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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 

tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische 

producten 

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05530/2017), 

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake 

de handel in biologische producten (05551/2017), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 

lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), (v), en artikel 218, 

lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0144/2017), 

– gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0257/2017), 

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 

Chili. 
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KORTE TOELICHTING 

Op 6 maart 2017 heeft de Raad een besluit betreffende de sluiting van de Overeenkomst 

tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten 

aangenomen. Op 27 april 2017 is de Overeenkomst in Brussel ondertekend en op 3 mei 2017 

werd deze officieel ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd. In haar vergadering van 3 

juni 2017 heeft de Commissie internationale handel (INTA) een gedachtewisseling gehouden 

met de desbetreffende Commissiediensten en op 20 juni 2017 haar ontwerpverslag in de 

Commissie INTA gepresenteerd. 

 

Doel van de overeenkomst is het stimuleren van de handel in biologische producten en 

bijdragen tot de ontwikkeling en uitbreiding van de biologische sector in de Unie en in de 

Republiek Chili waarbij het beginsel van biologische productie in hoge mate wordt nageleefd 

en waarbij toepassing van de controlesystemen en de integriteit van biologische producten 

worden gewaarborgd. 

 

Via de overeenkomst erkent Chili als gelijkwaardig alle organische producten van de 

Europese Unie die onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 834/2007 vallen, 

met name onverwerkte plantaardige producten, levende dieren of onverwerkte dierlijke 

producten (met inbegrip van honing), aquacultuurproducten en zeewier, verwerkte 

landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), verwerkte 

landbouwproducten voor gebruik als diervoeder, vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad. 

Anderzijds erkent de Unie de volgende producten van Chili als gelijkwaardig: onverwerkte 

plantaardige producten, honing, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel 

(met inbegrip van wijn), vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad. 

 

De overeenkomst voorziet in de oprichting van een gemengd comité inzake biologische 

producten dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Unie en vertegenwoordigers van de 

Republiek Chili die ten minste eens per jaar periodiek overleg plegen, onder meer ter 

waarborging van een correcte toepassing van de overeenkomst, ter behandeling van 

verzoeken van een van beide partijen om de lijst bij te werken of met nieuwe producten uit te 

breiden alsook ter bevordering van de gegevensuitwisseling en de samenwerking. 

 

Bij wijze van extra waarborg voorziet het voorstel van de Commissie ook in de mogelijkheid 

de erkenning van gelijkwaardigheid eenzijdig te schorsen, wanneer een partij van oordeel is 

dat de wetgeving, regelgeving of administratieve procedures niet meer voldoen aan de 

voorwaarden voor gelijkwaardigheid. 

 

In het licht van de in het Commissievoorstel uiteengezette doelstellingen en het ontwerp van 

besluit van de Raad, dat de steun van INTA krijgt, en met inachtneming van het advies van de 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en de interinstitutionele 

onderhandelingen over de nieuwe verordening inzake organische producten en etikettering, 

stelt de rapporteur voor goedkeuring te verlenen voor de sluiting van de overeenkomst. 

 

De rapporteur van de Commissie INTA vraagt evenwel om: (1) periodieke, tijdige en 

gedetailleerde informatieverstrekking aan het Parlement in de uitvoeringsfase, equivalent aan 

die aan de Raad, met name voor wat betreft de werkzaamheden van het gemengd comité, ten 
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einde een goed onderbouwd politiek debat en optreden mogelijk te maken;  (2) een eerste 

evaluatie van de impact van de overeenkomst twee jaar na de inwerkingtreding ervan om het 

Parlement en alle andere publieke en particuliere belanghebbenden adequate informatie te 

verstrekken voor een op feiten gebaseerd debat en adequate actie vóór het aflopen van de 

eerste 3 jaar van toepassing, en vervolgens elke 3 jaar; (3) de opstelling van handleidingen 

met praktische en bijgewerkte informatie ten behoeve van producenten, exporteurs, 

importeurs en consumenten  teneinde de potentiële economische voordelen van de 

overeenkomst optimaal te benutten en de consumenten in de gelegenheid te stellen een 

weloverwogen keuze te maken. 

 

In het licht van deze overwegingen bevestigt de rapporteur van de Commissie INTA haar 

steun voor de Overeenkomst, doch wijst er nogmaals op dat het Parlement, gedurende de 

gehele levenscyclus van internationale overeenkomsten, inclusief de onderhandelings- en 

uitvoeringsfase, grondig en volledig dient te worden geïnformeerd.  

 

Voor internationale overeenkomsten in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid 

van de EU is de goedkeuring van het Parlement vereist; de rapporteur betreurt dan ook dat de 

andere instellingen het Parlement tijdens de onderhandelingen over de onderhavige 

overeenkomst niet tijdig hebben geïnformeerd, verzoekt de Raad en de Commissie de situatie 

recht te zetten en het Parlement naar behoren te informeren over de uitvoering ervan, zodra 

deze in werking treedt, alsook over eventuele besluiten die overeenkomstig artikelen 4 en 5 

van het besluit van de Raad worden genomen. De verwachtingen voor wat betreft de 

noodzaak de civiele samenleving en de parlementen te informeren gelden voor alle partijen bij 

de overeenkomsten. 



 

PE604.625v02-00 8/13 RR\1131271NL.docx 

NL 

 

20.6.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

aan de Commissie internationale handel 

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 

tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten 

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) 

Rapporteur voor advies: Clara Eugenia Aguilera García 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Op 16 juni 2014 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te onderhandelen over 

overeenkomsten tussen de EU en derde landen inzake de handel in biologische producten. De 

overeenkomst tussen de EU en Chili leidt tot wederzijdse erkenning van de gelijkwaardigheid 

van de respectieve voorschriften en controlesystemen inzake de biologische productie voor 

bepaalde producten.  

Chili zal alle biologische producten van de Unie die onder Verordening (EG) nr. 834/2007 

vallen, als gelijkwaardig erkennen. Het gaat meer bepaald om onverwerkte plantaardige 

producten, levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (met inbegrip van honing), 

aquacultuurproducten en zeewier, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als 

levensmiddel (met inbegrip van wijn), verwerkte landbouwproducten voor gebruik als 

diervoeder, vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad. 

Anderzijds zal de Unie de volgende producten van Chili als gelijkwaardig erkennen: 

onverwerkte plantaardige producten, honing, verwerkte landbouwproducten voor gebruik als 

levensmiddel (met inbegrip van wijn), vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad. 

De rapporteur is het eens met de onderhandelde tekst, en maakt deze twee kanttekeningen: 

- zodra de herziening van Verordening (EG) nr. 834/2007 rond is, moet deze overeenkomst in 

overeenstemming worden gebracht met de nieuwe EU-wetgeving voor biologische productie 

en etikettering; 

- twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt de Commissie aan de Raad en 

het Europees Parlement een effectbeoordeling over de toepassing van deze overeenkomst 

voor, waarin wordt onderzocht wat het handelsvolume voor biologische landbouwproducten 

en biologische levensmiddelen tussen de EU en Chili is, en in welke mate de beginselen van 
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non-discriminatie en wederkerigheid worden nageleefd. 

****** 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten 

aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 

tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten. 
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