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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

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

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (10720/2019),

– med beaktande av utkastet till 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 (10752/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0105/2019),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
i Ukraina.
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MOTIVERING

Kontext

Inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsområdet, som är en del av det 
associeringsavtal mellan EU och Ukraina som undertecknades 2014, omfattas de flesta 
tullpositioner av liberalisering eller särskilda tullkvoter. Kött och köttprodukter av fjäderfä 
betraktas som känsliga varor. De omfattas därför av en tullfri kvot inom ramen för det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet. 

Den ukrainska fjäderfäimporten av färska eller frysta ”andra” styckningsdelar under 
KN-numren 0207 13 70 och 0207 14 70 liberaliseras emellertid utan några kvantitativa 
begränsningar. Sedan 2016 har EU tagit emot exponentiellt ökande mängder fjäderfäkött av 
den typ som avses i just dessa två oskyddade tullpositioner, och importen ökade från 
3 700 ton 2016 till över 55 000 ton 2018. Denna nya styckningsdetalj av fjäderfä består av ett 
traditionellt bröst vid vilket vingens humerusben fortfarande sitter kvar. Efter att ha bearbetats 
något inom EU har de sålts på EU-marknaden som fjäderfäbröst, vilket betraktas som en 
mycket känslig vara som omfattas av tullkvoter. Denna innovativa styckningsdetalj har tagits 
fram uteslutande i syfte att klassificeras som tullfri inom ramen för det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet. 

Importen till EU enligt de två tullpositionerna KN 0207 13 70 och 0207 14 70 uppgick under 
2016 och 2017 till ett sammanlagt värde på 43,9 miljoner euro, vilket motsvarar 1,1 % av 
EU:s totala import av fjäderfäkött från samtliga tredjeländer under dessa två kalenderår. 

Den 20 december 2018 gav rådet kommissionen tillstånd att inleda förhandlingar med 
Ukraina för att undanröja risken för snedvridning på EU-marknaden genom den obegränsade 
tullfria importen från Ukraina och att hitta en lösning genom att ändra handelsförmånerna för 
kött och köttberedningar av fjäderfä.

Förhandlingarna fördes den 29 januari–22 februari 2019 och avslutades den 19 mars 2019. 
Avtalet består av en ändring av associeringsavtalet varvid de två KN-numren 0207 13 70 och 
0207 14 70 integreras med den befintliga tullkvoten som för närvarande omfattar 18 400 ton, 
och av en ökning till 20 000 ton år 2021, medan tullkvoten kommer att utökas med 
50 000 ton. Om importen enligt KN-numren 0207 13 70 och 0207 14 70 överstiger kvoten 
kommer den att omfattas av tullsatserna för mest gynnad nation på 100,8 €/100 kg nettovikt.

Även om detta ärende omfattas av standardförfarandet för godkännande är det 
anmärkningsvärt att förhandlingarna kunde avslutas inom tre veckor. Utkastet till avtal 
innehöll en bestämmelse om att avtalet skulle tillämpas provisoriskt efter det att det 
ukrainska parlamentet ratificerat det (från och med den första dagen i den månad som följer 
på dagen för mottagandet av underrättelsen om att ratificeringen slutförts). INTA-utskottet 
informerades den 15 mars 2019 när endast två plenarsammanträden för parlamentet hade 
planerats före valuppehållet. Detta innebar att avtalet vid ett snabbt förfarande i Ukraina 
kunde ha tillämpats provisoriskt före Europaparlamentets godkännande. 
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INTA-utskottet anordnade en diskussion om ärendet, och INTA-utskottets ordförande 
skickade med anledning av detta en skrivelse till kommissionsledamöterna 
Cecilia Malmström och Phil Hogan och tog upp kommissionens förslag om provisoriskt 
genomförande av avtalet samt påminde om den allmänna regeln att eventuella avtal eller 
ändringar av dem inte bör genomföras provisoriskt innan parlamentet har gett sitt 
godkännande. 

Den 30 juli 2019 undertecknade EU och Ukraina avtalet. Den 26 augusti 2019 överlämnade 
rådet det undertecknade avtalet till Europaparlamentet med begäran om att godkänna det. 

Huvudbudskap 

Ukraina är en viktig geopolitisk och geostrategisk partner till EU, vilket EU har erkänt vid 
flera tillfällen, bland annat genom att tillhandahålla makroekonomiskt stöd för att bistå 
Ukraina under den politiska och ekonomiska övergångsprocessen. Detta bevisar 
EU:s åtagande att uppnå målen för den europeiska grannskapspolitiken, närmare bestämt 
politisk och ekonomisk stabilitet. 

