
 Council of the EU

PRESS
NL

PERSMEDEDELING
479/22

24/05/2022

Oekraïne: Raad akkoord met tijdelijke handelsliberalisering
De Raad heeft een verordening aangenomen die tijdelijke liberalisering van de handel en andere handelsconcessies
mogelijk maakt voor bepaalde Oekraïense producten. Dit betekent onder meer dat er gedurende een jaar geen invoerrechten
hoeven te worden betaald op producten uit Oekraïne.

Hiermee kan de EU de Oekraïense economie aanzienlijk ondersteunen.

Ruslands niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft rampzalige gevolgen gehad voor de
productiecapaciteit en vervoersinfrastructuur van Oekraïne, zijn toegang tot de Zwarte Zee en zijn vermogen om handel te drijven
met de rest van de wereld. Dit heeft ook niet te onderschatten gevolgen voor de voedselzekerheid, in Oekraïne en wereldwijd.

Het besluit zal een jaar gelden. Met name de volgende zaken worden tijdelijk opgeschort:

– alle nog bestaande douanerechten uit hoofde van titel IV van de Associatie overeenkomst tussen de EU en Oekraïne,
waarbij een diepe en brede vrijhandelsruimte werd ingesteld. Het gaat hierbij om 3 categorieën producten: industriële producten
waarop de rechten eind 2022 moeten zijn afgeschaft, groenten en fruit waarop het stelsel van invoerprijzen van toepassing is, en
(verwerkte) landbouwproducten waarvoor tariefcontingenten gelden

– de inning van antidumpingrechten bij de invoer van producten van oorsprong uit Oekraïne, en

– de toepassing van de gemeenschappelijke regeling voor de invoer ten aanzien van de invoer van producten van
oorsprong uit Oekraïne

Voorwaarde is dat de beginselen van artikel 2 van de DCFTA nageleefd worden.

Achtergrond en volgende stappen
Op 27 april 2022 diende de Commissie een voorstel in voor de tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handels
concessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds.

Op 13 mei deelde de Raad het Europees Parlement per brief mee dat hij instemde met de verordening, en op 19 mei gaf ook het
Parlement groen licht tijdens zijn plenaire vergadering.

Nu de verordening zowel door de Raad als het Parlement is aangenomen, wordt deze ondertekend en bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de EU. De verordening treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.
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