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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van 13 februari 2013 van president Obama van 

de VS, voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie en voorzitter Herman 

Van Rompuy van de Europese Raad1, 

– gezien zijn resolutie over de handels- en investeringsbesprekingen van de EU met de 

Verenigde Staten van Amerika van 23 mei 20132, 

– gezien de richtsnoeren voor de onderhandelingen over het trans-Atlantische handels- en 

investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 

van 14 juni 20133, 

– gezien de verslagen uit 2013 en 2014 over sanitaire en fytosanitaire maatregelen opgesteld 

door de handelsvertegenwoordiger van de VS4, 

– gezien de verslagen uit 2013 en 2014 over technische handelsbelemmeringen opgesteld 

door de handelsvertegenwoordiger van de VS5, 

– gezien de studies van zijn Directoraat-generaal intern beleid getiteld "Legal implications 

of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis Communautaire and 

the ENVI relevant sectors that could be addressed during negotiations" (Juridische 

consequenties van het TTIP (handels- en investeringspartnerschap EU-VS) voor het 

acquis communautaire en de voor ENVI relevante sectoren die tijdens de 

onderhandelingen aan de orde kunnen komen) van oktober 20136 en "ENVI relevant 

legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP)" 

(Voor ENVI relevante wetgevingsonderdelen van de onderhandelingen over het TTIP 

(handels- en investeringspartnerschap EU-VS)) van november 20147, 

– gezien de informatienota over de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten 

(ISDS) in de Verenigde Staten en de Europese Unie van juni 2014 van de Conferentie van 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 
2 Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0227. 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/nl/pdf 
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf 
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf 
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf 
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2014)536293_EN.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
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de VN voor handel en ontwikkeling (UNCTAD)1,  

– gezien de artikelen 168 en 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, en in het bijzonder het voorzorgsbeginsel zoals vastgesteld in artikel 191, lid 2, 

– gezien de geïntegreerde EU-aanpak op het gebied van voedselveiligheid ("van boer tot 

bord"), ingevoerd in 20042, 

– gezien de resultaten van de Eurobarometer van november 2014 over de trans-Atlantische 

handels- en investeringsovereenkomst, 

– gezien Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds, als onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van de thematische strategie inzake luchtverontreiniging, en met 

inachtneming van de wetgeving inzake specifieke broncategorieën, zoals Euro 5/6 en 

EURO VI, die gericht zijn op terugdringing van de luchtverontreiniging, die 

verantwoordelijk is voor 400 000 voortijdige sterfgevallen in Europa, 

A. overwegende dat handel generaties lang een motor is geweest voor groei, 

werkgelegenheid en vooruitgang in Europa; overwegende dat handel en investeringen 

echter op zich geen doelstellingen zijn, maar als middel moeten dienen om de 

levensstandaard te verhogen en het welzijn te verbeteren, alsook de volksgezondheid te 

beschermen en te bevorderen en moeten bijdragen tot een situatie van volledige 

werkgelegenheid waarin de hulpbronnen van de wereld duurzaam worden benut 

overeenkomstig de doelstelling van duurzame ontwikkeling, waarbij zowel bescherming 

als behoud van het milieu wordt nagestreefd; 

B. overwegende dat uit de Eurobarometer van november 2014 blijkt dat in 25 van de 28 

lidstaten een meerderheid van de Europese burgers voorstander is van een trans-

Atlantische handels- en investeringsovereenkomst; 

C. overwegende dat Europa als continent met een vergrijzende bevolking, weinig 

grondstoffen, een laag geboortecijfer en een sociaal model op basis van hoge sociale 

uitgaven als aandeel van het bbp steeds afhankelijker zal zijn van groei buiten de EU om 

daarmee de interne welvaart te stimuleren om haar sociale stelsels te ondersteunen, die 

ernstig onder druk zullen komen te staan, voornamelijk doordat de levensverwachting 

steeds hoger wordt, en het aantal mensen in de werkende leeftijd steeds kleiner; 

D. overwegende dat volgens de richtsnoeren van de Raad voor de onderhandelingen over het 

TTIP3, de overeenkomst tot doel heeft de handel en investeringen tussen de EU en de VS 

te doen toenemen, om nieuwe economische mogelijkheden te creëren ter stimulering van 

de werkgelegenheid en groei middels bredere markttoegang en verbeterde compatibiliteit 

op regelgevingsgebied, door onnodige belemmeringen voor de handel weg te nemen en de 

weg te bereiden voor wereldwijde normen, terwijl wordt erkend dat duurzame 

ontwikkeling een overkoepelende doelstelling is van de partijen en dat de partijen geen 

handel of directe buitenlandse investeringen zullen aanmoedigen door binnenlandse 

