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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit 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))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10720/2019),

– gezien de ontwerpovereenkomst 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 (10752/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0105/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en 
Oekraïne.
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TOELICHTING

Achtergrond

In het kader van een diepe en brede vrijhandelsruimte (deep and comprehensive free trade 
agreement – DCFTA), die deel uitmaakt van de in 2014 getekende associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne, worden de meeste tarieflijnen geliberaliseerd, of worden er 
specifieke tariefcontingenten toegepast. Vlees van pluimvee en bereidingen daarvan worden 
beschouwd als gevoelige producten. Daarom geldt voor deze producten in het kader van de 
DCFTA een rechtenvrij tariefcontingent.

De invoer van "andere delen" vers of bevroren Oekraïens pluimvee onder de tarieflijnen 
GN 0207 13 70 en GN 0207 14 70 wordt echter geliberaliseerd zonder enige kwantitatieve 
beperkingen. Sinds 2016 ontvangt de EU exponentieel toenemende hoeveelheden pluimvee die 
onder deze twee onbeschermde tarieflijnen vallen: de invoer is toegenomen van 3 700 ton in 
2016 tot meer dan 55 000 ton in 2018. Dit nieuwe type deelstuk van pluimvee bestaat uit een 
traditionele borstkap met daaraan de opperarmbenen van de vleugels. Na een kleine aanpassing 
in de EU worden deze delen pluimvee op de EU-markt verkocht als borstvlees van pluimvee, 
wat beschouwd wordt als een zeer gevoelig product en waarvoor een tariefcontingent geldt. Dit 
innovatieve deelstuk van pluimvee is uitsluitend ontworpen om in het kader van de DCFTA 
onder de rechtenvrije tarieflijn te kunnen vallen.

De invoer in de EU onder de twee tariefposten GN 0207 13 70 en GN 0207 14 70 bereikte in 
2016 en 2017 een gecombineerde waarde van 43,9 miljoen EUR, wat goed is voor 1,1 % van 
de totale EU-invoer van vlees van pluimvee uit alle derde landen in die twee kalenderjaren.

Op 20 december 2018 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te starten 
met Oekraïne om het risico op ontwrichting van de EU-markt door de onbeperkte rechtenvrije 
invoer uit Oekraïne weg te nemen en om een oplossing te vinden door de handelspreferenties 
voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan te wijzigen.

De onderhandelingen werden gevoerd van 29 januari tot en met 22 februari 2019 en zijn op 
19 maart 2019 afgerond. De overeenkomst bestaat uit een wijziging van de 
associatieovereenkomst, waarbij de twee tarieflijnen GN 0207 13 70 en GN 0207 14 70 
worden opgenomen in het bestaande tariefcontingent, dat momenteel 18 400 ton bedraagt en 
tegen 2021 tot 20 000 ton stijgt, terwijl het contingent wordt verhoogd met 50 000 ton. Indien 
de invoer onder de tariefposten GN 0207 13 70 en GN 0207 14 70 het tariefcontingent 
overschrijdt, dan geldt het meestbegunstigingsrecht van 100,8 EUR/100 kg nettogewicht.

Hoewel op dit dossier de standaardprocedure (goedkeuring) van toepassing is, is het 
opmerkelijk dat de onderhandelingen binnen drie weken waren afgerond. De 
ontwerpovereenkomst bevatte de bepaling dat de overeenkomst na ratificatie door het 
Oekraïense parlement (vanaf de eerste dag van de maand na de datum van ontvangst van de 
kennisgeving dat de ratificatie is voltooid) voorlopig zou worden toegepast. De INTA-
commissie ontving de kennisgeving op 15 maart 2019, toen er nog maar twee plenaire 
vergaderingen van het Parlement zouden plaatsvinden voor het verkiezingsreces. Dit hield in 
dat de overeenkomst in het geval van een voorspoedige procedure in Oekraïne voorlopig zou 
kunnen worden toegepast voordat het Europees Parlement zijn goedkeuring had verleend. 
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De INTA-commissie organiseerde een gedachtewisseling over het dossier en vervolgens 
stuurde de INTA-voorzitter een brief aan de commissarissen Cecilia Malmström en Phil Hogan 
waarin hij meedeelde kennis te hebben genomen van het voorstel van de Commissie de 
overeenkomst voorlopig toe te passen, en er tegelijkertijd aan herinnerde dat geen enkele 
overeenkomst of wijziging daarvan voorlopig mag worden toegepast voordat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft verleend. 

Op 30 juli 2019 tekenden de EU en Oekraïne de overeenkomst. Op 26 augustus 2019 diende de 
Raad de getekende overeenkomst in bij het Parlement met het verzoek goedkeuring te verlenen.

Belangrijke punten

Oekraïne is een belangrijke geopolitieke en geostrategische partner van de Europese Unie. Dit 
erkent de EU voortdurend, onder meer door macrofinanciële bijstand te verlenen om Oekraïne 
te steunen bij zijn politieke en economische overgang. Hiermee geeft de EU blijk van haar 
engagement om de doelstellingen van het EU-nabuurschapsbeleid, namelijk politieke en 
economische stabiliteit, te verwezenlijken. 

