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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.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter 

aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst 

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0631), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0392/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0193/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Gezien de economische 

hervormingsinspanningen van Oekraïne en 

ter ondersteuning van de ontwikkeling van 

nauwere economische betrekkingen met de 

Europese Unie moeten de handelsstromen 

met betrekking tot de invoer van bepaalde 

landbouwproducten worden vergroot en 

concessies in de vorm van autonome 

handelsmaatregelen ten aanzien van 

(2) Met het oog op intensivering van 

de economische en politieke 

hervormingsinspanningen van Oekraïne en 

ter ondersteuning en bespoediging van de 

ontwikkeling van nauwere economische 

betrekkingen met de Unie is het wenselijk 

en noodzakelijk de handelsstromen met 

betrekking tot de invoer van bepaalde 

landbouwproducten te vergroten en 
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geselecteerde industriële producten worden 

verleend in overeenstemming met de 

versnelde afschaffing van de 

douanerechten op de handel tussen de 

Europese Unie en Oekraïne. 

concessies in de vorm van autonome 

handelsmaatregelen ten aanzien van 

geselecteerde industriële producten te 

verlenen in overeenstemming met de 

versnelde afschaffing van de 

douanerechten op de handel tussen de Unie 

en Oekraïne. 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De autonome handelsmaatregelen 

zullen worden verleend in de vorm van 

contingenten tegen nultarief voor 

producten in de bijlagen I en II – naast de 

contingenten tegen een preferentieel tarief 

in de overeenkomst – en de volledige of 

gedeeltelijke afschaffing van invoerrechten 

op industriële producten in bijlage III. 

(3) Na de publicatie door de 

Commissie van haar analyse over de 

mogelijke effecten van deze verordening, 

waarin moet worden stilgestaan bij de 

mogelijke eindbegunstigden van de in 

deze verordening opgenomen autonome 

handelsmaatregelen en bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan kleine 

en middelgrote producenten in Oekraïne, 

moeten de autonome handelsmaatregelen 

worden verleend voor producten die in de 

genoemde analyse positief worden 

beoordeeld. Deze autonome 

handelsmaatregelen moeten worden 

verleend in de vorm van contingenten 

tegen nultarief voor producten in de 

bijlagen I en II – naast de contingenten 

tegen een preferentieel tarief in de 

Overeenkomst – en de volledige of 

gedeeltelijke afschaffing van invoerrechten 

op industriële producten in bijlage III. 

Motivering 

De Commissie heeft een onderzoek verricht naar de mogelijke gevolgen van de voorgestelde 

maatregelen, dat mondeling in de commissie is toegelicht. Het ging daarbij echter niet om een 

formele duurzaamheidseffectbeoordeling zoals die normaal gezien wordt verricht. In het 

belang van eerlijkheid, transparantie en democratisch wetgeven, en om de medewetgevers in 

staat te stellen met kennis van zaken te beslissen, moeten de bijzonderheden van die analyse 

worden gepubliceerd. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Om fraude te voorkomen moet aan 

het recht op bijkomende contingenten 

tegen nultarief de voorwaarde worden 

verbonden dat Oekraïne – overeenkomstig 

de Overeenkomst – voldoet aan de regels 

inzake de oorsprong van de betrokken 

producten en de daarmee samenhangende 

procedures en zich ertoe verbindt 

administratief nauw met de Europese Unie 

samen te werken. 

(4) Om fraude te voorkomen moet aan 

het recht op bijkomende contingenten 

tegen nultarief voor de in de bijlagen I 

en II vermelde producten en op de 

volledige of gedeeltelijke afschaffing van 

invoerrechten voor de in bijlage III 

vermelde industriële producten de 

voorwaarde worden verbonden dat 

Oekraïne – overeenkomstig de 

Overeenkomst – voldoet aan de 

voorwaarden voor het verkrijgen van 

voordelen uit hoofde van de 

Associatieovereenkomst, met inbegrip van 

de regels inzake de oorsprong van de 

betrokken producten en de daarmee 

samenhangende procedures, en zich ertoe 

verbindt administratief nauw met de Unie 

samen te werken. 

Motivering 

Aan de regels inzake oorsprong en andere voorwaarden die worden genoemd in de 

Overeenkomst moet worden voldaan voor alle producten, niet alleen de in de bijlagen I en II 

vermelde landbouwproducten, maar ook de in bijlage III vermelde industriële producten. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Artikel 2 van de 

Associatieovereenkomst bepaalt dat de 

eerbiediging van de democratische 

beginselen, de mensenrechten en de 

fundamentele vrijheden, evenals het 

respect voor de rechtsstaat een essentieel 

onderdeel van die Overeenkomst vormen. 

(9) De artikelen 2 en 3 van de 

Associatieovereenkomst bepalen dat de 

eerbiediging van de democratische 

beginselen, de mensenrechten, de 

fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 

evenals inspanningen om de strijd aan te 

gaan met corruptie en georganiseerde 
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Er moet in de mogelijkheid worden 

voorzien de preferenties tijdelijk op te 

schorten als Oekraïne de grondbeginselen 

van de mensenrechten, de democratie en 

de rechtsstaat niet eerbiedigt. 