                                                 
1 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf 
2 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/nl/pdf 
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wetgeving en normen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid af te zwakken; 

overwegende dat de Europese Commissie1 en president Obama2 op talloze gelegenheden 

in het openbaar hebben verklaard dat de normen aan beide zijden van de Atlantische 

Oceaan niet zullen worden afgezwakt; 

E. overwegende dat de VS met andere wereldspelers al verschillende andere 

partnerschapsovereenkomsten voor handel en investeringen heeft gesloten; 

F. overwegende dat de TTIP-onderhandelingen op drie belangrijke pijlers gestoeld zijn, die 

betrekking hebben op a) markttoegang, b) regelgevingsvraagstukken en niet-tarifaire 

belemmeringen en c) regels; 

G. overwegende dat het TTIP een mogelijkheid biedt om de weg in te slaan van hoge normen 

op bepaalde gebieden voor de bescherming van de volksgezondheid, diergezondheid en 

het milieu op wereldniveau; 

H. overwegende dat er toch bezorgdheid bestaat dat het doel van het TTIP om bestaande niet-

tarifaire belemmeringen te verminderen en weg te nemen3 zou kunnen leiden tot een 

overeenkomst die het EU-beschermingsniveau wat betreft volksgezondheid, met inbegrip 

van voedselveiligheid, diergezondheid en het milieu, in gevaar zou kunnen brengen; 

I. overwegende dat er verschillen bestaan tussen de regelgevingsstelsels van de EU en de 

VS, onder andere op het gebied van de bescherming van de volksgezondheid en het 

milieu, met inbegrip van voedselveiligheid, informatie aan consumenten en 

diergezondheid, vanwege de cultuurverschillen op juridisch en politiek gebied, die 

verschillende aandachtspunten en benaderingen weerspiegelen, zoals verschillende 

beginselen (bijv. het voorzorgsbeginsel), waardeoordelen, beleidsdoelstellingen en 

methoden voor risicoanalyse; 

J. overwegende dat de VS en de EU bepaalde normen op deze gebieden als 

handelsbelemmeringen beschouwen4; 

K. overwegende dat wordt gevreesd dat het voornemen om het TTIP en vergelijkbare 

handelsovereenkomsten aan te nemen reeds van invloed is geweest op voorstellen van de 

Commissie en hiermee samenhangende acties, bijvoorbeeld op het gebied van 

voedselveiligheid en klimaatbescherming (bijv. behandelingen tegen ziekteverwekkers, 

etikettering van vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen en de tenuitvoerlegging 

van de richtlijn inzake brandstofkwaliteit); 

L. overwegende dat wordt gevreesd dat de ontwerpbepalingen betreffende samenwerking op 

regelgevingsgebied inzake handelingen die aanzienlijke gevolgen hebben of naar 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm 
2 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a  
3 Zie het verslag uit 2014 over technische handelsbelemmeringen van de handelsvertegenwoordiger van de 

VS, blz. 45. 
4 Voor de VS, zie de verslagen uit 2013 en 2014 over technische handelsbelemmeringen opgesteld door de 

handelsvertegenwoordiger van de VS. 
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verwachting zullen hebben op de handel en investeringen tussen de EU en de VS:  

 - de VS formele rechten toekennen met betrekking tot uitvoeringshandelingen die moeten 

worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 291 VWEU, terwijl het Europees Parlement 

op geen enkele manier het recht heeft controle uit te oefenen met betrekking tot 

uitvoeringshandelingen; 

 - de VS het recht toekennen samen te werken met regelgevende instanties in het kader van 

de aanneming door de lidstaten van nationale wetgeving en onder andere gezamenlijk 

onderzoek te doen naar mogelijke manieren om compatibiliteit op regelgevingsgebied te 

bevorderen; 

 - het voor EU de facto moeilijker zouden kunnen maken om de minimale 

gemeenschappelijke basis van internationale instrumenten te overstijgen vanwege haar 

verbintenissen betreffende internationale samenwerking op regelgevingsgebied en de 

implementatie van de internationale instrumenten; 

M. overwegende dat uitsluitend sterkere compatibiliteit op regelgevingsgebied kan worden 

verwezenlijkt zonder dat de huidige en toekomstige EU-normen op het gebied van 

gezondheid en milieu in gevaar worden gebracht, door een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de gebieden waarop de doelstellingen en beschermingsniveaus vergelijkbaar zijn en 

de gebieden waarop deze van elkaar verschillen; overwegende dat op de gebieden waarop 

de doelstellingen en beschermingsniveaus vergelijkbaar zijn, gemeenschappelijke 

benaderingen of wederzijde erkenning kunnen worden ingesteld; overwegende dat op 

gebieden waarop de beschermingsniveaus duidelijk van elkaar verschillen, de 

samenwerking moet worden gericht op informatie-uitwisseling of opwaartse harmonisatie;  

