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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)



PR\1162496NL.docx 3/7 PE627.692v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING .....................................................................................................................6



PE627.692v01-00 4/7 PR\1162496NL.docx

NL



PR\1162496NL.docx 5/7 PE627.692v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 
Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie 
en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting 
DS492 (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde 
pluimveevleesproducten)
(COM(2018)0518 – C8-0000/2018 – 2018/0281(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2018)0518),

– gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor 
geschillenbeslechting DS492 Europese Unie – Maatregelen die van invloed zijn op 
tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (0000/2018),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0000/2018),

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

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0000/2018),

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 de 
Volksrepubliek China.
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TOELICHTING

Dit voorstel heeft betrekking op de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling met de Volksrepubliek China met het oog op de tenuitvoerlegging van het 
verslag van het WTO-panel van 19 april 2017 naar aanleiding van de WTO-procedure voor 
geschillenbeslechting DS492 (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor 
bepaalde pluimveevleesproducten), die China tegen de EU had ingesteld. De EU moet zich 
conformeren aan de bevindingen van het panel. 

Het panel is met name tot de bevinding gekomen dat de EU, toen zij de onder 
tariefcontingenten vallende hoeveelheden op grond van de WTO-regels aan de leverende 
landen toewees, rekening had moeten houden met de "bijzondere factor" dat China na de 
versoepeling van de sanitaire maatregelen in juli 2008 meer capaciteit had om 
pluimveeproducten naar de EU uit te voeren. Deze verplichting vloeit voort uit artikel XIII 
van de GATT betreffende de niet-discriminatoire toepassing van kwantitatieve beperkingen, 
met name artikel XIII, lid 2, waarin is bepaald: "Bij de toepassing van invoerbeperkingen op 
enig product streven de verdragsluitende partijen naar een verdeling van de handel in dit 
product welke zo veel mogelijk het aandeel nabijkomt dat de verschillende verdragsluitende 
partijen bij afwezigheid van zulke beperkingen naar alle waarschijnlijkheid hadden kunnen 
verkrijgen [...]". Dit artikel bevat ook een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd, 
onder meer onder d) "eventuele bijzondere factoren die van invloed waren of zijn op de 
handel in dit product".

In dit geval had de EU, naar aanleiding van pieken in de invoer van bepaalde 
pluimveeproducten, haar tarieven bij twee opeenvolgende wijzigingen op grond van 
artikel XXVIII van de GATT telkens verhoogd. Na onderhandelingen bereikte de EU met 
Brazilië en Thailand, die voornaamste leverancier waren en/of een aanmerkelijk belang als 
leverancier hadden, overeenstemming over compensatie, op basis van de invoerstatistieken 
over de relevante representatieve periode van drie jaar. Destijds was er geen sprake van 
Chinese export naar de EU, aangezien China als gevolg van sanitaire beperkingen geen 
pluimvee naar de EU kon uitvoeren. Uit recentere handelsstatistieken bleek echter dat de 
invoer van bepaalde gekookte pluimveeproducten uit China na de versoepeling van de 
sanitaire maatregelen aanzienlijk was toegenomen. Het panel kwam daarom tot de conclusie 
dat de EU, toen zij de onder tariefcontingenten vallende hoeveelheden aan de leverende 
landen toewees, China als een leverend land had moeten beschouwen en de bovengenoemde 
Chinese invoer in aanmerking had moeten nemen (het panel verwierp de Chinese eis voor 
andere producten, waar geen sprake was van invoer). 

Over het geheel genomen was deze uitspraak van het panel geruststellend voor de EU, omdat 
hierin werd bevestigd dat de EU bij de aanpassing van de tariefcontingenten op grond van 
artikel XXVIII van de GATT 1994 en bij de toekenning van compensatie daarvoor aan de 
partnerlanden in het algemeen had voldaan aan haar WTO-verplichtingen. 

De redelijke termijn voor de uitvoering van het panelverslag op grond van de WTO-regels is 
ingegaan op 19 april 2017. Sinds die datum heeft de Commissie met China onderhandeld om 
een wederzijds overeengekomen oplossing te bereiken (de Raad heeft op 12 maart 2018 
onderhandelingsrichtsnoeren vastgesteld). 
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In de voorgestelde overeenkomst worden de volgende tariefcontingenten toegekend:
 een tariefcontingent van 6 060 ton voor tarieflijn 1602.3929 (verwerkt vlees van eenden, 

ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of 
slachtafvallen van pluimvee bevattend), met een landspecifieke toewijzing van 6 000 ton 
voor China en 60 ton voor alle andere landen, met een recht binnen het contingent van 
10,9 %;

 een tariefcontingent van 660 ton voor tarieflijn 1602.3985 (verwerkt vlees van eenden, 
ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, minder dan 57 gewichtspercenten vlees of 
slachtafvallen van pluimvee bevattend), met een landspecifieke toewijzing van 600 ton 
voor China en 60 ton voor alle andere landen, met een recht binnen het contingent van 
10,9 %;

 een tariefcontingent met een "erga omnes"-karakter van 5 000 ton voor tarieflijn 
1602.3219 (bereidingen van haan of kippen, gekookt of gebakken, minder dan 
57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend), met een recht 
binnen het contingent van 8 %.

De EU staat onder tijdsdruk om deze overeenkomst te sluiten teneinde aan het verslag van het 
WTO-panel te voldoen. De rapporteur beveelt het Europees Parlement aan zijn goedkeuring te 
hechten aan de sluiting van de overeenkomst. De EU moet de sluiting van deze overeenkomst 
zo snel mogelijk afronden, om op die manier ook eens te meer te bevestigen dat de EU zich 
vastberaden en niet-aflatend blijft inzetten voor het multilateralisme via de WTO, en met 
name het meest doeltreffende mechanisme van de WTO: het geschillenbeslechtingssysteem.
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