criminaliteit en maatregelen ter 

bevordering van duurzame ontwikkeling 

en daadwerkelijk multilateralisme, een 

essentieel onderdeel vormen van de 

betrekkingen met Oekraïne, die onder 

deze Overeenkomst vallen. Er moet in de 

mogelijkheid worden voorzien de 

preferenties tijdelijk op te schorten als 

Oekraïne de algemene beginselen van de 

Associatieovereenkomst niet eerbiedigt, 

zoals dat in andere door de Unie gesloten 

associatieovereenkomsten het geval is. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het jaarverslag van de Commissie 

over de tenuitvoerlegging van de diepe en 

brede vrijhandelsovereenkomst moet een 

gedetailleerde beoordeling bevatten van 

de uitvoering van de tijdelijke autonome 

handelsmaatregelen waarin wordt 

voorzien in deze verordening. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het recht op de tariefcontingenten van 

artikel 1 is afhankelijk van de volgende 

voorwaarden: 

Het recht op de tariefcontingenten en 

preferentiële douanerechten op de invoer 

van artikel 1 is afhankelijk van de volgende 

voorwaarden: 

Motivering 

Aan de regels inzake oorsprong en andere voorwaarden die worden genoemd in de 

Overeenkomst moet worden voldaan voor alle producten, niet alleen de in de bijlagen I en II 

vermelde landbouwproducten, maar ook de in bijlage III vermelde industriële producten. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overeenkomstig de 

Associatieovereenkomst – en met name 

protocol I betreffende de definitie van het 

begrip "producten van oorsprong" en 

regelingen voor administratieve 

samenwerking en protocol II inzake 

wederzijdse administratieve bijstand in 

douanezaken – worden de regels inzake de 

oorsprong van producten en de daarmee 

samenhangende procedures nageleefd; 

a) overeenkomstig de 

Associatieovereenkomst – en met name 

protocol I betreffende de definitie van het 

begrip "producten van oorsprong" en 

regelingen voor administratieve 

samenwerking en protocol II inzake 

wederzijdse administratieve bijstand in 

douanezaken – worden de regels inzake de 

oorsprong van producten en de daarmee 

samenhangende procedures nageleefd; wat 

betreft producten die zijn vervaardigd in 

of zijn vervoerd uit grondgebied dat niet 

onder de daadwerkelijke controle staat 

van de regering van Oekraïne wordt er 

een certificaat inzake goederenverkeer 

EUR.1 ingediend, als bedoeld in 

artikel 16, lid 1, onder a), van protocol I 

bij de Associatieovereenkomst, dat wordt 

afgegeven door de douaneautoriteiten van 

de regering van Oekraïne, nadat die een 

controle hebben verricht van de 

administratie van de exporteur in de 

gebouwen van de exporteur, naast 

eventuele andere controles die ze nodig 

achten, overeenkomstig artikel 17, lid 5, 

en artikel 33 van dat protocol, met 

inbegrip van een beoordeling om na te 

gaan of er gegronde redenen zijn om te 

vermoeden dat marktdeelnemers die 

gebruikmaken van de tijdelijke autonome 

handelsmaatregelen de strijd tegen 

corruptie ondermijnen of zich 

bezighouden met illegale economische 

activiteiten; 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Oekraïne stelt na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

geen nieuwe douanerechten of heffingen 

van gelijke werking dan wel nieuwe 

kwantitatieve beperkingen of maatregelen 

van gelijke werking vast voor de invoer 

van producten van oorsprong uit de Unie, 

verhoogt de bestaande douanerechten of 

heffingen niet en voert geen andere 

beperkingen in. 

b) Oekraïne stelt na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

geen nieuwe douanerechten of heffingen 

van gelijke werking dan wel nieuwe 

kwantitatieve beperkingen of maatregelen 

van gelijke werking vast voor de invoer 

van producten van oorsprong uit de Unie, 

verhoogt de bestaande douanerechten of 

heffingen niet en voert geen andere 

beperkingen in, met inbegrip van 

discriminerende regelgeving achter de 

grens; 

Motivering 

Aangezien de nadruk in het artikel op grens- en fiscale maatregelen lijkt te liggen, dient te 

worden verduidelijkt dat discriminerende regelgeving ook aanleiding kan geven tot de 

intrekking van autonome handelsmaatregelen. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de democratische beginselen, de 

mensenrechten, de fundamentele vrijheden 

en de rechtsstaat worden overeenkomstig 

artikel 2 van de Associatieovereenkomst 

gerespecteerd. 

c) de democratische beginselen, de 

mensenrechten, de fundamentele vrijheden 

en de rechtsstaat worden gerespecteerd en 

de aanhoudende inspanningen in de strijd 

tegen corruptie en illegale activiteiten 

worden voortgezet, overeenkomstig de 

artikelen 2, 3 en 22 van de 

Associatieovereenkomst. 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de verplichtingen wat betreft 



 

RR\1125629NL.docx 11/32 PE592.280v02-00 

 NL 

samenwerking inzake werkgelegenheid, 

sociaal beleid en gelijke kansen 

overeenkomstig hoofdstuk 13 van titel IV 

(Handel en duurzame ontwikkeling) en 

hoofdstuk 21 van titel V (Samenwerking 

inzake werkgelegenheid, sociaal beleid en 

gelijke kansen) en de doelstellingen van 

artikel 420 van de Associatieovereenkomst 

worden voortdurend geëerbiedigd. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de Commissie oordeelt dat er 

voldoende bewijs is dat de voorwaarden 

van artikel 2 niet worden nageleefd, kan zij 

de bij deze verordening vastgestelde 

preferentiële regelingen geheel of 

gedeeltelijk opschorten overeenkomstig de 

onderzoeksprocedure van artikel 5, lid 2. 

