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Deadline Kamer

21 oktober 2022
Vragen van de leden Teunissen PvdD Van der Plas

BBB en Jasper van Dijk SP over het plan van de

Europese Commissie om het Mercosur verdrag

geimplementeerd te krijgen door nationale parlementen
te omzeilen

nota Binnengekomen op

30 September 2022

Aanleiding

Kamervragen PvdD BBB en SP nr 2022Z18275 naar aanleiding van een

nieuwsartikel in Politico van 28 September jl waarin werd gesteld dat de

Commissie het akkoord met Mercosur zou willen splitsen De Kamervragen stellen

dat de Commissie van plan is het handelsdeel als EU only akkoord voor te

stellen en zo de nationale parlementen te omzeilen

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met bijgaande beantwoording

Kernpunten

♦ De beantwoording is langs dezelfde lijnen als uw Kamerbrief van 20 oktober

jl over de stand van zaken van het EU Mercosur akkoord

• De beantwoording is aangepast conform uw opmerkingen Deze zijn ook

afgestemd met LNV waarbij op verzoek van MinLNV nog twee punten in de

beantwoording zijn toegevoegd
o In het antwoord op vraag 2 staat dat de bepaling van de aard van

het verdrag plaatsvindt voorafgaand aan ondertekening^ en dat

het kabinet de kamer zal informeren over vorm en inhoud als

goedkeuring van het verdrag aan de Raad wordt voorgesteld
o In het antwoord op vraag 7 is opgenomen dat kabinet in de

afweging over het akkoord de transitie naar een verduurzaming
van de landbouw zal meenemen Deze passage is recent ook

opgenomen in de beantwoording van KV over een mogelijk

handelsverdrag met Nieuw Zeeland

^ Zoals ook geformuleerd in het antwoord op schriftelijke vragen van het lid Ouwehand 10 maart 2021

2021D09715 en waarnaar in de beantwoording van vraag 3 integraal naar verwezen wordt
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Toelichting

De beantwoording bevat de volgende elementen

• De Commissie werkt nog aan mogelijke aanvullende afspraken over

duurzaamheid met name ontbossing
• Het is aan de Commissie om voorstellen te doen over de vorm van het

verdrag een of meer akkoorden Hierover is nog niets besloten binnen de

Commissie

• Besluitvorming over het verdrag zal vervolgens volgens de toepasselijke
democratische procedures plaatsvinden
Een gemengd akkoord zal de EL goedkeuringsprocedure doorlopen en in

Nederland ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Staten Generaal

Een EU only akkoord dat alleen ED competences betreft zal de EU

goedkeuringsprocedure doorlopen Binnen de EU is goedkeuring van de Raad

en het Europees Parlement vereist Nederland is vertegenwoordigd in de

Raad en het kabinet legt over de in te nemen positie verantwoording af aan

de Kamer

• In het algemeen kan niet gesteld worden dat het splitsen van EU verdragen
onaanvaardbaar en ondemocratisch zou zijn

• In de beantwoording wordt voorts kort ingegaan op de eerder door

Wageningen en Ecorys uitgevoerde studie naar de effecten van een mogelijk
EU Mercosur verdrag op de Nederlandse landbouwsector

• In het onderhandelaarsakkoord zijn maatregelen overeengekomen om

oneerlijke mededinging en schade voor gevoelige sectoren in de landbouw

tegen te gaan
• Ook wordt kort ingegaan op uw brief van 20 juni Jl waarin u oproept tot een

actief handelsbeleid Daarbij heeft u aangegeven dat met deze brief niet

vooruit wordt gelopen op het standpunt van Nederland t a v het EU Mercosur

akkoord

• Zoals gezegd zal het kabinet pas een standpunt innemen over een akkoord

met de Mercosur landen wanneer de Commissie de benodigde documenten

voor besluitvorming aan de Raad heeft aangeboden
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