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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ουκρανίας που τροποποιεί τις εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας 
πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών τις οποίες προβλέπει η 
συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10720/2019),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών 
προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών 
που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και 
της Ουκρανίας, αφετέρου (10752/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-
0105/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Ουκρανίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), η 
οποία αποτελεί μέρος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, που 
υπογράφηκε το 2014, οι περισσότερες δασμολογικές κλάσεις απελευθερώνονται ή υπόκεινται 
σε ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις. Τo κρέας πουλερικών και τα προϊόντα με βάση το 
κρέας πουλερικών θεωρούνται ευαίσθητα στοιχεία. Ως εκ τούτου, υπόκεινται σε 
δασμολογική ποσόστωση (TRQ) μηδενικού δασμού στο πλαίσιο της DCFTA. 

Ωστόσο, οι ουκρανικές εισαγωγές νωπών ή κατεψυγμένων «άλλων» τεμαχίων σύμφωνα με 
τις δασμολογικές κλάσεις ΣΟ 0207 13 70 και 0207 14 70 έχουν ελευθερωθεί χωρίς 
ποσοτικούς περιορισμούς. Από το 2016 αυξάνεται εκθετικά η εισαγωγή τεμαχίων κρέατος 
πουλερικών αυτών ακριβώς των δύο απροστάτευτων δασμολογικών κλάσεων, ενώ οι 
εισαγωγές αυξάνονται από 3.700 τόνους το 2016 σε περισσότερους από 55.000 τόνους το 
2018. Αυτός ο νέος τύπος τεμαχίων πουλερικών αποτελείται από ένα στήθος μαζί με τα 
βραχιόνια οστά από τις φτερούγες. Μετά από σύντομη μετεπεξεργασία εντός της ΕΕ, 
πωλήθηκαν στην αγορά της ΕΕ ως στήθος πουλερικών, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά 
ευαίσθητο προϊόν υποκείμενο σε TRQ. Αυτή η καινοτόμα κοπή πουλερικών σχεδιάστηκε με 
αποκλειστικό σκοπό να ταξινομηθεί στις δασμολογικές κλάσεις μηδενικού δασμού στο 
πλαίσιο της DCFTA. 

Η αξία των εισαγωγών στην ΕΕ στο πλαίσιο των δύο δασμολογικών κλάσεων ΣΟ 0207 13 70 
και 0207 14 70 το 2016 και το 2017 ανήλθε συνολικά στα 43,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί 
στο 1,1 % των συνολικών εισαγωγών κρέατος πουλερικών της ΕΕ από όλες τις τρίτες χώρες 
κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερολογιακών ετών. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος στρέβλωσης της 
αγοράς της ΕΕ από τις απεριόριστες αδασμολόγητες εισαγωγές από την Ουκρανία και να 
βρεθεί λύση μέσω της τροποποίησης των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών 
και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάχθηκαν από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου 2019 και 
ολοκληρώθηκαν στις 19 Μαρτίου 2019. Η συμφωνία συνίσταται στην τροποποίηση της 
συμφωνίας σύνδεσης με την ενσωμάτωση των δύο δασμολογικών κλάσεων ΣΟ 0207 13 70 
και 0207 14 70 στην υφιστάμενη δασμολογική ποσόστωση (TRQ), η οποία επί του παρόντος 
ανέρχεται στους 18.400 τόνους και θα αυξηθεί στους 20.000 τόνους το 2021, ενώ το μέγεθος 
της TRQ θα αυξηθεί κατά 50.000 τόνους. Οι εισαγωγές στο πλαίσιο των δασμολογικών 
κλάσεων ΣΟ 0207 13 70 και 0207 14 70 οι οποίες υπερβαίνουν την TRQ θα υπαχθούν στον 
δασμολογικό συντελεστή του μάλλον ευνοούμενου κράτους, ο οποίος ανέρχεται σε 100,8 
€/100 kg καθαρού βάρους.