Als de Commissie oordeelt dat er 

voldoende bewijs is dat de voorwaarden 

van artikel 2 van deze verordening niet 

worden nageleefd, kan zij de bij deze 

verordening vastgestelde preferentiële 

regelingen geheel of gedeeltelijk 

opschorten overeenkomstig de 

onderzoeksprocedure van artikel 5, lid 2. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien een lidstaat verzoekt dat de 

Commissie een van de preferentiële 

regelingen opschort op basis van het 

verzuim tot naleving van de voorwaarden 

als vastgesteld in artikel 2, onder b), 

verstrekt de Commissie binnen de twee 

maanden vanaf de indiening van dit 

verzoek een met redenen omkleed advies 

over de vraag of het vermeende verzuim 

tot naleving op feiten berust. Indien de 

Commissie tot de conclusie komt dat dit 

inderdaad het geval is, leidt ze de 

procedure in als bedoeld in de eerste 

alinea van dit artikel.  
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Motivering 

Aangezien de Commissie in het verleden terughoudendheid aan de dag heeft gelegd om 

handelsbeperkende maatregelen in te voeren eens er liberaliserende maatregelen zijn 

genomen, moet de positie van de lidstaten ten opzichte van de Commissie worden versterkt. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de invoer van een product 

van oorsprong uit Oekraïne ernstige 

moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te 

veroorzaken voor een communautaire 

producent van soortgelijke of rechtstreeks 

concurrerende producten, kan de Raad te 

allen tijde op voorstel van de Commissie 

en met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen de rechten van het 

gemeenschappelijk douanetarief op dat 

product opnieuw instellen. 

1. Wanneer de invoer van een product 

van oorsprong uit Oekraïne ernstige 

moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te 

veroorzaken voor een producent in de Unie 

van soortgelijke of rechtstreeks 

concurrerende producten, kan het 

gemeenschappelijk douanetarief op dat 

product te allen tijde opnieuw worden 

ingesteld. 

Motivering 

De vereiste in de vrijwaringsprocedure om te besluiten met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen heeft de vrijwaringsmechanismen totaal onbruikbaar gemaakt. De 

vrijwaringsclausule is bedoeld om reële, geen theoretische, bescherming te bieden aan de 

industrie wanneer die met buitengewoon moeilijke omstandigheden wordt geconfronteerd.  

De invoering van een gewone meerderheid van stemmen voor de vrijwaringsprocedure zal 

ervoor zorgen dat de procedure door de industrie gebruikt kan worden. De Commissie 

behoudt de controle over het resultaat, aangezien ze de instelling is die de procedure leidt en 

de uitkomst voorstelt. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie houdt nauwgezet 

toezicht op de effecten van deze 

verordening op producenten in de Unie 

wat de producten van de bijlagen I en II 

betreft, onder meer met betrekking tot 

prijzen op de markt van de Unie en met 
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inachtneming van relevante beschikbare 

informatie over producenten in de Unie, 

zoals marktaandeel, productie, voorraden, 

productiecapaciteit en bezettingsgraad. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Op verzoek van een lidstaat of op 

eigen initiatief neemt de Commissie binnen 

een redelijke termijn een formeel besluit 

tot het openen van een onderzoek. 

Wanneer de Commissie besluit een 

onderzoek te openen, publiceert zij een 

bericht van opening van een onderzoek in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

In het bericht wordt een samenvatting van 

de ontvangen informatie gegeven en 

meegedeeld dat alle relevante informatie 

aan de Commissie moet worden 

toegezonden. In het bericht wordt de 

termijn vermeld – die niet meer dan vier 

maanden mag bedragen te rekenen vanaf 

de bekendmaking van het bericht – 

waarbinnen belanghebbenden hun 

standpunt schriftelijk kenbaar kunnen 

maken. 

2. Op verzoek van een lidstaat, een 

rechtspersoon of een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid die optreedt namens 

de bedrijfstak van de Unie, gedefinieerd 

als alle of een groot deel van de 

producenten in de Unie die soortgelijke 

producten of rechtstreeks concurrerende 

producten vervaardigen, of op eigen 

initiatief van de Commissie, indien het 

haar duidelijk is dat er voldoende prima 

facie bewijs is, neemt de Commissie 

binnen een redelijke termijn een formeel 

besluit tot het openen van een onderzoek. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt 

"een groot deel" gedefinieerd als 

producenten in de Unie die een collectieve 

output hebben van meer dan 50 % van de 

totale productie in de Unie van 

soortgelijke producten of rechtstreeks 

concurrerende producten die worden 

vervaardigd door dat deel van de 

bedrijfstak van de Unie dat het verzoek 

steunt of zich ertegen verzet, en niet 

minder dan 25 % van de totale productie 

van soortgelijke producten of rechtstreeks 

concurrerende producten die door de 

bedrijfstak van de Unie worden 

vervaardigd. Wanneer de Commissie 

besluit een onderzoek te openen, publiceert 

zij een bericht van opening van een 

onderzoek in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. In het bericht wordt een 

samenvatting van de ontvangen informatie 

gegeven en meegedeeld dat alle relevante 

informatie aan de Commissie moet worden 

toegezonden. In het bericht wordt de 
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termijn vermeld – die niet meer dan vier 

maanden mag bedragen te rekenen vanaf 

de bekendmaking van het bericht – 

waarbinnen belanghebbenden hun 

standpunt schriftelijk kenbaar kunnen 

maken. 

Motivering 

Net als in andere handelsbeschermingsprocedures moet de EU-industrie de mogelijkheid 

krijgen bij de Commissie een verzoek in te dienen om een vrijwaringsprocedure in te leiden. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie neemt binnen drie 

maanden een besluit overeenkomstig de 

procedure van artikel 5. Dat besluit treedt 

uiterlijk één maand na de bekendmaking 

ervan in werking. 

