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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.)
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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 
Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika krachtens artikel XXVIII van de 
Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de 
wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten 
als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
(COM(2021)0122 – C9-0000/2021 – 2021/0064(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2021)0122),

– gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de Verenigde Staten van Amerika krachtens artikel XXVIII van de Algemene 
Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging 
van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als 
gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
(00000/2021),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0000/2021),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0000/2021),

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 
Verenigde Staten van Amerika.
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TOELICHTING

Gezien de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is de 
EU in oktober 2018 formeel gestart met onderhandelingen (uit hoofde van artikel XXVIII van 
de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994) met een aantal 
leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder de Verenigde Staten van Amerika 
(VS). Het onderliggende beginsel van de onderhandelingen is een “gezamenlijke aanpak” die 
de EU en het VK in 2017 hebben ontwikkeld over hoe de kwantitatieve verbintenissen in de 
WTO-lijst van de EU-28 voor de 143 WTO-tariefcontingenten van de EU op het gebied van 
landbouw, visserij en industrie moeten worden verdeeld. De basis van deze aanpak is dat het 
bestaande volume van elk tariefcontingent na de terugtrekking van het VK uit de EU volledig 
wordt gehandhaafd, maar dat het wordt verdeeld tussen twee aparte douanegebieden: de EU-27 
en het VK.

Het beginsel van de toegepaste methode is voor alle WTO-tariefcontingenten gebaseerd op de 
handelsstromen naar de EU-27 en het VK tijdens een representatieve referentieperiode (van 
drie jaar van 2013 tot en met 2015). De overeengekomen methode voor de verdeling wordt in 
detail beschreven in Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad. 
Meer bepaald is de Commissie uit hoofde van artikel 2, onder b), van deze verordening 
gemachtigd om de verdeling te wijzigen, rekening houdend met relevante informatie die zij 
ontvangt, hetzij in de context van onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de 
GATT 1994, hetzij uit andere bronnen die een belang in een specifiek tariefcontingent hebben.

Voor de meeste tariefcontingenten die betrekking hebben op de VS, heeft de VS de door de 
EU voorgestelde volumes geaccepteerd. Voor sommige tariefcontingenten zijn veranderingen in 
het volume overeengekomen, vooral om rekening te houden met een recentere referentieperiode 
of om niet commercieel levensvatbare volumes aan Britse zijde te vermijden. Bovendien zal het 
aandeel van de EU-27 in het landspecifieke tariefcontingent voor rundvlees van de VS en Canada 
worden herzien en zal het contingentrecht voor het tariefcontingent voor rundvlees erga omnes 
worden verlaagd.

De onderhandelingen met de VS hebben geresulteerd in een overeenkomst die op 5 maart 2021 in 
Genève werd geparafeerd (“de overeenkomst”). De desbetreffende Verordening (EU) 2019/216 
van het Europees Parlement en de Raad en Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en 
(EU) 2020/1988 van de Commissie zullen worden gewijzigd om rekening te houden met de 
gewijzigde tariefcontingenten. Bijgevolg stelt de Europese Commissie de Raad voor om 
machtiging te verlenen tot de sluiting van de overeenkomst.

Overeenkomstig artikel 218, lid 6, VWEU heeft de Raad de snelle goedkeuring van het 
Europees Parlement nodig om een besluit tot sluiting van de overeenkomst te kunnen 
vaststellen, zodat de overeenkomst te zijner tijd in werking kan treden. 

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn goedkeuring te 
hechten aan de sluiting van de overeenkomst, onverminderd zijn democratisch recht van 
voortdurend toezicht.


