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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.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.



PR\1077102NL.doc 3/6 PE571.429v01-00

NL

INHOUD

Blz.

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

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



PE571.429v01-00 4/6 PR\1077102NL.doc

NL



PR\1077102NL.doc 5/6 PE571.429v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting 
van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, 
enerzijds, en Georgië, anderzijds
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2015)0155),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie het voorstel aan het Parlement 
heeft voorgelegd (C8-0091/2015),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0000/2015),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië omvat een zogeheten 
antiontwijkingsmechanisme, dat voorziet in de mogelijkheid om opnieuw het 
meestbegunstigingsrecht in te stellen wanneer de invoer van bepaalde landbouwproducten uit 
Georgië een bepaalde drempel overschrijdt zonder dat een passende verklaring met betrekking 
tot de precieze oorsprong van die producten is verstrekt. Er is een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad nodig om in de interne wetgeving van de EU het instrument 
op te nemen waarmee het antiontwijkingsmechanisme kan worden toegepast.

Er wordt een gemiddeld jaarlijks invoervolume vastgesteld voor de invoer van de in bijlage 
II-C bij de overeenkomst vermelde producten, waarop het antiontwijkingsmechanisme 
bedoeld in artikel 27 van de overeenkomst van toepassing is. Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie die verband houden met het invoervolume voor een of meer 
categorieën producten dat in een bepaald kalenderjaar het in bijlage II-C bij de overeenkomst 
aangegeven volume bereikt, stelt de Commissie volgens de in de voorgestelde verordening 
genoemde procedure een onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandeling vast, tenzij zij van 
Georgië een deugdelijke uitleg heeft ontvangen. De Commissie kan hetzij besluiten de 
toepassing van het voor het betrokken product of de betrokken producten geldende 
preferentiële recht tijdelijk te schorsen, hetzij bepalen dat een dergelijke schorsing niet 
passend is. De tijdelijke schorsing van de toepassing van het preferentiële recht geldt voor een 
periode van ten hoogste zes maanden met ingang van de datum van bekendmaking van het 
besluit om de toepassing van het preferentiële recht te schorsen.

De rapporteur wijst erop dat met de voorgestelde verordening de desbetreffende bepalingen 
van de door het Europees Parlement op 18 december 2015 goedgekeurde 
associatieovereenkomst EU-Georgië worden toegepast. Goedkeuring van de voorgestelde 
verordening is nodig om de verplichtingen van Georgië te kunnen handhaven die voortvloeien 
uit de antiontwijkingsbepalingen van de overeenkomst, zodat producenten in de EU 
beschermd kunnen worden als dat noodzakelijk blijkt.

Ook is de rapporteur ingenomen met de in het voorstel opgenomen verslagleggingsplicht van 
de Commissie, die voorschrijft dat de Commissie de medewetgevers een jaarlijks verslag over 
de toepassing en tenuitvoerlegging van de verordening voorlegt en dit vervolgens openbaar 
maakt. Het Europees Parlement kan de Commissie voor een ad-hocvergadering van zijn 
bevoegde commissie uitnodigen om vraagstukken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
de verordening voor te dragen en toe te lichten. De rapporteur is van oordeel dat deze 
verslaglegging bijdraagt tot de parlementaire toetsing van de tenuitvoerlegging van het 
handelsbeleid door de Commissie en tevens tot grotere transparantie daarvan.

Gezien het bovenstaande stelt de rapporteur voor dat het Europees Parlement het 
Commissievoorstel ongewijzigd goedkeurt.