6. De Commissie neemt binnen drie 

maanden een besluit overeenkomstig de 

procedure van artikel 5. Dat besluit treedt 

uiterlijk één maand na de bekendmaking 

ervan in werking. Gemeenschappelijke 

douanetarieven worden opnieuw 

ingevoerd zolang als nodig is om de 

verslechtering van de economische en/of 

financiële situatie van producenten in de 

Unie tegen te gaan, dan wel zolang de 

dreiging van een dergelijke verslechtering 

aanhoudt. De periode van de 

wederinvoering bedraagt maximaal één 

jaar, tenzij deze in naar behoren 

gerechtvaardigde omstandigheden wordt 

verlengd. Wanneer uit de definitief 

vastgestelde feiten blijkt dat niet is 

voldaan aan de voorwaarden van 

artikel 4, lid 1, stelt de Commissie een 

uitvoeringshandeling vast tot beëindiging 

van het onderzoek en de procedure 

overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Beoordeling van de uitvoering van de 

autonome handelsmaatregelen 

 Het jaarverslag van de Commissie over de 

tenuitvoerlegging van de diepe en brede 

vrijhandelsovereenkomst bevat een 

gedetailleerde beoordeling van de 

uitvoering van de tijdelijke autonome 

handelsmaatregelen waarin wordt 

voorzien in deze verordening en bevat, 

voor zover passend, een beoordeling van 

de sociale gevolgen van deze maatregelen 

in Oekraïne en in de Unie. Informatie 

over het gebruik van 

landbouwgerelateerde tariefcontingenten 

wordt beschikbaar gesteld op websites van 

de Commissie. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel 1 – rij 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

09.6752 2002 Tomaten, op andere wijze 

bereid of verduurzaamd dan 

in azijn of azijnzuur 

 5 000 

Amendement 

Schrappen 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 1 – rij 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Zachte tarwe, spelt en 

mengkoren (meel, gries, 

griesmeel en pellets) 

1001 99 00, 1101 00 15, 

1101 00 90, 1102 90 90, 

1103 11 90, 1103 20 60 

100 000 ton per jaar 

Amendement 

Schrappen 

Motivering 

Uit handelsstatistieken blijkt dat de uitvoercapaciteit van de Oekraïense industrie voor deze 

groep van producten reeds aanzienlijk is. Het is weinig waarschijnlijk dat bijkomende steun 

een stimulans zal vormen voor de noodzakelijke diversificatie van de uitvoer en daarom wordt 

deze niet aanbevolen. Tariefcontingenten voor tarwe uit Oekraïne bedragen 950 000 ton, 

terwijl de daadwerkelijke invoer naar de EU de laatste jaren 3 à 4 miljoen ton per jaar 

bedroeg. Dit vormt een bewijs dat de uitvoer van tarwe uit Oekraïne ook zonder preferentiële 

rechten reeds concurrerend is en bijdraagt aan lage gewasprijzen in de EU. Bovendien is de 

EU-sector van grondbewerking recent getroffen door ernstige crises, hetgeen in combinatie 

met historisch lage oogsten uiterst zorgwekkend is voor verscheidene lidstaten. Het 

tegenovergestelde (recordoogsten) wordt waargenomen in andere delen van de wereld (VS, 

Canada, Brazilië, Argentinië). 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – rij 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Mais (behalve zaden, 

meel, gries, griesmeel, 

pellets en granen) 

1005 90 00, 1102 20, 

1103 13, 1103 20 40, 

1104 23 

650 000 ton per jaar 

Amendement 

Mais (behalve zaden, 

meel, gries, griesmeel, 

pellets en granen) 

1005 90 00, 1102 20, 

1103 13, 1103 20 40, 

1104 23 

650 000 050 kilogram per 

jaar 

Motivering 

Uit handelsstatistieken blijkt dat de uitvoercapaciteit van de Oekraïense industrie voor deze 
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groep van producten reeds aanzienlijk is. Het is weinig waarschijnlijk dat bijkomende steun 

een stimulans zal vormen voor de noodzakelijke diversificatie van de uitvoer en daarom wordt 

deze niet aanbevolen. Bovendien is de EU-sector van grondbewerking recent getroffen door 

ernstige crises, hetgeen in combinatie met historisch lage oogsten uiterst zorgwekkend is voor 

verscheidene lidstaten. Het tegenovergestelde (recordoogsten) wordt waargenomen in andere 

delen van de wereld (VS, Canada, Brazilië, Argentinië). 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – tabel 1 – rij 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

3102 10 10 Ureum, ook indien in 

waterige oplossing, met 

een stikstofgehalte van 

meer dan 45 

gewichtspercenten, 

berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

(m.u.v. ureum in pellets 

of soortgelijke vormen, 

dan wel in verpakkingen 

met een brutogewicht van 

maximaal 10 kg) 

3 % 

Amendement 

Schrappen 
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TOELICHTING 

Achtergrond  

 

De diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA), de economische en handelspijler van de 

associatieovereenkomst (AO) tussen de Europese Unie en Oekraïne, wordt voorlopig 

toegepast sinds 1 januari 2016. De DCFTA zorgt voor de oprichting van een vrijhandelszone 

voor handel in goederen gedurende een overgangsperiode van maximaal tien jaar. 