N. overwegende dat de wetgevers van de EU en de VS sterk van elkaar verschillende 

benaderingen volgen wat betreft regelgeving op het gebied van voedsel- en 

voederveiligheid, in het bijzonder in verband met vergunningen, etikettering en controles 

in de voedsel- en voederketen wat betreft ggo's, traceerbaarheid van vlees, behandelingen 

tegen ziekteverwekkers, pesticiden en gekloonde dieren; overwegende dat de milieu- en 

voedselveiligheidsvoorschriften van de EU gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel en de 

"van boer tot bord"-aanpak op basis waarvan strenge EU-voorschriften zijn vastgesteld en 

dan ook moeten worden behouden;  

O. overwegende dat de gevolgen van een toekomstig TTIP voor het EU-acquis inzake het 

milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid, sterk afhangen van de specifieke 

bepalingen van de overeenkomst; overwegende dat handelsovereenkomsten in geen enkel 

geval de bestaande wetgeving van verdragsluitende landen mogen wijzigen; overwegende 

dat de tenuitvoerlegging van bestaande wetgeving evenals de aanneming van toekomstige 

wetgeving in handen moet blijven van democratisch verkozen organen die de bestaande 

procedures eerbiedigen;  

P. overwegende dat de EU momenteel een beperkte markttoegang heeft in de maritieme 

sector van de VS, en dat het TTIP, indien correct uitgevoerd, tot betere samenwerking, 

grotere convergentie en economische voordelen voor het Europese bedrijfsleven zou 

kunnen leiden; 
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Q. overwegende dat de VS, anders dan meer dan 150 landen in de wereld, een aantal 

belangrijke internationale verdragen inzake chemische stoffen niet heeft geratificeerd 

(bijv. het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, 

het Verdrag van Rotterdam inzake de handel in bepaalde gevaarlijke chemische stoffen), 

hetgeen aantoont dat de VS wat betreft internationaal beleid inzake chemische stoffen 

alleen staat; overwegende dat de VS bovendien weigert het aan milieu gerelateerde deel 

van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van 

chemische stoffen van de VN te implementeren, hetgeen bewijst dat er tussen de VS en de 

EU wat chemische stoffen betreft op het meest basale niveau verschil van mening heerst; 

R. overwegende dat uit het verslag van de VS over technische handelsbelemmeringen uit 

2014 blijkt dat de VS sinds 2003 op iedere vergadering van het TBT-comité van de 

Wereldhandelsorganisatie zijn bezorgdheid heeft geuit over REACH, vanwege "het feit 

dat aspecten van REACH discriminerend zouden zijn, geen legitieme onderbouwing 

zouden hebben en een onnodige belemmering voor de handel zouden vormen", hetgeen 

aangeeft dat de VS nogal fundamentele bezwaren tegen REACH heeft 

S. overwegende dat algemeen wordt aangenomen dat de in 1976 aangenomen Toxic 

Substances Control Act (TSCA) van de VS en de in 2006 aangenomen REACH-

verordening fundamenteel van aard verschillen; overwegende dat om die reden de 

onderhandelingen over het TTIP niet als doel hebben om de twee stelsels te harmoniseren; 

overwegende dat de onderhandelingen echter betrekking hebben op toekomstige 

samenwerking betreffende de tenuitvoerlegging van REACH; overwegende dat, gezien de 

sterk uiteenlopende standpunten over het risicobeheer van chemische stoffen en het 

fundamentele en aanhoudende bezwaar van de VS tegen REACH, er geen voordeel valt te 

behalen uit samenwerking betreffende de tenuitvoerlegging van deze uiteenlopende 

rechtskaders, temeer daar deze tenuitvoerlegging alles behalve een uitsluitend technisch of 

onomstreden proces zal zijn; 

T. overwegende dat er grote verschillen zijn tussen de regelgevingskaders van de VS en de 

EU inzake gewasbeschermingsmiddelen: 

 - 82 werkzame stoffen zijn in de EU verboden, maar in de VS toegestaan; 

 - de EU heeft bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met opzet op gevaren gebaseerde cut-

offcriteria opgesteld gericht op de geleidelijke uitbanning van het gebruik van werkzame 

stoffen die kankerverwekkend, mutageen, toxisch voor de voortplanting, persistent en 

toxisch en bioaccumulerend zijn of hormoonontregelende effecten teweegbrengen; de VS 

staat erop een op risico's gebaseerde aanpak te hanteren, gebaseerd op talloze aannames en 

extrapolaties, waardoor het gebruik van dergelijke hoogst zorgwekkende stoffen wordt 

toegelaten; 

