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ADVIES
van de Commissie visserij

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een 
Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-
2014, een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende 
een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, een 
Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en IJsland tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende 
de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de 
periode 2009-2014 en een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot vaststelling van 
bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde 
vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

Rapporteur voor advies: Pat the Cope Gallagher
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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Samenvatting Commissievoorstel

Sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte (EER) in 1994 dragen de EER-EVA-staten (tegenwoordig IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen) bij aan de vermindering van economische en sociale verschillen binnen de EER. 
Deze bijdragen worden steeds overeengekomen voor een periode van vijf jaar. De financiële 
bijdragen voor 2004–2009 werden overeengekomen in het kader van de EER-
uitbreidingsovereenkomsten van 2004 en 2007. 

In deze context werd tevens onderhandeld over twee bilaterale protocollen met IJsland en 
Noorwegen waarbij bepaalde concessies werden verleend betreffende markttoegang voor vis 
en visserijproducten voor eveneens de periode 2004–2009. Deze bevatten een 
herzieningsclausule met een termijn die samenvalt met de verstrijkingsdatum van de 
financiële mechanismen voor 2004–2009. 

Op 26 september 2008 werden met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen formele 
onderhandelingen geopend over hun financiële bijdragen voor de periode 2009–2014. 
Gelijktijdig met deze onderhandelingen, maar daarvan onafhankelijk, werden consultaties en 
vervolgens onderhandelingen geopend op basis van de herzieningsclausule van de twee 
bilaterale visserijprotocollen met IJsland en Noorwegen, waarbij bepaalde concessies werden 
verleend en jaarlijkse rechtenvrije tariefcontingenten voor bepaalde visserijproducten van 
oorsprong uit deze landen werden vastgesteld.

Deze onderhandelingen werden door de onderhandelaars afgerond op 18 december 2009. Het 
resultaat van de onderhandelingen over de twee bilaterale visserijprotocollen met IJsland en 
Noorwegen voor de periode 2009–2014 is in wezen een verlenging van de protocollen voor 
2004–2009 zonder wijziging van de concessies voor IJsland en met een relatief bescheiden 
uitbreiding van de concessies voor Noorwegen. Op basis daarvan zal Noorwegen de 
doorvoerregeling voor vis, die eveneens op 30 april 2009 was verstreken, verlengen.

Wat de financiële mechanismen van de EER en Noorwegen betreft, is het resultaat een pakket 
van in totaal 1,8 miljard euro voor de periode 2009–2014. Het pakket omvat een verhoging 
van het financieel mechanisme van de EER met 31% en een verhoging van het financieel 
mechanisme van Noorwegen met 22%, ten opzichte van de periode 2004–2009. In verband 
met de financiële crisis werd afgesproken dat de bijdrage van IJsland aan het financieel 
mechanisme van de EER in absolute termen niet zou worden verhoogd. 

Aangezien de onderhandelingen helaas te kampen hebben gehad met vertragingen en pas op 
18 december 2009 werden afgesloten, is het met het oog op het soepele functioneren van de 
EER noodzakelijk ervoor te zorgen dat de bovengenoemde overeenkomsten op voorlopige 
basis in werking kunnen treden, in afwachting van de sluiting ervan. 

Zoals gebruikelijk bij de wijziging van specifieke onderdelen van bestaande internationale 
overeenkomsten, moeten de desbetreffende artikelen van het VWEU de rechtsgrondslag voor 
de ontwerpbesluiten vormen, namelijk artikel 207 wat de gewijzigde visserijprotocollen 
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betreft.

2. Opmerkingen van de rapporteur

Gelet op het resultaat van de onderhandelingen, te weten een forse stijging van het financieel 
mechanisme en ongewijzigde concessies voor IJsland en een geringe uitbreiding van de 
concessies voor Noorwegen, stelt de rapporteur voor dat de Commissie visserij een gunstig 
advies uitbrengt over Commissievoorstel COM(2010)234.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale 
handel het Parlement voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.
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