 

De tariefliberalisering van de DCFTA is asymmetrisch, aangezien de EU haar douanerechten 

sneller dan Oekraïne verlaagt of afschaft. Met deze asymmetrische liberalisering is reeds 

aanvang gemaakt vóór de toepassing van de DCFTA, met de tijdelijke unilaterale 

handelspreferenties die worden geboden uit hoofde van Verordening (EU) nr. 374/2014 tot 

verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne, die op 

23 april 2014 in werking is getreden. In 2014 werd er in de context van de uiterst moeilijke 

veiligheids-, politieke en economische situatie in Oekraïne gekozen voor de oplossing om 

autonome handelsmaatregelen toe te kennen. Deze maatregelen zouden uiterlijk op 

1 november 2014 komen te vervallen en zijn vervolgens verlengd krachtens de 

wijzigingsverordening. De autonome handelsmaatregelen zijn niet langer van kracht sinds 

1 januari 2016, de datum waarop de DCFTA voorlopig van toepassing is geworden. 

 

Het huidige Commissievoorstel komt bovenop de EU-concessies die reeds van kracht zijn uit 

hoofde van de DCFTA, gezien de aanhoudende moeilijke economische situatie en de 

inspanningen die Oekraïne levert om de economie te hervormen. In overeenstemming met de 

doelstellingen van de AO is het voorstel gericht op het vergroten van de bestaande 

handelsstromen tussen de EU en Oekraïne. Er wordt voorgesteld om de autonome 

handelsmaatregelen toe te kennen in de vorm van bijkomende contingenten tegen nultarief 

voor mais, tarwe, gerst, haver, natuurhonig, verwerkt tomaten- en druivensap en een 

gedeeltelijke of volledige afschaffing van invoerrechten (frontloading) voor industriële 

producten zoals meststoffen, schoeisel, aluminium producten en elektrische machines. De 

voorgestelde toepassingsperiode is drie jaar. 

 

In de voorgestelde bijkomende contingenten voor landbouwproducten wordt rekening 

gehouden met de benutting van contingenten in het kader van de DCFTA. Van 1 januari 2016 

tot juni 2016 heeft Oekraïne voor 100 % gebruikgemaakt van de in het kader van de DCFTA 

beschikbare contingenten tegen nultarief voor honing, suikers, gries, pellets, graankorrels, 

mout en gluten, verduurzaamde tomaten, druiven- en appelsap, tarwe en mais. Van al deze 

producten worden er voor granen, verwerkte tomaten, honing en druivensap bijkomende 

handelsconcessies voorgesteld. Tegelijkertijd is er in andere tarieflijnen weinig of geen 

gebruik gemaakt van contingenten tegen nultarief wegens het gebrek aan conformiteit met de 

sanitaire en fytosanitaire voorschriften van de Unie (bv. voor het merendeel van de zuivel- en 

vleesproducten). De meerderheid van de concessies voor industriële producten worden onder 

andere voorgesteld ter ondersteuning van de sector van kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) en om tegemoet te komen aan de noodzaak het verlies van de Russische markt te 

compenseren. In het geval van meststoffen kan de behoefte aan dergelijke maatregelen 

worden gerechtvaardigd door de concentratie van de productiefaciliteiten in het oosten van 
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Oekraïne, gedeeltelijk als gevolg van hun overplaatsing vanuit de regio Donetsk. 

 

Economische en politieke context  

 

De rapporteur geeft toe dat bijkomende preferenties voor Oekraïne een ondersteuning kunnen 

vormen voor de inspanningen van het land met het oog op economisch herstel en de 

heroriëntering van zijn markten in de richting van de EU. Oekraïne bevindt zich inderdaad in 

economisch zwaar weer als gevolg van het aanhoudende conflict in het oosten van het land, 

de Russische handelssancties, het daaruit voortvloeiend verlies van markten in het Oosten en 

een ongunstig wereldwijd economisch klimaat. In 2015 is het bruto binnenlands product 

gedaald met 9,8 % en het aandeel van de handel met Rusland is in 2015 gedaald tot 16 %, ten 

opzichte van 27,3 % in 2013. De bilaterale handel met de EU is in 2015 met 13,1 % 

afgenomen ten opzichte van 2014. Op dit moment bevindt de handel van Oekraïne met de 

Unie zich in stijgende lijn. In de periode van oktober 2015 tot september 2016 is er een 

stijging van 7,5 % waar te nemen ten opzichte van dezelfde periode in 2014 en 2015. De 

gevolgen van de algehele recessie zijn echter niet volledig achter de rug. 

De rapporteur is verheugd over de verlenging van de beperkende maatregelen van de EU ten 

aanzien van de Russische Federatie waartoe in juni en september 2016 is besloten. Hij is het 

eens met de aanbevelingen van de vierde bijeenkomst van het Parlementair Associatiecomité 

EU-Oekraïne die van 20 t/m 21 september 2016 heeft plaatsgevonden in Kiev, waarin ervoor 

wordt gepleit dat deze maatregelen van kracht blijven totdat de akkoorden van Minsk ten 

volle worden uitgevoerd en de territoriale integriteit van Oekraïne wordt hersteld binnen de 

internationaal erkende grenzen. De rapporteur benadrukt dat de EU in deze een eensgezind 

standpunt aan de dag moet blijven leggen. 

 

Bijkomende handelspreferenties in het kader van het hervormingsproces 

 

Oekraïne verdient alle lof voor zijn inspanningen om ongekende hervormingen door te 

voeren. Hervormingen gaan echter vaak gepaard met socio-economische problemen op de 

korte termijn; dit vormt een gegronde reden om te overwegen Oekraïne verdere ondersteuning 

te bieden in de vorm van bijkomende handelspreferenties. Tegelijkertijd is het van cruciaal 

belang ervoor te zorgen dat elke ondersteunende maatregel bijdraagt aan de doelstellingen van 

de AO om in Oekraïne een functionerende markteconomie tot stand te brengen en deze verder 

te integreren in de interne markt van de EU. Bijkomende preferenties moeten dan ook daar 

worden aangeboden waar ze een bijdrage leveren aan de broodnodige economische 

diversifiëring en een ondersteuning vormen voor de kmo-sector. Omgekeerd mogen ze niet 

worden aangeboden aan producenten die reeds aantoonbaar beschikken over een aanzienlijke 

uitvoercapaciteit. 

