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Resolutie van het Europees Parlement over handelsbetrekkingen tussen de EU en 
Noorwegen
(2013/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 
(EER-overeenkomst),

– gezien de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor 
landbouwproducten op grond van artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte (de bilaterale overeenkomst)1,

– gezien de conclusies van de 38ste bijeenkomst van de EER-Raad van 26 november 2012,

– gezien de vraag aan de Commissie (B7-0000/2013),

– gezien artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in artikel 19 van de EER-overeenkomst is bepaald dat de 
overeenkomstsluitende partijen zich verplichten tot voortzetting van hun inspanningen 
met het oog op de geleidelijke liberalisering van de handel in landbouwproducten;

B. overwegende dat in de bilaterale overeenkomst die sinds januari 2012 van kracht is, het 
preferentiële, wederkerige en tot wederzijds voordeel strekkende rechtskader voor 
handelspreferenties voor landbouwproducten, met inbegrip van vlees en zuivelproducten, 
is verlengd; 

C. overwegende dat de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen de wederzijdse 
liberalisering van handel in landbouwproducten via deze overeenkomst hebben 
uitgebreid, middels de vrijstelling van douanerechten, instelling van tariefcontingenten en 
beperking van invoerrechten voor een breed scala aan landbouwproducten;

D. overwegende dat Europese exporteurs van bepaalde soorten kaas, lamsvlees en rundvlees 
sinds 1 januari 2013 te maken hebben met ad valorem rechten van respectievelijk 277%, 
429% en 344% op de Noorse markt; overwegende dat aan deze maatregel een nieuw 
invoerrecht van 72% op hydrangea's (hortensia's) is voorafgegaan;

E. overwegende dat deze maatregelen, die weliswaar in de Noorse WTO-lijst worden 
toegestaan, in strijd zijn met de letter en de geest van de bilaterale overeenkomst, met 
name artikel 10, waarin wordt bepaald dat de partijen maatregelen zullen nemen om 
ervoor te zorgen dat de voordelen die zij elkaar toekennen, niet door andere beperkende 

                                               
1 PB L 327 van 9.12.2011 en Besluit van de Raad 2011/818 van 8.11.2011
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invoermaatregelen in gevaar worden gebracht;

F. overwegende dat indicatoren voor economische groei, werkgelegenheid en inflatie niet 
aantonen dat de wereldwijde economische of financiële crisis negatieve gevolgen heeft 
voor de Noorse economie;

1. betreurt de onlangs door de Noorse regering getroffen maatregelen, die protectionistisch 
lijken te zijn en een belemmering voor handel lijken te vormen, en derhalve duidelijk in 
strijd zijn met de letter en de geest van de bilaterale overeenkomst;

2 benadrukt dat de Noorse regering deze maatregelen heeft voorgesteld zonder voorafgaand 
overleg met de Europese partners, dat in het kader van de bestaande sterke bilaterale 
betrekkingen passend zou zijn geweest;

3. betwist de economische logica achter deze maatregelen die handelsbeperkende gevolgen 
kunnen hebben, die nadelig zijn voor alle betrokken partijen en met name Noorse 
consumenten, en op lange termijn ook Noorse landbouwers;

4. dringt er bij de Noorse regering en het Noorse parlement op aan de maatregelen in te 
trekken;

5. verzoekt de Noorse regering en de Europese Commissie kennis te nemen van de recente, 
ambitieuze maatregelen van IJsland om hun handel in landbouwproducten met de Unie te 
liberaliseren; dringt er bij de Noorse regering op aan dit voorbeeld te volgen;

6. verzoekt de Noorse regering een herziening van protocol 3 van de EER-overeenkomst 
betreffende handel in verwerkte landbouwproducten goed te keuren, teneinde te 
beoordelen of de rechten op bovenstaande producten als eerlijk en gerechtvaardigd 
mogen worden beschouwd;

7. verzoekt de Europese Commissie onmiddellijk onderhandelingen met de Noorse 
autoriteiten te starten om toe te werken naar een wederzijds aanvaardbare oplossing 
betreffende invoer/uitvoer van landbouwproducten;

8. verzoekt de Europese Commissie te overwegen om in het geval van gebrekkige 
samenwerking verdere stappen te ondernemen met het oog op de intrekking van de 
maatregelen;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de 
Noorse regering en het Noors parlement en de EER-instellingen.


