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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 

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 
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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 

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 3. De tariefcontingenten voor de 
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specifieke landbouwproducten in bijlage II 

worden door de Commissie beheerd 

overeenkomstig artikel 184 van 

Verordening (EU) nr. 1308/2013. 

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. 

 

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 
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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 

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 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 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 
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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 

nemen. 

7. De Commissie mag, nadat zij het 

comité daarvan in kennis heeft gesteld, alle 

strikt noodzakelijke preventieve 

maatregelen 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 
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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) 
 

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 
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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 

 

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 
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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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