 - er is een algemeen patroon waarbij in de EU voor voedsel lagere gehalten aan residuen 

van bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan dan in de VS; 

U. overwegende dat in de voorgestelde onderhandelingstekst van de EU over sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen, ingediend voor de vergaderingsronde van 29 september tot en 

met 3 oktober 2014, wordt voorgesteld de partijen te verplichten binnen 12 maanden na 

hun goedkeuring de tolerantiewaarden en maximumgehalten aan residuen zoals 
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vastgesteld door de Commissie van de Codex Alimentarius toe te passen, tenzij de 

invoerende partij een voorbehoud kenbaar heeft gemaakt tijdens de vergadering van de 

Commissie van de Codex Alimentarius; overwegende dat er een algemeen patroon 

zichtbaar is waarbij de EU voor voedsel lagere gehalten aan residuen van 

bestrijdingsmiddelen toestaat dan de Commissie van de Codex Alimentarius; 

overwegende dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in de afgelopen 

vier jaar in 31-57 % van de gevallen een voorbehoud heeft ingediend, hetgeen 

onderstreept dat de EFSA in veel gevallen het oneens is met de normen van de Codex; 

overwegende dat de EFSA momenteel de vrijheid neemt om haar voorbehoud kenbaar te 

maken, binnen de haar toegekende grenzen; overwegende dat het, zodra het TTIP is 

aangenomen, zeer twijfelachtig is of de politieke krachten de EFSA hiermee door laten 

gaan, aangezien in de voorgestelde tekst de EU en de VS zich verbinden aan 

samenwerking met de internationale normeringsorganen "met het oog op het bereiken van 

een wederzijds bevredigend resultaat", hetgeen de EFSA er in de toekomst van kan 

weerhouden haar voorbehoud bij de Commissie van de Codex Alimentarius kenbaar te 

maken, en zodoende tot afzwakking van de EU-normen kan leiden; 

V. overwegende dat de invoer in de EU van pluimveevlees dat behandeld is met 

antimicrobiële middelen op basis van natriumhypochloriet moet worden verboden; 

W. overwegende dat op basis van de bijna geratificeerde uitgebreide economische en 

handelsovereenkomst (CETA) al is gebleken dat er mogelijkheden zijn voor handel in 

voor landbouw gevoelige sectoren, zoals de rundvleessector, onder strikte naleving van de 

Europese sanitaire en fytosanitaire (SPS) normen en methoden1; 

X. overwegende dat er in het TBT-verslag van de VS uit 2014 wordt vermeld dat er 

bezorgdheid heerst in de sector voor chemische stoffen en gewasbescherming in de VS 

met betrekking tot de te ontwikkelen op gevaren gebaseerde cut off-criteria voor 

hormoonontregelaars en dat de VS zowel bilateraal als bij de vergaderingen van het TBT- 

en het SPS-comité van de WTO zijn bezorgdheid heeft geuit over het voorstel van DG 

Milieu; overwegende dat de Commissie in juli 2013 heeft besloten een effectbeoordeling 

uit te voeren over de ontwikkeling van criteria voor hormoonontregelaars; overwegende 

dat dit besluit de belangrijkste oorzaak is waardoor de Commissie de criteria niet kon 

aannemen vóór de uiterste termijn van vier jaar die in december 2013 afliep; overwegende 

dat de VS verheugd was over dit besluit van de Commissie, maar dat de Raad en het 

Europees Parlement besloten Zweden te steunen bij zijn rechtszaak om dit besluit van de 

Commissie aan te vechten, hetgeen aangeeft dat er fundamentele verschillen zijn in de 

opvattingen over de aard van de regelgeving in EU-recht; 

Y. overwegende dat er verbanden bestaan tussen ongezond voedsel en voedingsgerelateerde 

niet-overdraagbare ziekten; overwegende dat de speciale VN-rapporteur voor het recht 

van eenieder op de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid 

heeft verklaard dat de wereldhandel, de toename van directe buitenlandse investeringen 

(BDI's) in de levensmiddelensector en de algemeen voorkomende marketing van 

ongezond voedsel hebben geleid tot een toename van de consumptie van ongezonde 

                                                 
1  http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU 
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levensmiddelen1; overwegende dat de speciale rapporteur in de conclusie van zijn verslag 

een reeks aanbevelingen heeft opgenomen, gericht op de staten en de 

levensmiddelenindustrie, om concrete stappen te ondernemen die ervoor moeten zorgen 

dat de productie en consumptie van ongezonde levensmiddelen wordt verminderd en 

gezondere alternatieve levensmiddelen beter verkrijgbaar en betaalbaarder worden; 

