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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder ikraftträdandet så snart som möjligt av avtalet genom skriftväxling med 
Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som 
föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Detta är nödvändigt för att begränsa 
möjligheten av en ytterligare ökning av importen från Ukraina av så kallade styckningsdelar 
av kyckling.

Från och med mitten av 2016 ökade importen till unionen av en ny styckningsdel av fjäderfä 
med ursprung i Ukraina. Den nya styckningsdelen består av ett traditionellt bröst vid vilket 
vingens humerusben fortfarande sitter kvar och humerusbenets vikt utgör endast en mycket 
liten del av styckningsdelens totala vikt. Efter minimal bearbetning kan styckningsdelen 
saluföras som fjäderfäbröst i unionen. Den exponentiella ökningen av den tullfria importen 
från cirka 3 700 ton år 2016 till över 55 000 ton år 2018 av denna specifika styckningsdel av 
fjäderfä, som varken förekom eller var förutsebar under förhandlingarna om 
associeringsavtalet, har väckt stor oro. Den undergräver det skydd för fjäderfäbröst som 
föreskrivs i associeringsavtalet och riskerar att rubba den känsliga balansen på EU-marknaden 
för fjäderfäkött.

Om avtalet träder i kraft föreslår föredraganden att de tullkvoter som tilldelats Ukraina delas 
upp i enskilda tullpositioner och i månatliga perioder.

Kommissionen bör överväga att föreslå Ukraina en ändring av det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet för att införa bilaterala skyddsåtgärder för handeln med jordbruksråvaror, 
vilket skulle göra det möjligt att tillfälligt upphäva eller minska tullförmånerna i händelse av 
störningar i känsliga sektorer på jordbruksmarknaden till följd av produkter som importeras 
enligt förmånliga villkor.

Föredraganden uppmanar kommissionen att se till att våra partner till fullo lever upp till sina 
åtaganden. När det gäller Ukraina gäller detta bland annat sanitära och fytosanitära frågor, för 
vilka Ukraina har åtagit sig att inom ramen för det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet anpassa sin lagstiftning till unionslagstiftningen och uppfylla 
djurskyddskraven.

Den framförhandlade lösningen består i att öka den befintliga kvoten för kött och 
köttberedningar av fjäderfä med ytterligare 50 000 ton, integrera tullpositionerna för ”andra 
styckningsdelar” KN-nummer 0207 1370 och 0207 1470 i den gällande tullkvoten och 
återinföra tullsatsen för mest gynnad nation på 100,8 €/100 kg nettovikt för import inom de 
två berörda tullpositionerna för ”andra styckningsdelar” utöver tullkvoten. 

Föredraganden föreslår att utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
rekommenderar att detta avtal godkänns, eftersom det syftar till att skydda intressena för 
berörda parter i unionen och stoppa den potentiella obegränsade tullfria importen av fjäderfä 
som kan underminera de villkor enligt vilka traditionella styckningsdelar av fjäderfä 
importeras till unionen enligt det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, särskilt med 
avseende på de kvantitativa begränsningar som införts i form av en tullkvot.
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Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott rekommendera parlamentet att godkänna utkastet till 
rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det avtal genom skriftväxling mellan 
Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och 
köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen 
och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, 
å andra sidan.