Ενώ για τον παρόντα φάκελο εφαρμόζεται η συνήθης διαδικασία έγκρισης, είναι 
αξιοσημείωτο ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν εντός τριών εβδομάδων. Το σχέδιο 
συμφωνίας περιελάμβανε διάταξη σύμφωνα με την οποία η συμφωνία θα εφαρμοζόταν 
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προσωρινά μετά την κύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο (από την πρώτη ημέρα του μήνα 
που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία παραλήφθηκε η κοινοποίηση σχετικά με την 
ολοκλήρωση της κύρωσης). Η επιτροπή INTA ενημερώθηκε στις 15 Μαρτίου 2019, όταν 
επρόκειτο να διεξαχθούν μόνο δύο σύνοδοι ολομέλειας του Κοινοβουλίου πριν από τη 
διακοπή για τις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση που οι διαδικασίες στην 
Ουκρανία τελούνταν αμέσως, η συμφωνία θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί προσωρινά πριν 
να δοθεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η επιτροπή INTA διοργάνωσε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον φάκελο και, εν συνεχεία, 
ο πρόεδρος της επιτροπής INTA έστειλε επιστολή στους Επιτρόπους Cecelia Malmström και 
Phil Hogan, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής να εφαρμοστεί προσωρινά η 
συμφωνία, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τον γενικό κανόνα ότι δεν θα πρέπει να γίνεται 
προσωρινή εφαρμογή τυχόν συμφωνιών ή των τροποποιήσεών τους πριν να δοθεί η σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου. 

Η ΕΕ και η Ουκρανία υπέγραψαν τη συμφωνία στις 30 Ιουλίου 2019. Στις 26 Αυγούστου 
2019 το Συμβούλιο υπέβαλε την υπογεγραμμένη συμφωνία στο Κοινοβούλιο με αίτημα να 
χορηγήσει τη συγκατάθεσή του. 

Κύρια μηνύματα 

Η Ουκρανία είναι σημαντικός γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό το αναγνωρίζει η ΕΕ αδιάκοπα σε διάφορα πλαίσια, μεταξύ άλλων με την 
παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για να βοηθήσει την Ουκρανία στην 
πορεία της προς την πολιτική και οικονομική μετάβαση, πράγμα που αποδεικνύει τη 
δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, δηλαδή την 
πολιτική και οικονομική σταθερότητα. 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας· πάνω από το 40% των 
εμπορικών της συναλλαγών το 2016 είχαν προορισμό την ΕΕ. Η Ουκρανία αντιστοιχεί στο 
0,9% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ, με κύκλο εργασιών 29,6 δισ. ευρώ το 
2016.
Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας ανήλθε σε 40 δισ. ευρώ το 2018, από τα οποία 
οι εισαγωγές από την Ουκρανία ήταν 18 δισ. ευρώ και οι εξαγωγές στην Ουκρανία ήταν 22,1 
δισ. ευρώ, κατά συνέπεια το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ ανήλθε σε ύψος 4 δισ. ευρώ. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της κρίσης καθώς και της πολιτικής και οικονομικής 
αναταραχής στην Ουκρανία, ο σημερινός όγκος του εμπορίου ισοδυναμεί με το επίπεδο του 
2008. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη βαθμιαία ενίσχυση των 
εμπορικών δεσμών και τη διαφοροποίηση των ουκρανικών εξαγωγών προς την ΕΕ, ως θετική 
συνέπεια της DCFTA. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί η σημασία της ορθής εφαρμογής της 
DCFTA. Η μη τυπική κοπή των πουλερικών, έστω κι αν είναι νόμιμη, χρησιμοποιεί 
αναμφισβήτητα ένα παραθυράκι της συμφωνίας. Η προσέγγιση αυτή αντιβαίνει σαφώς στο 
πνεύμα της ειλικρινούς συνεργασίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλες οι διατάξεις της 
συμφωνίας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές και να εφαρμόζονται.

Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος απεριόριστων αδασμολόγητων εισαγωγών κρέατος πουλερικών, 
θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο για την ΕΕ, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις και τις 
ολοκλήρωσε με την τροποποίηση όσων προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο 
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κρέατος πουλερικών και τα παρασκευάσματά του. Το τροποποιημένο κείμενο καταργεί το 
παραθυράκι και το εμπόριο κρέατος πουλερικών μπορεί να βασίζεται και πάλι σε κανόνες.

Συστάσεις

Η εισηγήτρια συνιστά να δοθεί έγκριση στην παρούσα συμφωνία, δεδομένου ότι δίνει λύση 
για την τρέχουσα κατάσταση που προκλήθηκε από την πλεονάζουσα εισαγωγή ουκρανικού 
κρέατος πουλερικών, και συγκεκριμένα:

- να προστεθούν δύο δασμολογικές κλάσεις ΣΟ 0207 13 70 και 0207 14 70 στην υφιστάμενη 
TRQ,

- να αυξηθεί η TRQ κατά 50.000 τόνους και

- να υποβληθούν όλες οι πλεονάζουσες εισαγωγές των προαναφερθέντων δασμολογικών 
κλάσεων καθώς και άλλων δασμολογικών κλάσεων στον συντελεστή δασμού ΜΕΚ.

Η παρούσα τροποποιημένη συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των 
παραγωγών της ΕΕ και θα αποτελεί προστασία από τυχόν απεριόριστη εισαγωγή του κρέατος 
πουλερικών. Επιπλέον, η εισηγήτρια ζητεί την πλήρη, πιστή και αυστηρή εφαρμογή 
ολόκληρης της DCFTA, στην οποία έχει ούτως ή άλλως δεσμευθεί η Ουκρανία. Υπενθυμίζει 
επίσης τη σημασία της πλήρους συμμετοχής του Ουκρανού εταίρου στο πλαίσιο των 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών όρων, δεδομένου ότι είναι μη διαπραγματεύσιμοι. Όλα 
τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα διατροφής πρέπει να συμμορφώνονται με τα αυστηρά 
πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των τροφίμων. Τα πρότυπα της 
ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία ισχύουν για όλα τα προϊόντα που 
πωλούνται και καταναλώνονται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν παράγονται εγχωρίως ή 
εισάγονται.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά και τακτικά την εφαρμογή και 
την τήρηση της εν λόγω συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στην παρακολούθηση 
και θα θέτει ζητήματα όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Το εμπόριο κρέατος πουλερικών αποτελεί μόνο μέρος ενός ευρέος φάσματος εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Η Ουκρανία παραμένει ένας πολύ 
σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με αποτέλεσμα ο σεβασμός της DCFTA και η πλήρης 
εφαρμογή να είναι ζωτικής σημασίας για την καλή συνεργασία. Η Ουκρανία θα πρέπει να 
διεξάγει τις συναλλαγές της στο πλαίσιο των κανόνων για τους DCFTA με αξιοπιστία και 
φερεγγυότητα.

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την DCFTA υπό ευρύτερο φάσμα και να εντοπίσει, ει 
δυνατόν, τα κενά ή παραθυράκια που εξακολουθούν να υπάρχουν και θα μπορούσαν να 
θέσουν τους παραγωγούς της ΕΕ σε μειονεκτική θέση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει αμέσως ολόκληρη την εργαλειοθήκη των εμπορικών συναλλαγών για να 
αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα.

Η εισηγήτρια συνιστά να εφαρμοστεί γρήγορα η συμφωνία που συνάφθηκε υπό μορφή 
ανταλλαγής επιστολών και τροποποιεί τις εμπορικές προτιμήσεις για το κρέας πουλερικών 
και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών, καθώς δημιουργεί σταθερό και προβλέψιμο 
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εμπορικό περιβάλλον με την κάλυψη των κενών που αφήνουν οι έως τώρα διατάξεις. 