Z. overwegende dat uit het wereldwijde actieplan ter voorkoming en beheersing van niet-

overdraagbare ziekten 2013-2020 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)2 blijkt 

dat het cumulatieve verlies aan output ten gevolge van de vier belangrijkste niet-

overdraagbare ziekten, tezamen met geestelijke stoornissen, naar schatting 47 biljoen 

USD bedraagt; overwegende dat de WHO van mening is dat dit verlies 75 % 

vertegenwoordigt van het totale bbp van 2010 (63 biljoen USD); overwegende dat de 

WHO van mening is dat er zonder verandering van het beleid inzake niet-overdraagbare 

ziekten productiviteit verloren zal gaan en in alle landen een escalatie van de kosten voor 

gezondheidszorg zal plaatsvinden; 

AA. overwegende dat de directeur-generaal van de WHO in juni 2013 op de achtste 

wereldgezondheidsconferentie heeft verklaard dat "inspanningen om niet-overdraagbare 

ziekten te bestrijden indruisen tegen de commerciële belangen van machtige 

marktdeelnemers"3; 

AB. overwegende dat het TTIP, net als de trans-Pacifische partnerschapsovereenkomst, 

voor de EU en de lidstaten kan leiden tot beperking van de mogelijkheden om het 

voedingsbeleid te beschermen tegen de invloed van gevestigde belangen, en van de 

reikwijdte van interventies om de consumptie van minder gezond voedsel actief te 

ontmoedigen (en gezond voedsel te stimuleren), waaronder middels het beleid inzake 

overheidsopdrachten, en van de capaciteit van de EU en de lidstaten om deze interventies 

te implementeren4; 

AC. overwegende dat de federale wetgeving in de VS inzake dierenwelzijn ver onder het 

niveau van de EU-wetgeving ligt, en dat bijvoorbeeld wetgeving inzake welzijnsnormen 

voor landbouwhuisdieren voorafgaand aan de slacht ontbreekt; overwegende dat de 

Commissie dierenwelzijn helaas niet als een punt van zorg beschouwt voor de handel, op 

dezelfde manier als de voedselveiligheid of diergezondheid voor de toepassing van 

invoervereisten; 

AD. overwegende dat de EU en de VS op het gebied van de terugdringing van de 

gemiddelde emissies van broeikasgassen door lichte bedrijfsvoertuigen, sterk verschillen 

in de aanpak van de regelgeving hiervoor, het beginpunt van de gemiddelde emissies en 

hun ambitieniveau; overwegende dat dit gebied derhalve niet moet worden onderworpen 

aan wederzijdse erkenning; 

AE. overwegende dat de wetgevers en regelgevers van de EU en de VS de 

broeikasgasemissies en de klimaatverandering op zeer uiteenlopende manieren hebben 

                                                 
1 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf 
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 
3 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/ 
4 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract 
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aangepakt; overwegende dat het aanpakken van de aanzienlijke dreigingen die 

voortvloeien uit de klimaatverandering en het in stand houden van het goedgekeurde 

klimaatbeleid voorrang moeten hebben boven het stimuleren van de handel; 

AF. overwegende dat het voor het TTIP van essentieel belang is om de externe kosten voor 

het klimaat, de volksgezondheid en het milieu van het vervoer per vliegtuig, schip of over 

de weg te internaliseren teneinde de duurzaamheid van de wereldhandel in goederen te 

waarborgen; overwegende dat de EU vanwege het ontbreken van effectief internationaal 

optreden om deze kosten te internaliseren regionale non-discriminatoire maatregelen zou 

moeten vaststellen en ten uitvoer leggen om zulke externe factoren aan te pakken; 

AG. overwegende dat de bepalingen in het TTIP inzake duurzame ontwikkeling als doel 

zouden moeten hebben dat wordt gewaarborgd dat handelsbeleid en milieubeleid elkaar 

ondersteunen, dat een optimaal gebruik van hulpbronnen wordt gestimuleerd 

overeenkomstig de doelstelling van duurzame ontwikkeling, en dat de samenwerking op 

milieugebied wordt verbeterd; 

AH. overwegende dat de VS op veel gebieden, zoals het klimaatbeleid en het beleid inzake 

de beheersing van emissies, lagere regelgevingsnormen hanteert dan de EU, waardoor de 

productiekosten en de kosten voor naleving van de regelgeving in de EU hoger zijn dan in 

de VS, en er zodoende een risico bestaat op het weglekken van koolstof en emissies; 

