeenkomst in de 
vorm van een briefwisseling met Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees 
van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Dit is nodig om de mogelijkheid van een 
verdere toename van invoer uit Oekraïne van op een speciale manier versneden kip te 
beperken.

Sinds medio 2016 wordt op een alternatieve manier versneden pluimveevlees in steeds grotere 
hoeveelheden vanuit Oekraïne naar de Unie ingevoerd. Dit nieuwe type deelstuk bestaat uit 
een traditionele borstkap waaraan de opperarmbenen van de vleugels zijn bevestigd, die maar 
een zeer klein deel van het totale gewicht van het deelstuk uitmaken. Na een minimale 
aanpassing kan dit deelstuk als borst van pluimvee in de Unie in de handel worden gebracht. 
De snelle toename van de rechtenvrije invoer van ongeveer 3 700 ton in 2016 naar ruim 
55 000 ton in 2018 van dit specifieke deelstuk pluimveevlees, waarvan tijdens de 
onderhandelingen over de Associatieovereenkomst geen sprake was en die toen ook nog niet 
te voorzien was, is een bron van grote zorg. Hierdoor wordt de in de Associatieovereenkomst 
opgenomen bescherming voor borstvlees van pluimvee ondermijnd en kan het delicate 
evenwicht op de EU-markt voor pluimveevlees verstoord raken.

Als de overeenkomst van kracht wordt, stelt de rapporteur voor de aan Oekraïne toegekende 
tariefcontingenten te splitsen in afzonderlijke tariefposten en in maandelijkse termijnen.

De Europese Commissie moet overwegen Oekraïne een wijziging van de diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) voor te stellen om bilaterale vrijwaringsmaatregelen in te 
voeren voor de handel in landbouwgrondstoffen, wat een tijdelijke schorsing of beperking van 
tariefpreferenties mogelijk zou maken in het geval van een verstoring van kwetsbare sectoren 
op de landbouwmarkt als gevolg van producten die onder preferentiële voorwaarden zijn 
ingevoerd.

De rapporteur verzoekt de Commissie erop toe te zien dat onze partners zich aan hun 
afspraken houden. In het geval van Oekraïne is dit onder andere van toepassing op sanitaire 
en fytosanitaire kwesties, met het oog waarop Oekraïne zich er in het kader van de DCFTA 
toe heeft verbonden zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de wetgeving van de 
Unie en te voldoen aan de eisen voor dierenwelzijn.

De onderhandelde oplossing bestaat uit de verhoging van de bestaande quota voor 
pluimveevlees en bereidingen daarvan met nog eens 50 000 ton, met inbegrip van de 
tariefposten “andere delen” (GN-codes 0207 1370 en 0207 1470) binnen het 
toepassingsgebied van het bestaande tariefcontingent, en uit de herinvoering van het 
meestbegunstigingsrecht van 100,8 EUR per 100 kg nettogewicht voor ingevoerde producten 
onder de eerder genoemde twee tariefposten “andere delen”, waarmee het volume van het 
tariefcontingent wordt overschreden. 

De rapporteur stelt voor dat de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling de 
aanbeveling doet om goedkeuring te verlenen aan deze overeenkomst, aangezien deze erop 
gericht is de belangen van belanghebbenden in de Unie te beschermen en de mogelijke 
onbeperkte rechtenvrije invoer van pluimvee een halt toe te roepen, aangezien hiermee de 
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voorwaarden waaronder op traditionele wijze versneden stukken borstvlees van pluimvee uit 
hoofde van de DCFTA in de Unie mogen worden ingevoerd, met name de kwantitatieve 
beperkingen in de vorm van een tariefcontingent, dreigen te worden ondermijnd.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel aan te bevelen om haar goedkeuring te geven aan het ontwerpbesluit van 
de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties 
voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.
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