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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad houdende machtiging tot ondertekening van 

een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de 

Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de 

Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de 

wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de 

Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie 

(15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2015)0653), 

– gezien de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en 

de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de 

Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de 

wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de 

Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (15562/2015), 

– 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), v), van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0158/2016), 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0231/2016), 

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 de 

Volksrepubliek China. 
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KORTE TOELICHTING 

Met de toetreding van de Republiek Kroatië heeft de Europese Unie haar douane-unie 

uitgebreid. Uit hoofde van de regels van de Wereldhandelsorganisatie ("WTO") (artikel 

XXIV, lid 6, van de GATT 1994) moest de Europese Unie bijgevolg onderhandelingen 

openen met WTO-leden die onderhandelingsrechten hebben met betrekking tot de 

tarievenlijst van Kroatië om uiteindelijk tot overeenstemming te komen over een 

compenserende regeling. Een dergelijke aanpassing is nodig indien de toepassing van het 

buitentarief van de EU leidt tot een tarief dat hoger is dan het niveau waarop het toetredende 

land zijn tarief bij de WTO heeft geconsolideerd. 

Op 15 juli 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te openen uit 

hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994. De Commissie heeft onderhandeld met 

de WTO-leden die onderhandelingsrechten bezitten met betrekking tot de intrekking van 

specifieke concessies in het kader van de intrekking van de lijst van de Republiek Kroatië, 

zulks in het kader van haar toetreding tot de Europese Unie.  

De Commissie stelt de Raad voor dat de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met 

de Volksrepubliek China wordt ondertekend namens de Unie. Tegelijkertijd wordt een 

afzonderlijk voorstel betreffende de sluiting van deze overeenkomst bij de Raad ingediend. 

De resultaten van de overeenkomst moeten, wat industriële goederen betreft, worden 

opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met 

betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 

door middel van een uitvoeringsverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage, 

op basis van artikel 9 van genoemde verordening, om de in het gemeenschappelijk 

douanetarief vastgestelde conventionele rechten als volgt te verlagen: 

– op tarieflijn 6404 19 90 (schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof – andere) 

verlaging van het huidige geconsolideerde EU-recht van 17 % naar 16,9 %; 

– op tarieflijn 8415 10 90 (machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in 

besloten ruimten, van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd, van het type 

"split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen) verlaging van het huidige 

geconsolideerde EU-recht van 2,7 % naar 2,5 %. 

Voor de verhoging van de landbouwquota keurt de Commissie een uitvoeringsverordening 

goed om de volgende contingenten te openen en te beheren, overeenkomstig artikel 187, 

onder a), van de Integrale-GMO-verordening (Verordening (EU) nr. 1308/2013): 

– op tarieflijn 0703 20 00: toevoeging van 2 150 ton aan het aan de Volksrepubliek China 

toegewezen EU-tariefcontingent voor knoflook en behoud van het huidige recht van 9,6 

% binnen het contingent; 

– toevoeging van 650 ton aan de toewijzing voor China in het kader van het EU-

tariefcontingent voor paddenstoelen van de soort agaricus, bereid, verduurzaamd of 

voorlopig verduurzaamd; behoud van de huidige rechten binnen het contingent. 

Opmerkingen van de rapporteur 
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De rapporteur staat positief tegenover de overeenkomst met de Volksrepubliek China en is 

van mening dat het Europees Parlement zijn goedkeuring moet verlenen. De Volksrepubliek 

China heeft recht op herstel van zijn vroegere handelsrechten, na de lichte erosie ervan door 

de uitbreiding van de EU-douane-unie met de toetreding van Kroatië tot de EU. 

In artikel XXIV, lid 4, van de GATT wordt terecht onderstreept dat het doel van een douane-

unie of een vrijhandelszone vergemakkelijking van de handel tussen de samenstellende 

gebieden moet zijn en niet het opwerpen van belemmeringen voor de handel van andere 

overeenkomstsluitende partijen met dergelijke gebieden. Met deze compenserende 

overeenkomst wordt opnieuw het signaal gegeven dat de EU hecht aan het multilateraal 

handelsregime, waarbij de WTO centraal staat. 

De Commissie heeft er terecht voor gekozen 1) de tariefcontingenten te verhogen en 2) het 

huidige geconsolideerde tarief te verlagen als compensatie voor de betrokken Chinese 

producten om verliezen te compenseren. 

De Commissie buitenlandse zaken heeft haar advies uitgebracht in de vorm van een brief en 

is van oordeel dat het voorstel voor sluiting van de overeenkomst moet worden goedgekeurd, 

aangezien de overeenkomst proportionele wijzigingen van de concessies omvat en 

overeenstemt met eerdere maatregelen en het WTO-kader. Voorts heeft zij kennis genomen 

van de verslagen van de Europese Commissie waarin zij vaststelt dat de compenserende 

regelingen voor China proportioneel zijn en de rechten van China, die geschaad werden door 

de intrekking van de concessies van Kroatië, niet overschrijden. 
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

 

De heer Bernd Lange 

Voorzitter 

Commissie internationale handel 

 

Ref.: D(2016)19080 

 

Betreft: Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot ondertekening 

van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde 

van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 en 

betreffende de wijziging van de concessies in verband met de toetreding van Kroatië tot 

de Europese Unie (2015/0298 (NLE)) 

Geachte collega, 

Ik verwijs naar het voorstel van de Commissie van 16 december 2015 voor een besluit van de 

Raad houdende machtiging tot ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie 

en China betreffende de wijziging van de concessies in het kader van tariefcontingenten in 

verband met de toetreding van Kroatië tot de Unie.  

De voorgestelde overeenkomst volgt op de onderhandelde ontwerpovereenkomst in de vorm 

van een briefwisseling, die op 7 oktober 2015 in Brussel geparafeerd werd. Ik neem er nota 

van dat het voorstel in overeenstemming is met de EU-maatregelen bij eerdere uitbreidingen, 

alsook met de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT). Ik neem ook 

kennis van de verslagen van de Commissie, waarin zij vaststelt dat de compenserende 

regelingen voor China proportioneel zijn en de rechten van China, die geschaad werden door 

de intrekking van de concessies van Kroatië, niet overschrijden. 

De Commissie buitenlandse zaken is van oordeel dat het voorstel voor sluiting van de 

overeenkomst moet worden goedgekeurd, aangezien de overeenkomst proportionele 

wijzigingen van de concessies omvat en overeenstemt met eerdere maatregelen en het WTO-

kader. 

Ik vertrouw erop dat uw commissie de evaluatie van het voorstel zal voltooien en zal 

instemmen met onze positieve beoordeling. 

Hoogachtend, 

Elmar Brok 
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