EU är Ukrainas största handelspartner och stod för mer än 40 % av landets handel 2016. 
Ukraina står för 0,9 % av EU:s totala handel, med en omsättning på 29,6 miljarder euro 2016. 
Handeln med varor mellan EU och Ukraina stod för 40 miljarder euro 2018, varav importen 
från Ukraina uppgick till 18 miljarder euro och exporten till Ukraina uppgick till 
22.1 miljarder euro, vilket innebär att EU ackumulerade ett överskott på 4 miljarder euro. Det 
bör noteras att den nuvarande handelsvolymen till följd av krisen och den politiska och 
ekonomiska oron i Ukraina motsvarar 2008 års nivå. Parlamentet välkomnar de allt 
intensivare handelsförbindelserna och diversifieringen av exporten från Ukraina till EU, vilket 
är en positiv effekt av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Det är dock viktigt att 
det djupgående och omfattande frihandelsavtalet genomförs korrekt. Atypisk styckning av 
fjäderfä innebär, även om det är lagligt, utan tvivel utnyttjande av kryphål i avtalet. Detta 
strider uppenbart mot andan av lojalt samarbete. Det är självklart att alla bestämmelser 
i avtalet måste respekteras och genomföras fullt ut.

För att undanröja risken för en potentiellt obegränsad tullfri import av fjäderfäkött, vilket är 
mycket känsligt för EU, har kommissionen fört förhandlingar och kommit fram till att ändra 
handeln med fjäderfäkött och beredningar av fjäderfäkött i associeringsavtalet. Genom den 
ändrade texten försvinner kryphålet och handeln med fjäderfäkött blir reglerad igen.

Rekommendationer

Föredraganden rekommenderar att detta avtal godkänns eftersom det ger en lösning på den 
nuvarande situationen som orsakas av den alltför stora importen av fjäderfäkött från Ukraina, 
nämligen

– integrering av de två KN-numren 0207 13 70 och 0207 14 70 med den befintliga tullkvoten,

– en ökning av tullkvoten med 50 000 ton och
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– tillämpning av tullsatsen för mest gynnad nation för all överskjutande import av ovan 
nämnda tullpositioner och andra tullpositioner.

Detta ändrade avtal syftar till att skydda EU-producenternas intressen och kommer att skydda 
mot en potentiellt obegränsad import av fjäderfäkött. Dessutom efterlyser föredraganden ett 
grundligt, lojalt och strikt genomförande av hela det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet, som Ukraina faktiskt har åtagit sig. Hon påminner också om vikten av att 
Ukraina fullgör sina åtaganden i fråga om sanitära och fytosanitära förhållanden, eftersom 
dessa inte är förhandlingsbara. Alla importerade jordbruksprodukter måste uppfylla 
EU:s stränga standarder med avseende på livsmedelssäkerhet och kvalitet. EU:s normer för 
livsmedelssäkerhet och hälsa ska gälla alla produkter som säljs och konsumeras i EU, 
oberoende av om de producerats inom EU eller importerats.

Dessutom bör kommissionen noggrant och regelbundet övervaka genomförandet och 
efterlevnaden av detta avtal. Parlamentet kommer att följa övervakningen och vid behov 
begära ytterligare information.

Handeln med fjäderfäkött utgör bara en del av ett stort handelsspektrum mellan EU och 
Ukraina. Ukraina är fortfarande en mycket viktig handelspartner till EU, och respekten för 
och det fullständiga genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är 
därför avgörande för ett gott samarbete. Ukraina bör bedriva handel inom ramen för det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet på ett tillförlitligt sätt.

Kommissionen behöver om möjligt titta på det djupgående och omfattande frihandelsavtalet 
i ett större perspektiv och försöka kartlägga de återstående luckorna och kryphålen som skulle 
kunna försätta EU:s producenter i en ofördelaktig position. Därför bör kommissionen 
omedelbart utnyttja alla tillgängliga handelsverktyg för att lösa eventuella problem.

Föredraganden rekommenderar ett snabbt genomförande av det avtal som ingåtts i form av 
skriftväxlingar om ändring av handelsförmånerna för kött och köttberedningar av fjäderfä, för 
att skapa en stabil och förutsägbar handelsmiljö genom att täppa till de befintliga luckorna 
i de nuvarande bestämmelserna. 