  

Hoewel unilaterale preferenties in harde economische tijden een stimulans kunnen geven aan 

bepaalde sectoren, kan er alleen sprake zijn van effecten op de lange termijn wanneer er 

daadwerkelijke hervormingen worden doorgevoerd, met inbegrip van de hervormingen 

waartoe Oekraïne zich heeft verbonden in het kader van de DCFTA en zijn WTO-

lidmaatschap. Nog steeds moet er iets worden gedaan aan wrijvingen, zoals het uitvoerverbod 

op onverwerkt hout en de wrijvingen in verband met sanitaire en fytosanitaire voorschriften, 

en het blijft wachten op concrete actie voor een betere bescherming en handhaving van 



 

PE592.280v02-00 20/32 RR\1125629NL.docx 

NL 

intellectuele-eigendomsrechten in Oekraïne. 

 

In het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer betreffende Oekraïne, dat op 7 december 

2016 is gepubliceerd, wordt bevestigd dat het noodzakelijk is de hervormingsinspanningen op 

te voeren. Na een beoordeling van de doeltreffendheid van de EU-bijstand op het gebied van 

het beheer van de overheidsfinanciën, de bestrijding van corruptie en in de gassector in de 

periode tussen 2007 en 2015, komt de Rekenkamer tot de conclusie dat de tot nu toe behaalde 

resultaten broos blijven, ondanks de nieuwe impuls tot hervormingen sinds 2014. Het blijft 

afwachten wat de maatregelen ter bestrijding van corruptie hebben opgeleverd. 

 

Transparantie en geldigheid met betrekking tot de gekozen producten  

 

Het valt te betreuren dat er, voorafgaand aan de indiening van het voorstel bij de wetgevers, 

geen geactualiseerde effectbeoordeling of formele raadpleging van belanghebbende partijen 

heeft plaatsgevonden en dat er geen analyse voorhanden was over de potentiële economische 

voordelen voor Oekraïne of de potentiële gevaren voor de EU-producenten die verbonden zijn 

aan de opname van de producten in kwestie in de bijlagen. 

De rapporteur toont zich verontrust dat de Commissie in de toelichting verwijst naar andere 

recent gesloten vrijhandelsovereenkomsten waarin is voorzien in een onbeperkte rechtenvrije 

toegang voor een aantal van de landbouwproducten die onder het onderhavige voorstel vallen. 

Er dient te worden opgemerkt dat handelsconcessies ten gunste van Oekraïne asymmetrisch 

zijn en dat Oekraïne aanzienlijk verschilt van andere partners wat geografische nabijheid ten 

opzichte van de EU betreft, en dat er aanzienlijke verschillen zijn op het gebied van 

vervoerskosten. Om die redenen is het niet aangewezen een verband te leggen tussen dit 

voorstel en andere recent gesloten vrijhandelsovereenkomsten. 

Het is van belang een juist evenwicht te vinden tussen onmiddellijke steun aan Oekraïne en 

ondersteuning op langere termijn. Daarom moet de EU de aandacht op de lange termijn 

toespitsen op bijstand aan Oekraïne op het gebied van onder meer sanitaire en fytosanitaire 

normen, de ondersteuning van investeringen in de landbouwsector en de bevordering van 

visumliberalisering. 
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14.3.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

aan de Commissie internationale handel 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de 

handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst 

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) 

Rapporteur voor advies: Czesław Adam Siekierski 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel in kwestie is bedoeld om de handelspreferenties die al aan Oekraïne zijn 

toegekend in het kader van de diepgaande en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) 

aan te vullen met extra autonome handelspreferenties, vooral in de landbouwsector. Deze 

autonome handelspreferenties worden ingevuld door een verhoging van de jaarlijkse 

tariefcontingenten die waren ingesteld uit hoofde van de DCFTA met een percentage van 

50 % voor bepaalde producten (druivensap, verwerkte tomaten, honing) en 100 % voor 

andere producten (mais, tarwe, gerst, haver en andere gries). Ze treden in werking op de dag 

na de bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn 

drie jaar geldig. 

Bij het lezen van de aan dit voorstel gehechte toelichting valt op hoe flinterdun de motivering 

is voor wat overduidelijk moet worden opgevat als een volledig politiek initiatief. Er wordt 

verwezen naar “de moeilijke economische situatie in Oekraïne” en naar de noodzaak “om de 

bestaande handelsstromen met betrekking tot de invoer van bepaalde landbouwproducten uit 

Oekraïne in de Unie te vergroten en de bilaterale handel en de economische samenwerking 

met de Unie te bevorderen”, zonder echter uit te leggen waarom de handelspreferenties die al 

zijn toegekend aan Oekraïne uit hoofde van de DCFTA al zo snel na de datum waarop zij 

voorlopig van toepassing zijn geworden (1 januari 2016) ontoereikend lijken te zijn en 

waarom het legitiem is dergelijke aanvullende handelspreferenties toe te kennen zonder 

tegenprestatie van de handelspartner in kwestie. 