De EU is de grootste handelspartner van Oekraïne, en vertegenwoordigde in 2016 meer dan 
40 % van de handel. Oekraïne is goed voor 0,9 % van de totale handel van de EU, met een 
omzet van 29,6 miljard EUR in 2016.

De handel in goederen tussen de EU en Oekraïne was in 2018 goed voor 40 miljard EUR, 
waarvan de invoer uit Oekraïne 18 miljard EUR bedroeg en de uitvoer naar Oekraïne 
22,1 miljard EUR; de EU had dus een handelsoverschot van 4 miljard EUR. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat het huidige handelsvolume als gevolg van de crisis en de politieke en 
economische onrust in Oekraïne gelijk is aan het niveau van 2008. Het Parlement is ingenomen 
met de geleidelijk nauwer wordende handelsbetrekkingen en de diversificatie van de 
Oekraïense uitvoer naar de EU als een positief gevolg van de DCFTA. Toch moet worden 
onderstreept hoe belangrijk het is dat de DCFTA correct ten uitvoer wordt gelegd. Het atypische 
deelstuk van pluimvee is weliswaar legaal, maar hierbij wordt ongetwijfeld gebruikgemaakt 
van een lacune in de overeenkomst. Deze aanpak is duidelijk in strijd met de geest van loyale 
samenwerking. Het staat buiten kijf dat alle bepalingen van de overeenkomst volledig moeten 
worden nageleefd en uitgevoerd.

Om het risico op potentieel onbeperkte rechtenvrije invoer van vlees van pluimvee – dat voor 
de EU een zeer gevoelig product is – uit te sluiten, heeft de Commissie onderhandelingen 
gevoerd en deze afgerond met een wijziging van de bepalingen in de associatieovereenkomst 
over de handel in vlees van pluimvee en bereidingen daarvan. Met de gewijzigde tekst wordt 
de lacune weggewerkt en de handel in vlees van pluimvee weer op regels gebaseerd.

Aanbevelingen

De rapporteur beveelt aan deze overeenkomst goed te keuren, aangezien zij een oplossing biedt 
voor de huidige situatie waarin sprake is van een overvloedige invoer van Oekraïens vlees van 
pluimvee. Deze oplossing bestaat uit:

– opname van de twee tarieflijnen GN 0207 13 70 en GN 0207 14 70 in het huidige 
tariefcontingent;
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– uitbreiding van het tariefcontingent met 50 000 ton en

– toepassing van het meestbegunstigingsrecht op alle overvloedige invoer, zowel onder 
bovengenoemde als andere tarieflijnen.

Deze gewijzigde overeenkomst is gericht op de bescherming van de belangen van EU-
producenten en biedt bescherming tegen de potentieel onbeperkte invoer van vlees van 
pluimvee. Voorts roept de rapporteur op tot een grondige, trouwe en nauwgezette 
tenuitvoerlegging van de volledige DCFTA, waartoe Oekraïne zich hoe dan ook verbonden 
heeft. Ook herinnert zij eraan hoe belangrijk het is dat de Oekraïense partner zich volledig 
toelegt op de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden – hierover valt niet te onderhandelen. Alle 
ingevoerde voor de voeding bestemde landbouwproducten moeten voldoen aan de strenge 
veiligheids- en kwaliteitsnormen van de EU. De EU-normen voor voedselveiligheid en 
gezondheid zijn van toepassing op alle producten die in de EU worden verkocht en 
geconsumeerd, of zij nu binnen de EU zijn geproduceerd of ingevoerd.

Daarnaast moet de Commissie de tenuitvoerlegging en naleving van deze overeenkomst 
nauwgezet en regelmatig controleren. Het Parlement zal deze controle volgen en waar nodig 
problemen onder de aandacht brengen.

De handel in vlees van pluimvee is slechts een onderdeel van een breed handelsspectrum tussen 
de EU en Oekraïne. Oekraïne blijft een zeer belangrijke handelspartner voor de EU, en dus is 
de naleving en volledige tenuitvoerlegging van de DCFTA van cruciaal belang voor een goede 
samenwerking. Oekraïne moet op een betrouwbare manier handeldrijven volgens de regels van 
de DCFTA.

De Commissie moet de DCFTA in een breder spectrum bekijken en indien mogelijk overige 
lacunes opsporen waardoor EU-producenten kunnen worden benadeeld. In dit verband moet de 
Commissie onmiddellijk gebruikmaken van alle handelsinstrumenten die zij tot haar 
beschikking heeft om eventuele problemen op te lossen.

De rapporteur beveelt aan de in de vorm van een briefwisseling gesloten overeenkomst spoedig 
ten uitvoer te leggen, en zo de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen 
daarvan te wijzigen. Dit zorgt voor een stabiel en voorspelbaar handelsklimaat door de 
bestaande lacunes in de huidige bepalingen te dichten.