AI.  overwegende dat verlaging van de tarieven voor van energie afhankelijke goederen 

waarvoor de kosten voor de naleving van de EU-regelgeving inzake het milieu en het 

klimaat duurder zijn dan de overeenkomstige kosten in de VS, kan leiden tot aantasting 

van het concurrentievermogen van de EU-productiesector ten opzichte van de 

importsector van de VS, die deze kosten niet hoeft te maken; 

AJ.  overwegende dat universele gezondheidszorgstelsels deel uitmaken van het Europese 

sociale model en dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om gezondheidsdiensten en 

medische zorg te beheren en te organiseren; 

AK. overwegende dat Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselĳk gebruik vereist 

dat er binnen één jaar na voltooiing van een proef een samenvatting wordt gepubliceerd 

van de resultaten van alle klinische proeven, en dat er een volledig klinisch 

onderzoeksrapport wordt gepubliceerd in een openbaar toegankelijke databank zodra de 

procedure tot verlening van de vergunning is voltooid of de aanvrager de aanvraag voor 

de vergunning voor het in de handel brengen heeft ingetrokken; overwegende dat het recht 

in de VS niet een gelijkwaardig niveau van transparantie vereist; 

AL. overwegende dat de kosten voor geneesmiddelen naar schatting 1,5 % van het 

Europese bbp vertegenwoordigen, en dat derhalve een stijging van de kosten vanwege het 

beschermen van de intellectuele eigendom, die voortvloeit uit het TTIP, een negatief 

effect kan hebben op de kosten voor de gezondheidszorg; 

AM. overwegende dat volgens UNCTAD, maatregelen op het gebied van milieu en 

volksgezondheid tot de overheidsmaatregelen behoren die het vaakst aangevochten 

worden in ISDS-zaken;  
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AN. overwegende dat de Commissie op 25 november 2014 heeft besloten om de 

transparantie van de TTIP-onderhandelingen te verhogen1; overwegende dat dit besluit 

gewenst is; overwegende dat de Europese Ombudsman op 7 januari 2015 haar 

tevredenheid heeft uitgesproken over de door de Commissie geboekte vooruitgang bij het 

transparanter maken van de TTIP-onderhandelingen, maar dat zij ook verschillende 

aanbevelingen voor verdere verbeteringen heeft gedaan2; overwegende dat toegang tot 

Amerikaanse tekstvoorstellen de transparantie zou vergroten; 

1. roept de Commissie ertoe op de algemene beginselen en doelstellingen van de 

richtsnoeren van de Raad voor de onderhandelingen over het TTIP te volgen; 

2. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat gedurende de onderhandelingen het EU-

beleid en de EU-beginselen inzake de bescherming en verbetering van de 

volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu onaangetast blijven, zowel wettelijk als 

feitelijk, en in de definitieve TTIP-overeenkomst volledig tot uitdrukking worden 

gebracht; 

3. verzoekt de Commissie te garanderen dat het TTIP het recht, de mogelijkheden en de 

wetgevingsprocedures van de EU en de lidstaten onverlet laat om in overeenstemming 

met hun respectieve bevoegdheden, bestaande en toekomstige maatregelen aan te nemen, 

uit te voeren en te handhaven die noodzakelijk zijn om op niet-discriminerende wijze 

legitieme openbare beleidsdoelstellingen na te streven, zoals doelstellingen op het gebied 

van volksgezondheid, diergezondheid, en milieubescherming; 

4. roept de Commissie ertoe op ervoor te zorgen dat, ofwel via een horizontaal hoofdstuk 

inzake samenwerking op het gebied van regelgeving ofwel via bepalingen per sector, 

wordt voorkomen dat overeenkomsten leiden tot een afzwakking van de bestaande 

normen op het gebied van milieu, gezondheid en voedselveiligheid, en er tevens voor te 

zorgen dat overeenkomsten niet van invloed zijn op normen die moeten worden 

vastgesteld op gebieden waarop de wetgeving of de normen zeer verschillend zijn in de 

VS en de EU, zoals bijvoorbeeld de tenuitvoerlegging van bestaande (kader)wetgeving 

(bijv. REACH), of de aanneming van nieuwe wetten (bijv. betreffende klonen), of 

toekomstige definities van invloed op het beschermingsniveau (bijv. betreffende 

hormoonontregelende stoffen); 

5. verzoekt de Commissie de samenwerking op regelgevingsgebied te beperken tot duidelijk 

vastgelegde sectoren waarin de VS en de EU een gelijkwaardig beschermingsniveau 

hebben, of waarin er met reden vanuit kan worden gegaan dat ondanks de verschillende 

beschermingsniveaus, opwaartse harmonisatie kan worden bewerkstelligd, of waarin een 

poging hiertoe ten minste de moeite waard is; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat 

eventuele bepalingen inzake samenwerking op regelgevingsgebied in het TTIP geen 

procedurele vereisten invoeren voor de aanname van de EU-handelingen die eronder 

zouden vallen en geen aanleiding geven tot afdwingbare rechten in dat verband; 

