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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005831/2016 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Artis Pabriks (PPE), Daniel Caspary (PPE), Christofer Fjellner (PPE), Bendt Bendtsen (PPE), 

Jarosław Wałęsa (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Seán Kelly (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Fernando Ruas 

(PPE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE), Gabriel Mato (PPE), Joachim Zeller (PPE), Paul 

Rübig (PPE), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Wim van de Camp (PPE), Pablo Zalba Bidegain 

(PPE), Reimer Böge (PPE) en Adam Szejnfeld (PPE) 

Betreft: Overeenkomsten met Noorwegen en de EER over een financieel mechanisme voor 
2014-2021 en vishandelsprotocol met Noorwegen voor 2014-2021 

Nadat Noorwegen in 2013 ad-valoremrechten van 277 %, 429 % en 344 % had ingevoerd voor 
respectievelijk bepaalde kaassoorten, lamsvlees en rundvlees, heeft het Parlement in zijn resolutie 
van 4 juli 20131 de Commissie o.a. verzocht "onderhandelingen met de Noorse autoriteiten te starten 
om toe te werken naar een wederzijds aanvaardbare oplossing betreffende invoer/uitvoer van 
landbouwproducten". Verder heeft het Parlement de Commissie verzocht "aan te geven welke 
maatregelen zij voornemens is te treffen indien Noorwegen op zijn besluit weigert terug te komen" 
(wat zij niet heeft gedaan) en "te overwegen om in het geval van gebrekkige samenwerking verdere 
stappen te ondernemen met het oog op het doen intrekken van de maatregelen". 

Kan de Commissie in het licht van de onlangs afgeronde onderhandelingen over de overeenkomsten 
met Noorwegen en de EER over een financieel mechanisme voor 2014-2021 en een 
vishandelsprotocol met Noorwegen voor 2014-2021 de volgende vragen beantwoorden: 

1. Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om tot een wederzijds aanvaardbare 
oplossing voor de invoer/uitvoer van landbouwproducten te komen? 

2. Welke eisen heeft de Commissie precies gesteld en welke maatregelen heeft zij genomen ten 
aanzien van de Noorse ad-valoremrechten, met name in het kader van de voornoemde 
onderhandelingen met de EER en met Noorwegen over een vishandelsprotocol, en is zij van 
mening dat het resultaat van de onderhandelingen bevredigend is? 
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