Nog storender is het argument dat “recente vrijhandelsovereenkomsten van de EU (met name 

met Peru en Colombia, Midden-Amerika, Vietnam en Canada) al voorzien in een onbeperkte 

rechtenvrije toegang voor sommige landbouwproducten die onder deze verordening vallen”, 

dat door de Commissie wordt aangevoerd als afdoende rechtvaardiging om dergelijke 

aanvullende handelspreferenties aan Oekraïne toe te kennen.  De rapporteur onderstreept hoe 
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gevaarlijk het is als een dergelijke benadering wordt gehanteerd voor gevoelige 

landbouwsectoren in een tijd waarin de Commissie zich terecht zorgen maakt over de 

cumulatieve impact van handelsovereenkomsten op de landbouw (hetgeen het onderwerp 

vormde van een recente studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de 

EU). Welk standpunt het Parlement uiteindelijk ook zal innemen over dit voorstel, er zou een 

krachtige boodschap moeten worden afgegeven aan de Commissie INTA en aan de 

Commissie, namelijk dat de Commissie AGRI sterk gekant is tegen dit soort overhaaste 

maatregelen van onze beleidsmakers en onderhandelaars op het vlak van handel om 

tariefliberalisering in de landbouw tot stand te brengen.  

Als het gaat om de impact van handelspreferenties op de desbetreffende productiesectoren in 

de EU, is het ook betreurenswaardig en onaanvaardbaar dat hiervoor geen enkele 

effectbeoordeling is uitgevoerd, louter omdat het “gezien de moeilijke economische situatie in 

Oekraïne belangrijk is dat de verordening zo snel mogelijk in werking treedt”. Dit illustreert 

volgens de rapporteur eens te meer hoe lichtvaardig de Commissie de negatieve effecten van 

handelsliberalisering op gevoelige landbouwsectoren in de EU opvat.  

In werkelijkheid richten de voorgestelde autonome handelspreferenties zich op een aantal 

uiterst gevoelige landbouwsectoren van de EU die recentelijk zijn getroffen door diepe crises 

en die te lijden hebben onder het Russische embargo, zoals fruit, groenten en granen, en deze 

handelspreferenties hadden niet op een slechter moment kunnen komen. De crisis in de 

graansector vormde het voornaamste onderwerp van discussie in de Commissie AGRI op 12 

oktober 2016, aangezien het seizoen 2016-2017 in diverse lidstaten als extreem zorgwekkend 

wordt beschouwd, vanwege een combinatie van ongekend lage oogsten (-20 % in Frankrijk en 

Duitsland, -30 % in Roemenië en Bulgarije) en historisch lage prijzen als gevolg van een 

tegengestelde situatie (ongekend hoge oogsten) in andere delen van de wereld (VS, Canada, 

Brazilië en Argentinië). 

Ondanks de politieke en economische moeilijkheden waarmee Oekraïne momenteel kampt, 

blijft dit buurland van de EU een zeer belangrijke en concurrerende producent van granen, die 

al voordeel ondervindt van een aanzienlijk handelsoverschot met onze Gemeenschap voor 

deze producten (meer dan 100 miljoen euro in 2015). Bovendien blijkt uit de beschikbare 

gegevens dat de rechten die door de EU naast de jaarlijkse tariefcontingenten worden 

gehanteerd geen probleem opleveren voor de import uit Oekraïne en slechts tot op zekere 

hoogte kunnen voorkomen dat de prijzen voor Oekraïense agrovoedingsproducten te laag 

worden. Desondanks en op basis van een vergelijking van graanprijzen in de EU-lidstaten 

lijkt het erop dat deze prijzen het laagst zijn in de landen die rechtstreeks aan Oekraïne 

grenzen.  

Oekraïne maakt ten volle (voor 100 %) gebruik van de al toegekende jaarlijkse 

tariefcontingenten en zal naar verwachting tevens de door de Commissie voorgestelde nieuwe 

autonome handelspreferenties optimaal benutten. De rapporteur vreest dat een mogelijke 

destabilisatie van de situatie op de landbouwmarkten van de EU als gevolg van aanvullende 

autonome handelspreferenties voor Oekraïne kan leiden tot toenemende negatieve 

sentimenten om het integratieproces met dit land te bevorderen. 

Gezien deze omstandigheden en om te voorkomen dat de moeilijkheden waarmee EU-

producenten in de sectoren die het hardst getroffen worden door extra preferentiële import uit 

Oekraïne nu al kampen verder verergeren, beveelt de rapporteur aan om de voorgestelde 
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jaarlijkse tariefcontingenten te schrappen voor tarwe, mais en tomaten, op andere wijze bereid 

of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, als opgesomd in de bijlagen I en II. 

Mocht de Commissie INTA of de plenaire vergadering besluiten om deze aanbeveling te 

negeren, dan wordt voorgesteld dat hiervan op zijn minst pas sprake kan zijn nadat er bij de 

Commissie om een passende effectbeoordeling over de maatregelen in kwestie is verzocht en 

zij deze effectbeoordeling ook heeft overgelegd. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De tariefcontingenten voor de 

specifieke landbouwproducten in bijlage II 

worden door de Commissie beheerd 

overeenkomstig artikel 184 van 

Verordening (EU) nr. 1308/2013. 

3. De tariefcontingenten voor de 

specifieke landbouwproducten in bijlage II 

worden door de Commissie beheerd 

overeenkomstig artikel 184 van 

Verordening (EU) nr. 1308/2013. Om de 

uitvoeringsplannen en de regelingen voor 

monitoring en evaluatie vast te stellen, 

zijn onlinerapportages over de toepassing 

van landbouwgerelateerde 

tariefcontingenten beschikbaar op 

speciale websites van de Commissie. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de eerbiediging van de beginselen 

zoals vermeld in artikel 3 van de 

Associatieovereenkomst, met inbegrip van 

de strijd tegen corruptie. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de invoer van een product 

van oorsprong uit Oekraïne ernstige 

moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te 

veroorzaken voor een communautaire 

producent van soortgelijke of rechtstreeks 

concurrerende producten, kan de Raad te 

allen tijde op voorstel van de Commissie 

en met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen de rechten van het 

gemeenschappelijk douanetarief op dat 

product opnieuw instellen. 

