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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is van mening dat de Europese landbouw duidelijk in een defensieve positie verkeert ten 

opzichte van de – hoofdzakelijk dierlijke – Nieuw-Zeelandse producten, met name wat de 

productiekosten betreft, die tot de laagste ter wereld behoren vanwege extensieve 

praktijken; wijst erop dat de Europese offensieve belangen, gezien de geringe omvang van 

de Nieuw-Zeelandse markt (4,5 miljoen consumenten), zich beperken tot nicheproducten 

en afhankelijk zijn van de opheffing van non-tarifaire belemmeringen; 

2. is van mening dat een ambitieuze, evenwichtige en alomvattende 

vrijhandelsovereenkomst in het kader waarvan kwetsbare sectoren van de Europese 

landbouw ten volle worden geëerbiedigd en beschermd en de door EU-producenten 

gehanteerde strenge productie-, milieu-, voedselveiligheids- en dierenwelzijnsnormen ten 

volle worden geëerbiedigd en gehandhaafd van wederzijds voordeel kan zijn, Europese 

producenten mogelijkheden kan bieden en de positie van de EU als belangrijke speler op 

de wereldmarkt kan bevorderen; 

3. vestigt de aandacht op de gevoeligheid van sommige Europese landbouwsectoren, zoals 

de sectoren zuivel, schapen- en lamsvlees, geitenvlees, rundvlees, kalfsvlees, wijn, 

bijenproducten en fruit, en waarschuwt ervoor dat eventuele onevenwichtigheden in de 

vrijhandelsovereenkomst met betrekking tot de landbouw en zijn gevoelige sectoren 

schadelijk zouden zijn voor Europese producenten, met name kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven; 

4. verzoekt de Commissie een gelijk speelveld te garanderen door de producten die de 

landbouwproducenten uit de EU in het geval van directe concurrentie onder buitensporige 

of onhoudbare druk zouden zetten als gevoelige producten te beschouwen, bijvoorbeeld 

door overgangsperioden of passende quota in te voeren, geen verbintenissen aan te gaan 

met betrekking tot de meest gevoelige sectoren of deze sectoren uit te sluiten; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met de cycli voor seizoensgebonden productie in Europa, 

met name voor de lam- en zuivelsector; 

5. pleit voor de opname van doeltreffende bilaterale vrijwaringsmaatregelen om te 

voorkomen dat er zich pieken in de invoer van producten voordoen waardoor Europese 

producenten in gevoelige sectoren ernstige schade lijden of dreigen te lijden; 

6. benadrukt dat de Europese landbouw een bijzondere rol speelt bij het in stand houden van 

de structuur van plattelandsgemeenschappen en het waarborgen van de voedselzekerheid 

in Europa, en waarschuwt voor het risico dat de overeenkomst in de landbouwsector zeer 

onevenwichtig zal zijn in het nadeel van de Europese Unie en het familiebedrijfsmodel, en 

voor de verleiding om de landbouw te gebruiken als pasmunt voor een grotere toegang tot 

de Nieuw-Zeelandse markt voor industriële producten en diensten; hamert er daarom op 

dat landbouw in de toekomst een van de hoofdstukken moet zijn waarover bij dit soort 

overeenkomsten het eerst wordt onderhandeld; 

7. benadrukt het feit dat Europese producenten zowel nu als in de toekomst moeten voldoen 
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aan een aantal verplichtingen op het gebied van klimaatmitigatie, milieubescherming en 

handhaving van strenge dierenwelzijnsnormen, die gepaard gaan met hoge administratieve 

lasten; 

8. benadrukt dat respect voor een duurzame landbouwproductie, het voorzorgsbeginsel dat 

aan de EU-regelgeving inzake voedselveiligheid ten grondslag ligt, de ketenbenadering 

("van boer tot bord"), wederkerigheid en het strikt vasthouden aan de sanitaire en 

fytosanitaire EU-normen en procedures inzake de gezondheid van mens en dier en de 

voedselveiligheid, zoals vastgelegd in de EU-wetgeving, voor de Europese landbouw 

fundamentele en onwrikbare beginselen zijn in alle onderhandelingen van de EU over 

vrijhandelsovereenkomsten; 