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle wetgevers en alle spelers op het gebied 

van samenwerking op regelgevingsgebied, betrokken worden bij ieder orgaan dat 

                                                 
1  C(2014) 9052 final.  
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/nl/58643/html.bookmark 
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mogelijk wordt opgericht om de toekomstige samenwerking op regelgevingsgebied uit te 

werken; 

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat economische doelstellingen niet ten koste 

gaan van de volksgezondheid, de voedselveiligheid, het dierenwelzijn of het milieu1; 

verzoekt de Commissie te erkennen dat op de gebieden waarop de voorschriften van EU 

en de VS sterk van elkaar verschillen, geen overeenstemming zal worden bereikt, zoals op 

het gebied van de openbare gezondheidszorg, ggo's, het gebruik van hormonen in de 

rundvleessector, REACH en de tenuitvoerlegging ervan, en het klonen van dieren voor 

landbouwdoeleinden, en dan ook niet over deze onderwerpen te onderhandelen; 

8. verzoekt de Commissie de volgende regelgevingsmaatregelen of normen als fundamenteel 

te beschouwen en te erkennen dat deze onverlet moeten worden gelaten:  

 - verboden op werkzame stoffen en EU- maximumwaarden voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen,  

 - regelgevingsmaatregelen in verband met hormoonontregelaars, 

 - de organisatorische autonomie op het gebied van watervoorziening en sanitaire 

voorzieningen, 

 - de geïntegreerde EU-aanpak op het gebied van voedselveiligheid, met inbegrip van 

bepalingen inzake dierenwelzijn,  

 - toepassing van de EU-wetgeving inzake voedselinformatie aan consumenten, 

 - de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en 

met name de eis dat er van alle klinische proeven volledige klinische onderzoeksrapporten 

worden bekendgemaakt in een openbaar toegankelijke gegevensbank zodra de 

vergunningsprocedure is afgerond,  

 - de bevoegdheid van lidstaten met betrekking tot de organisatie van gezondheidsstelsels, 

met inbegrip van de prijsstelling en vergoeding van geneesmiddelen evenals de toegang 

tot geneesmiddelen,  

 - de beperking van ingrediënten in cosmetische producten en het verbod op klinische 

proeven op dieren in verband met cosmetische ingrediënten en eindproducten,  

 - het EU-beleid op het gebied van hernieuwbare energie, groene technologie en de 

verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU,  

 - maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te dringen, en EU- 

en/of internationale processen die toewerken naar het koolstofvrij maken van het vervoer,  

 - eisen inzake een ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten;  

                                                 
1 Zie de toespraak van de EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström van 11 december 2014. 
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9. verzoekt de Commissie openbare en sociale diensten van alle bepalingen van de 

overeenkomst uit te sluiten; benadrukt bovendien dat er geen sprake mag zijn van 

negatieve lijsten, hybride benaderingen of "ratchet-clausules"; 

10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat, waar van toepassing, een 

gemeenschappelijke aanpak, samenwerking op regelgevingsgebied of wederzijde 

erkenning wordt bewerkstelligd op de volgende gebieden, op voorwaarde dat het niveau 

van de EU-nomen niet in het gedrag komt: 

 - erkenning en bescherming van alle Europese beschermde oorsprongsbenamingen 

(BOB's) en beschermde geografische aanduidingen (BGA's) door de VS, terwijl een einde 

wordt gemaakt aan het misleidende gebruik van geografische aanduidingen (GA's) in de 

VS,  

 - geïntegreerde plaagbestrijding zodat plagen bij dieren en planten worden voorkomen,  

 - beperking van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, om de doelmatigheid van 

antibiotica voor mens en dier te waarborgen,  

 - dieridentificatiesystemen, en compatibele traceerbaarheidsbepalingen om ervoor te 

zorgen dat verwerkte en niet-verwerkte voedingsmiddelen die producten van dierlijke 

oorsprong bevatten door de hele voedselketen heen kunnen worden getraceerd,  

 - alternatieve methoden voor dierproeven,  

 - inspecties in verband met de productie van farmaceutische producten en medische 

apparatuur,  

 - maatregelen tegen obesitas onder met name kinderen, 

 - groene overheidsopdrachten,  

 - de geharmoniseerde tenuitvoerlegging van de VN/ECE-overeenkomst van 1958 

betreffende het aannemen van eenvormige technische voorschriften en de VN-

overeenkomst van 1998 betreffende mondiale technische reglementen,  

 - de eenvormige invoering van een verbeterde testcyclus in zowel de EU als de VS, die is 

gebaseerd op de wereldwijde geharmoniseerde testprocedures voor lichte voertuigen; - 

markttoezicht, de conformiteit van productcertificering en gebruikstests, en transparantie 

van de resultaten,  

 - invoering van een wereldwijd voertuigclassificatiesysteem voor lichte en zware 

voertuigen, 

 - vervanging van cyanide in mijnprojecten;  

