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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

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
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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó támogatja az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a 
baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények 
módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött, Ukrajnával kötendő megállapodás 
hatálybalépését. Erre annak a lehetőségnek a korlátozása érdekében van szükség, hogy a 
vámmentességet élvező csirkedarabok Ukrajnából történő behozatala tovább növekedjen.

2016 közepétől egy új típusú baromfidarabot kezdtek egyre nagyobb mennyiségben 
Ukrajnából az Unióba importálni. Ez az új baromfidarab a hagyományos mellrészt 
tartalmazza a szárnyak felkarcsontjaival együtt, mely utóbbi a darab teljes súlyának csak 
nagyon kis részét teszi ki. Minimális átalakítás után ez a baromfidarab baromfimellként 
forgalmazható az Unióban. Az említett baromfidarab vámmentes, a társulási megállapodásra 
irányuló tárgyalások idején még nem létező és nem is előrelátható behozatalának gyors 
növekedése jelentős aggodalomra ad okot. Aláássa a társulási megállapodásban a baromfimell 
tekintetében biztosított védelmet, és képes megzavarni a baromfihús uniós piacának kényes 
egyensúlyát.

Amennyiben a megállapodás hatályba lép, az előadó azt javasolja, hogy az Ukrajnára 
vonatkozó vámkontingenseket osszák fel egyedi vámsorokra és havi időszakokra.

Az Európai Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy javasolja Ukrajnának a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás (DCFTA) módosítását annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan kétoldalú védintézkedéseket vezessen 
be, amelyek lehetővé tennék a preferenciális feltételek mellett importált termékek által a 
mezőgazdasági piac érzékeny szektoraiban okozott zavarok esetében a vámkedvezmények 
ideiglenes felfüggesztését vagy csökkentését.

Az előadó felkéri az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa partnereink maradéktalan 
elkötelezettségét. Ukrajna esetében ez többek között az egészségügyi és növény-egészségügyi 
kérdésekre is vonatkozik, amelyek tekintetében Ukrajna a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség keretében vállalta, hogy összhangba hozza jogszabályait az uniós 
jogszabályokkal, és eleget tesz az állatjóléti követelményeknek.

A tárgyalásos megoldás lényege, hogy a jelenlegi vámkontingens keretében további 50 000 
tonnával növelik a baromfihús és a baromfihús-készítmények jelenlegi kvótáját, beleértve a 
0207 1370 és a 0207 1470 KN-kód alá tartozó „más darabok” tarifacsoportot, és a 100,8 
EUR/nettó 100 kg legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel újbóli alkalmazását 
írják elő az érintett, a vámkontingens mennyiségi keretét meghaladó két „más darabok” 
tarifacsoport esetében. 

Az előadó javasolja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság javasolja e 
megállapodás jóváhagyását, mivel annak célja az uniós érdekelt felek érdekeinek védelme, 
valamint az esetleges korlátlan vámmentes baromfi-behozatal megszüntetése, ami alááshatja 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről 
szóló megállapodás értelmében a hagyományos baromfimelldarabok behozhatók az Unióba, 
különös tekintettel a vámkontingens formájában meghatározott mennyiségi korlátozásokra.
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek 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 határozattervezet elfogadását.


