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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast 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
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets afgørelse (10720/2019),

– der henviser til udkast til aftale 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 (10752/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0105/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ukraines regering og parlament.
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BEGRUNDELSE

Kontekst

Inden for rammerne af et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA), der er en del af 
associeringsaftalen mellem EU og Ukraine underskrevet i 2014, er de fleste toldpositioner 
liberaliseret eller underlagt specifikke toldkontingenter. Fjerkrækød og produkter af 
fjerkrækød anses for at være følsomme varer. Derfor er de underlagt et toldfrit kontingent 
(TRQ) i henhold til DCFTA. 

Den ukrainske import af ferske og frosne "andre" fjerkræudskæringer under toldpositionerne 
KN 0207 13 70 og 0207 14 70 liberaliseres imidlertid uden nogen kvantitative begrænsninger. 
Siden 2016 har EU modtaget eksponentielt stigende mængder fjerkræudskæringer under 
netop disse to ubeskyttede toldpositioner med en import, der steg fra 3.700 tons i 2016 til 
mere end 55.000 tons i 2018. Denne nye type fjerkræudskæring består af det traditionelle 
bryststykke med vingeben. Efter få ændringer i EU blev de solgt som fjerkræbryst på EU-
markedet, hvilket regnes for et særligt følsomt produkt inden for rammerne af 
toldkontingentet. Denne innovative fjerkræudskæring er blevet designet udelukkende med det 
formål at klassificeres som en toldfri toldposition inden for rammerne af DCFTA. 

Værdien af import til EU under toldpositionerne KN 0207 13 70 og 0207 14 70 i 2016 og 
2017 var på samlet 43,9 millioner euro, hvilket svarer til 1,1 % af EU’s samlede import af 
fjerkrækød fra samtlige tredjelande i disse to kalenderår. 

Den 20. december 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med 
Ukraine med henblik på at fjerne risikoen for at forvride EU’s marked gennem ubegrænset 
toldfri import fra Ukraine og at finde en løsning ved at ændre handelspræferencerne for 
fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød. 

Forhandlingerne blev gennemført i perioden fra den 29. januar til den 22. februar 2019 og 
blev afsluttet den 19. marts 2019. Aftalen består af en ændring af associeringsaftalen, hvor de 
to toldpositioner KN 0207 13 70 og 0207 14 70 integreres i det eksisterende toldkontingent, 
på nuværende 18.400 ton, som stiger til 20.000 ton i 2021, mens kontingentets størrelse 
forhøjes med 50.000 ton. Hvis importen under toldposition KN 0207 13 70 og 0207 14 70 
overskrider kontingenterne, vil den blive omfattet af mestbegunstigelsestoldsatsen på 100,8 
EUR/100 kg nettovægt.

Selvom dette dossier er omfattet af standardproceduren for godkendelse, er det 
bemærkelsesværdigt, at forhandlingerne blev afsluttet inden for tre uger. Udkastet til aftalen 
indeholdt en bestemmelse om, at aftalen skulle anvendes midlertidigt, ved det ukrainske 
parlaments ratificering af aftalen (fra den første dag i den måned, der følger dagen for 
modtagelse af meddelelse om, at ratificeringen er afsluttet). INTA-udvalget blev underrettet 
den 15. marts 2019, da kun to plenarmøder inden valgpausen var fastsatte. Dette indebærer, at 
aftalen i tilfælde af hurtige procedurer i Ukraine kan have været anvendt midlertidigt før 
Europaparlamentets godkendelse. 

INTA-udvalget arrangerede en udveksling af synspunkter om dossieret, og som følge deraf 
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sendte INTA-formanden en skrivelse til kommissærerne Cecelia Malmström og Phil Hogan, 
hvori han bemærkede Kommissionens forslag om at anvende aftalen midlertidigt, idet han 
gjorde opmærksom på den generelle regel om, at der ikke bør være nogen midlertidig 
anvendelse af en aftale eller et ændringsforslag før parlamentets godkendelse. 

Den 30. juli 2019 undertegnede EU og Ukraine aftalen. Den 26. august 2019 forelagde Rådet 
den undertegnede aftale for Parlamentet med anmodning om godkendelse. 

Hovedpunkter 

Ukraine er en vigtig geopolitisk og geostrategisk partner for Den Europæiske Union. EU har 
løbende vedkendt sig dette ved flere lejligheder, blandt andet ved at yde makrofinansiel støtte 
for at bistå Ukraine i den politiske og økonomiske omstillingsproces. Dette beviser EU's 
engagement i at opnå målene for den europæiske naboskabspolitik, nærmere bestemt politisk 
og økonomisk stabilitet. 