11. verzoekt de Commissie verder te gaan met het koppelen van de in de EU en de VS 

bestaande systemen voor vroegtijdige waarschuwing op het gebied van levensmiddelen en 

de verbetering van de traceerbaarheid van de producten in de trans-Atlantische 

handelsketen, om in het geval van een voedselschandaal sneller maatregelen te kunnen 
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treffen ter bescherming van de volksgezondheid; 

12. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het TBT-hoofdstuk in het TTIP geen 

beperking vormt voor de mogelijkheden van de EU en haar lidstaten om maatregelen te 

nemen die erop zijn gericht de consumptie van bepaalde producten zoals tabak en 

voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte, en schadelijk gebruik van 

alcohol, terug te dringen; 

13. verzoekt de Commissie de VS aan te moedigen om het importverbod op rundvlees uit de 

EU op te heffen; 

14. verzoekt de Commissie een formele dialoog over dierenwelzijn aan te gaan met de 

Amerikaanse regelgevers; verzoekt de Commissie bepalingen inzake dierenwelzijn te 

verdedigen, om te zorgen voor harmonisatie op het hoogste niveau, ondersteund door de 

nodige handhavingsmechanismen; 

15. verzoekt de Commissie om in het kader van het hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling van de VS volledige naleving te eisen van de multilaterale 

milieuovereenkomsten, zoals, onder andere, het Protocol van Montreal (ozon), het 

Verdrag van Basel (grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen), het 

Verdrag van Stockholm (persistente organische verontreinigende stoffen), het Verdrag 

van Rotterdam (handel in schadelijke chemische stoffen en pesticiden), de Overeenkomst 

inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten, het Verdrag inzake 

biologische diversiteit, en het Kyotoprotocol, alvorens in te stemmen met samenwerking 

op regelgevingsgebied op deze gebieden; 

16. verzoekt de Commissie dubbelzinnigheden te vermijden, om ruime interpretaties door 

arbitragerechtbanken te voorkomen en ervoor te zorgen dat de essentiële termen die in de 

overeenkomst worden gebruikt, duidelijk worden gedefinieerd; 

17. verzoekt de Commissie zich te verzetten tegen de opname in het TTIP van ISDS, 

aangezien aan de ene kant dit mechanisme de soevereine rechten van de EU, haar lidstaten 

en de regionale en lokale autoriteiten om regelgeving aan te nemen op het gebied van 

volksgezondheid, voedselveiligheid en het milieu, fundamenteel zou kunnen aantasten, en 

aan de andere kant het aan de rechtbanken van de lidstaten die doeltreffende wettelijke 

bescherming verschaffen, gebaseerd op de democratische legitimiteit, moet zijn om alle te 

verwachten geschillen competent, efficiënt en op een kostenbesparende wijze te 

beslechten; 

18. verzoekt de Commissie om in het kader van de TTIP-onderhandelingen een einde te 

maken aan de vrijstellingen van accijnzen op brandstof voor de commerciële luchtvaart in 

overeenstemming met de G20-verbintenissen om subsidies voor fossiele brandstoffen 

geleidelijk af te bouwen; 

19. verzoekt de Commissie te waarborgen dat het Parlement volledig op de hoogte wordt 

gehouden van het onderhandelingsproces; 

20. verzoekt de Commissie de transparantie van de onderhandelingen verder te doen 

toenemen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Europese Ombudsman van 7 
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januari 2015;  

21. verzoekt de Commissie de VS ertoe aan te sporen de EU te volgen wat betreft het 

verhogen van de transparantie; 

22. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de duurzaamheidseffectbeoordeling 

betreffende de TTIP-overeenkomst uitgebreid zal zijn en zal worden herzien zodra een 

geconsolideerde tekst tot stand is gekomen en voorafgaand aan de finalisering ervan, met 

duidelijke betrokkenheid van belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld; is van 

mening dat de duurzaamheidseffectbeoordeling eveneens een grondige herziening en 

beoordeling moet bevatten van iedere voorgestelde bepaling met het oog op de potentiële 

impact ervan op het regelgevend acquis en de vrijheid van de EU om in de toekomst 

legitieme beleidsdoelstellingen na te streven, terwijl wordt beoordeeld of het beoogde doel 

eveneens kan worden bereikt met andere middelen. 
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