9. benadrukt dat het dierenwelzijn voor de EU-burgers van groot belang is en benadrukt dat 

ervoor moet worden gezorgd dat de EU-dierenwelzijnsnormen worden beschermd en dat 

alle invoer voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving op het gebied van 

voedselveiligheid, de gezondheid van dieren en planten, consumentenbescherming en 

milieunormen; 

10. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de partijen stevige verbintenissen 

aangaan om de bescherming en de normen voor het welzijn van landbouwhuisdieren te 

verbeteren en benadrukt dat niets in de overeenkomst de partijen mag beletten 

onafhankelijk regelgeving vast te stellen met het oog op de vaststelling en verwezenlijking 

van legitieme en hogere beleidsdoelen; 

11. verzoekt de Commissie in de onderhandelingen vast te houden aan een geharmoniseerde 

benadering die aansluit bij de benadering die is gekozen in de gelijktijdige 

onderhandelingen met Australië, waarbij naar behoren rekening moet worden gehouden 

met de specifieke kenmerken die de twee markten van elkaar onderscheiden; 

12. wijst erop dat de regeling inzake geografische aanduidingen (GA's) moet worden erkend 

als een essentieel element van de Europese belangen en benadrukt dat er een voldoende 

uitgebreide en representatieve lijst van producten met geregistreerde geografische 

aanduidingen moet worden opgenomen in de regelingen die in het kader van een 

eventuele overeenkomst met Nieuw-Zeeland tot stand komen en dat hun 

rechtsbescherming moet worden gewaarborgd, wat niet alleen een prioritair offensief 

belang maar ook een voorwaarde voor de sluiting van een overeenkomst is; 

13. verzoekt de Commissie bescherming te bieden waar het gaat om de etikettering, 

traceerbaarheid en werkelijke oorsprong van landbouwproducten om te voorkomen dat de 

consument een onjuist of misleidend beeld krijgt, hetgeen een essentieel onderdeel van 

een evenwichtige overeenkomst is; 

14. merkt op dat Nieuw-Zeelandse producenten niet de kosten hoeven te dragen van 

elektronische schapenidentificatie, nitraatgevoelige zones of de verbranding van gestorven 

vee, en wenst dat dit door middel van etikettering duidelijk wordt gemaakt; 

15. benadrukt het verschil in omvang tussen de Europese interne markt en de Nieuw-

Zeelandse markt, waarmee rekening moet worden gehouden in een eventuele 

vrijhandelsovereenkomst tussen beide partijen; 
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16. herinnert eraan dat Nieuw-Zeeland een zeer competitieve, sterk op uitvoer gerichte 

landbouwsector heeft, waarvan de blootstelling aan internationale markten uniek is 

vanwege een laag niveau aan landbouwsteun; wijst in het bijzonder op de dominantie van 

de zuivelsector, de sectoren schapen en geiten en de sterk op uitvoer gerichte en 

dominante fruitsector; 

17. is van mening dat Nieuw-Zeeland een van de belangrijkste spelers in de wereldhandel in 

landbouwproducten is en dat het sterke sectoren heeft ontwikkeld die steunen op 

exportbedrijven met een quasi-monopoliepositie; wijst erop dat landbouwproducten en 

agrolevensmiddelen samen 60 % van de totale handel in goederen van het land uitmaken, 

waarbij de zuivelsector goed is voor 25,3 % van de totale uitvoer en de uitvoer van 

schapenvlees 45 % van de wereldhandel uitmaakt; is van mening dat Nieuw-Zeeland 

wereldwijd een van de grootste exporteurs van schapenvlees – met name lamsvlees – is, 

en de grootste exporteur van kiwi's; 

18. benadrukt het feit dat de uitvoer van Nieuw-Zeeland naar de Europese Unie hoofdzakelijk 

bestaat uit landbouwproducten, terwijl Nieuw-Zeeland uit de Unie vooral industriële 

producten invoert, en stelt vast dat Nieuw-Zeeland nog altijd relatief hoge tarieven 

hanteert voor een aantal agrolevensmiddelen (bijv. kazen, wijnen en gedistilleerde 

dranken) en dat bepaalde niet-tarifaire belemmeringen, zoals fytosanitaire maatregelen, 

aanzienlijke last veroorzaken voor de uitvoer van sommige EU-producten; 