EU er Ukraines største handelspartner og stod for mere end 40% af landets handel i 2016. 
Ukraine står for 0,9 % af EU's samlede handel, med en omsætning på 29,6 mia. euro i 2016.

Varehandelen mellem EU og Ukraine beløb sig til 40 mia. euro i 2018, hvoraf importen fra 
Ukraine udgjorde 18 mia. euro og eksporten til Ukraine udgjorde 22.1 mia. euro, hvilket 
indebærer, at EU kumulerede et overskud på 4 mia. euro. Det bør noteres, at det nuværende 
handelsniveau svarer til niveauet i 2008 grundet krisen og den politiske og økonomiske uro i 
Ukraine. Parlamentet glæder sig over de gradvist tiltagende handelsforbindelser og 
variationen af eksportvarer fra Ukraine til EU, hvilket er en positiv konsekvens af DCFTA. 
Desuagtet understreges vigtigheden af en korrekt gennemførelse af DCFTA. Den atypiske 
fjerkræudskæring udnytter, selvom den er lovlig, uden tvivl et smuthul i aftalen. Dette strider 
åbenlyst mod ånden i loyalt samarbejde. Naturligvis skal alle bestemmelser i aftalen 
respekteres og gennemføres fuldt ud.

For at udelukke risikoen for en potentiel ubegrænset toldfri import af fjerkrækød, hvilket er 
meget følsomt for EU, har Kommissionen ført forhandlinger og afsluttet dem med en ændring 
i associeringsaftalen, når det kommer til handel med fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød. Den 
ændrede tekst fjerner smuthullet i aftalen, og handelen med fjerkrækød bliver igen 
regelbaseret.

Henstillinger

Ordføreren anbefaler, at aftalen godkendes, da den giver løsningen på den nuværende 
situation, der er forårsaget af den for store import af ukrainsk fjerkrækød, dvs.:

- integrering af de to toldpositioner KN 0207 13 70 og 0207 14 70 i det eksisterende 
toldkontingent

- forhøjelse af kontingentet med 50.000 ton og

- anvendelse af mestbegunstigelsessatsen ved al import, der overskrider de ovennævnte 
toldpositioner og andre toldpositioner.

Denne ændrede aftale tilsigter at beskytte EU-producenternes interesser og vil beskytte mod 
den potentielt ubegrænsede import af fjerkrækød. Ordføreren opfordrer endvidere til en 
grundig, loyal og pålidelig gennemførelse af hele DCFTA, hvilket Ukraine under alle 
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omstændigheder har forpligtet sig til. Hun understreger også, at det er vigtigt med fuldt 
engagement fra den ukrainske partner i forhold til sundheds- og plantesundhedsforhold, da 
disse ikke kan forhandles. Alle importerede landbrugsfødevarer skal overholde EU’s stramme 
standarder for fødevaresikkerhed og høj kvalitet. EU’s fødevaresikkerheds- og 
sundhedsstandarder finder anvendelse på alle produkter, der sælges og konsumeres i EU, 
uanset om de er produceret i EU eller importeret.

Endvidere bør Kommissionen føre nøje og regelmæssig kontrol med gennemførelsen af og 
respekten for denne aftale. Parlamentet vil følge kontrollen og rejse spørgsmål, når det 
vurderes nødvendigt.

Handelen med fjerkrækød udgør kun en del af et stort handelsspektrum mellem EU og 
Ukraine. Ukraine forbliver en vigtig handelspartner for EU, hvorfor respekten for og den 
fulde gennemførelse af DCFTA er af afgørende betydning for et godt samarbejde. Ukraine 
bør foretage handel inden for rammerne af DCFTA på en troværdig og pålidelig måde.

Kommissionen skal se nærmere på DCFTA i en større sammenhæng og om muligt fastslå 
resterende smuthuller, der kan sætte EU i en ugunstig stilling. Derfor bør Kommissionen 
omgående anvende alle tilgængelige handelsværktøjer til at løse eventuelle problemer.

Ordføreren anbefaler en hurtig gennemførelse af aftalen i form af brevveksling, om ændring 
af handelspræferencerne for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, for dermed at skabe et stabilt 
og forudsigeligt handelsmiljø ved at lukke de eksisterende huller i de nuværende 
bestemmelser. 


