Oekraïens kippenvlees mag opnieuw EU binnen
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Oekraïense pluimveeproducten mogen opnieuw grotendeels uitgevoerd worden naar de Europese Unie. Nadat de
EU midden januari de import met onmiddell ke ingang had opgeschort, na een uitbraak van de vogelgriep, maakt
ze nu een einde aan dat invoerverbod. Het verbod bl ft wel nog gelden voor een klein stuk van Oekraïne.
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Meteen na het instellen van het invoerverbod, ondernam Oekraïne alle mogel k stappen om z n toegang tot de Europese
markt te heropenen. Daar is het op korte t d in geslaagd.
Al ging de beslissing om de invoer van Oekraïense kip en eieren opnieuw toe te laten, niet van een leien dakje. Lang niet alle
lidstaten schaarden zich achter het besluit, uit ontevredenheid over de samenwerking met Oekraïne op vlak van onder meer
voedselveiligheid en gel kwaardige productieomstandigheden. De regering in Kiev heeft beloofd om hier de komende jaren
werk van te maken door onder meer de wetgeving op vlak van voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelz n
b te sturen.
De import van Oekraïens kippenvlees ligt al een t dje onder vuur nadat de Europese Unie in 2014 een associatieakkoord heeft
afgesloten met het land. Dat akkoord voorzag in een geleidel ke afbouw van douanetarieven. Om bepaalde
concurrentiegevoelige Europese sectoren te beschermen, was er afgesproken dat Oekraïne 20.000 ton volledige kippen en
20.000 ton vleesproducten tariefvr mocht exporteren.
Toch slaagde Oekraïne erin om 80.000 ton in te voeren. MHP, het grootste kippenbedr f in Oekraïne dat de helft van de
productie in handen heeft, vond een achterpoortje in het verdrag dat toelaat om aan nultarief kippenborst met vel en vleugel te
exporteren. De Oekraïners maakten handig gebruik van deze ongewone versn dingsvorm, die niet in het quotum was
opgenomen. In de eerste helft van 2018 werd duidel k dat er al 25.000 ton pluimveevlees zonder hef ngen vanuit Oekraïne
naar de Europese Unie te z n verhandeld. Dat was meer dan overeengekomen in het handelsverdrag.
Eind vorig jaar kwam een einde aan deze ongelimiteerde import van goedkoop vlees, wanneer het Europees parlement een
w ziging in het associatieverdrag goedkeurde. Voortaan worden één enkel tarief gehanteerd voor import van kippenborsten
met en zonder bot. Als compensatie verkreeg Oekraïne wel het recht om het quotum voor tariefvr e export naar de EU te
kunnen verhogen naar 70.000 ton (70 miljoen kilo) per jaar. Zodra de Oekraïense exporteurs deze tariefvr e contingenten
hebben uitgeput moeten ze douanerechten betalen voor extra uitvoer naar de EU.
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