1. Wanneer de invoer van een product 

van oorsprong uit Oekraïne ernstige 

moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te 

veroorzaken voor een communautaire 

producent van soortgelijke of rechtstreeks 

concurrerende producten, kan de Raad te 

allen tijde op voorstel van de Commissie 

en met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen de rechten van het 

gemeenschappelijk douanetarief op dat 

product opnieuw instellen. De Commissie 

voert een systeem in om de volumes 

waarvoor concessies zijn toegekend bij te 

houden aan de hand van het prijsniveau 

op de binnenlandse markten van de 

producten in kwestie, zodat als er een 

verslechtering van de toestand op de 

markten optreedt en een producent in de 

Unie problemen ondervindt, het 

gemeenschappelijk douanetarief 

onmiddellijk opnieuw kan worden 

ingesteld. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Op verzoek van een lidstaat of op 

eigen initiatief neemt de Commissie binnen 

een redelijke termijn een formeel besluit 

tot het openen van een onderzoek. 

Wanneer de Commissie besluit een 

onderzoek te openen, publiceert zij een 

bericht van opening van een onderzoek in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

In het bericht wordt een samenvatting van 

de ontvangen informatie gegeven en 

meegedeeld dat alle relevante informatie 

2. Op verzoek van een lidstaat of op 

eigen initiatief neemt de Commissie binnen 

een redelijke termijn een formeel besluit 

tot het openen van een onderzoek. 

Wanneer de Commissie besluit een 

onderzoek te openen, publiceert zij een 

bericht van opening van een onderzoek in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

In het bericht wordt een samenvatting van 

de ontvangen informatie gegeven en 

meegedeeld dat alle relevante informatie 
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aan de Commissie moet worden 

toegezonden. In het bericht wordt de 

termijn vermeld – die niet meer dan vier 

maanden mag bedragen te rekenen vanaf 

de bekendmaking van het bericht – 

waarbinnen belanghebbenden hun 

standpunt schriftelijk kenbaar kunnen 

maken. 

aan de Commissie moet worden 

toegezonden. In het bericht wordt de 

termijn vermeld – die niet meer dan twee 

maanden mag bedragen te rekenen vanaf 

de bekendmaking van het bericht – 

waarbinnen belanghebbenden hun 

standpunt schriftelijk kenbaar kunnen 

maken. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 – streepje 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – milieunormen 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het onderzoek wordt uiterlijk zes 

maanden na de bekendmaking van het in 

lid 2 bedoelde bericht afgerond. De 

Commissie mag deze periode in 

uitzonderlijke omstandigheden verlengen 

overeenkomstig de procedure van artikel 

5. 

5. Het onderzoek wordt uiterlijk vier 

maanden na de bekendmaking van het in 

lid 2 bedoelde bericht afgerond. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Als geen onderzoek mogelijk is als 

gevolg van uitzonderlijke omstandigheden 

die onmiddellijke maatregelen vereisen, 

mag de Commissie, nadat zij het comité 

daarvan in kennis heeft gesteld, alle strikt 

noodzakelijke preventieve maatregelen 

7. De Commissie mag, nadat zij het 

comité daarvan in kennis heeft gesteld, alle 

strikt noodzakelijke preventieve 

maatregelen nemen. 
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nemen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Tussentijdse evaluatie 

 1. De Commissie beoordeelt voor de 

in bijlage I en bijlage II vermelde 

producten de effecten van onderhavige 

verordening op de markt van de Unie 

vanaf het moment van inwerkingtreding 

en legt de conclusies van die beoordeling 

voor aan het Europees Parlement en de 

Raad. 

 2. Indien wordt vastgesteld dat de 

bepalingen van onderhavige verordening 

de markt van de Unie voor de in bijlage I 

en bijlage II vermelde producten nadelig 

beïnvloeden, kan de Commissie middels 

uitvoeringshandelingen compenserende 

maatregelen invoeren ten gunste van de 

producenten in de Unie die zijn getroffen 

door de verlaging van de douanerechten 

voor (een van) deze producten. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

vastgesteld. 

Motivering 

Het feit dat deze verordening dringend in werking moet treden, mag de Commissie niet 

beletten de effecten van deze maatregelen op de EU-markten te beoordelen en indien nodig 

net zo snel werk te maken van een compensatie voor de Europese producenten. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Indien een verlenging van de in 

deze Verordening vermelde maatregelen 

wordt overwogen, evalueert de Commissie 

het effect ervan vóór het einde van de in 

de tweede alinea vermelde periode van 

drie jaar, en indien nodig dient zij een 

wetgevingsvoorstel in. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – tabel 1 – rij 4  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

09,6752 2002 Tomaten, op andere wijze bereid of 

verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur 

 5000 

 

Amendement 

Schrappen 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 1 – rij 2  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Zachte tarwe, spelt en mengkoren 

(meel, gries, griesmeel en pellets) 

1001 99 00 

1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

100 000 ton per jaar 

 

Amendement 

Schrappen 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 1 – rij 3  
 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Mais (behalve zaden, meel, gries, 

griesmeel, pellets en granen) 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 ton per jaar 

 

Amendement 

Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – tabel 1 – rij 4 – kolom 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

350 000 ton per jaar 50 000 ton per jaar 
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