19. wijst erop dat Nieuw-Zeeland zijn handtekening heeft gezet onder de trans-Pacifische 

partnerschapsovereenkomst, hetgeen ook bij de onderhandelingen in aanmerking moet 

worden genomen; 

20. benadrukt dat diverse gevoelige Europese landbouwsectoren zwaar zijn getroffen door het 

aanhoudende Russische embargo, koersschommelingen als gevolg van de uitslag van het 

brexitreferendum en marktcrises die verband houden met extreme prijsschommelingen; is 

van mening dat een grotere openstelling van de markt in deze sectoren, in het bijzonder 

gezien de monopolistische structuur van sommige bedrijfstakken, met name de Nieuw-

Zeelandse zuivelsector, ernstige problemen kan veroorzaken en rampzalige gevolgen kan 

hebben voor de Europese producenten; benadrukt dat bij het uiteindelijke resultaat terdege 

rekening moet worden gehouden met de belangen van alle Europese producenten; 

21. wijst op de publicatie van de effectbeoordeling van de Commissie over de mogelijke 

impact van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland en verzoekt de 

Commissie om een nadere analyse van de impact van de vrijhandelsovereenkomst per 

sector en per lidstaat, zodat er een volledige evaluatie kan plaatsvinden van de mogelijke 

voor- en nadelen van een dergelijke handelsovereenkomst voor Europese producenten en 

van de mogelijke gevolgen ervan voor de af-boerderij-prijzen in gevoelige sectoren en 

voor de toezeggingen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs; 

22. wijst op de voordelen in de sectoren zuivelproducten en schapenvlees die aan Nieuw-

Zeeland werden toegekend op het moment van toetreding van het VK tot de Europese 

Gemeenschappen en benadrukt dat deze toewijzingen in aanmerking moeten worden 

genomen bij de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst; 

23. benadrukt dat alle potentiële toekomstige tariefcontingenten die aan Nieuw-Zeeland 

kunnen worden toegekend in het kader van een vrijhandelsovereenkomst van toepassing 
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zullen zijn op een kleinere EU-markt van 443 miljoen consumenten en daardoor 

noodzakelijkerwijs een andere economische impact zullen hebben, met name in sectoren 

als schapenvlees en zuivelproducten, waarin het Verenigd Koninkrijk momenteel een 

belangrijk deel van de consumptie en/of invoer van de producten voor zijn rekening 

neemt; verzoekt de Commissie daarom in de handelsbesprekingen met Nieuw-Zeeland 

rekening te houden met de lopende brexitonderhandelingen en de gevolgen van de brexit 

voor de landbouw en de levensmiddelensector van de EU; 

24. wijst op het cumulatieve effect van EU-handelsconcessies in de landbouw en stelt vast dat 

aan Nieuw-Zeeland geboden landbouwconcessies zorgvuldig moeten worden afgewogen 

in de context van concessies inzake markttoegang in het kader van de WTO en concessies 

die zijn verleend in het kader van andere, afgeronde of lopende, onderhandelingen over 

vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt in dit verband dat de studie van de Commissie over 

het cumulatieve effect van toekomstige handelsovereenkomsten aantoont dat, wat 

zuivelproducten betreft, het huidige handelstekort van 200 miljoen EUR twee of zelfs 

meer dan drie keer hoger zou uitvallen naargelang de liberaliseringsoptie; 

25. benadrukt dat de Commissie alle belanghebbenden in de landbouwsector tijdig, uitvoerig 

en op een volledig transparante manier bij alle aspecten van de onderhandelingen moet 

betrekken en vraagt dat de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling op de hoogte 

wordt gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot de landbouw; 

26. wijst erop dat in de Europese Unie alleen lammeren van zes of negen maanden op de 

markt mogen worden gebracht, terwijl in Nieuw-Zeeland een hogere leeftijd is toegestaan, 

namelijk twaalf maanden; dringt erop aan dat in de toekomstige overeenkomst een 

leeftijdsgrens van zes of negen maanden wordt vastgelegd voor de legale verkoop van 

lammeren van buiten de EU op de interne markt van de EU. 
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