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Plandatum Deadline Kamer

Beantwoording EK vragen inzake de appreciatie van het

voorstel voor een verordening tot tijdelijke liberalisering
van de handel tussen de EL en Oekrainenota Binnengekomen op

24juni 2022

Aanleiding

Vragen van de Eerste Kamer EK inzake de appreciatie van het voorstei voor de

tijdeiijke opschorting van importheffingen over Oekraiense producten
^

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met de verzending van de beantwoording van de vragen naar de EK

Kernpunten

Naar aanieiding van uw opmerkingen is verwezen naar de meest recente

importdata van OEK eieren en eierproducten Ook zijn enkeie redactioneie

aanpassingen gemaakt
In antwoord op uw vraag ter zake indien de invoer van bepaaide

producten waaronder eieren serieuze moeiiijkheden veroorzaakt of

dreigt te veroorzaken voor EU marktpartijen kan CIE via de

vrijwaringsciausuie de voorkeursregeiingen voor deze producten deeis of

geheei opschorten
Een onderzoek naar deze moeiiijkheden kan gemitieerd worden door ofwei

de CIE zeif ofwei op verzoek van een iidstaat ofwei op verzoek van

vertegenwoordigers van de betreffende EU industrie

Leden van de fracties van PW en Partij voor de Dieren PvdD gesteund
door Fractie Nanninga hebben vragen gesteid over de appreciatie van het

voorstei voor de tijdeiijke opschorting van importheffingen over

Oekraiense producten
De deadiine voor verzending van de beantwoording naar de Kamer vait

tijdens het zomerreces van de EK Streven is de beantwoording voor het

einde van het zomerreces aan de Eerste Kamer te doen toekomen

Leden van de PW fractie uiten zorgen over corruptie in hun vraagsteiiing

terwiji de ieden van de PvdD zich afvragen hoe de verordening OEK steunt

en in hoeverre deze invioed heeft op de voedseicrisis in met name Afrika
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• PvdD stelt ook een drietal vragen over de gevolgen van de verordening
voor dierenwelzijn milieu volksgezondheid en voedselveiligheid Ook

vraagt PvdD naar de effecten voor Nederlandse pluimveehouders Deze

vragen zijn in samenspraak met MinLNV beantwoord

Datum

24 november 2022

Onze Referentie

171530U

Toelichting

• Leden van de PW fractie vragen of u zich zorgen maakt over de corruptie
in OEK en hoe de corruptie aldaar geadresseerd gaat worden In uw

antwoord geeft u aan dat corruptie in OEK een serieuze uitdaging is die

voortdurende aandacht behoeft U verwijst ook naar de opinie van de

Europese Commissie over de EU lidmaatschapsaanvraag van Oekraine

waarin de noodzaak voor voortuitgang op het gebied van

corruptiebestrijding wordt onderstreept
• Leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen zich af hoe de

verordening Oekraine steunt en in hoeverre deze invioed heeft op

handelsstromen van OEK naar Afrika voor o a granen In de

beantwoording geeft u aan dat het tijdelijk opschorten van

importheffingen over Oekraiense producten mogelijk kan bijdragen aan

het verleggen van handelsroutes omdat het handelsbelemmeringen

wegneemt bij uitvoer via de EL Dit blijft wel afhankelijk van de mate

waarin logistieke opiossingen voor het transport van Oekraiense goederen

gerealiseerd kunnen worden

• In de beantwoording van de vraag van PvdD over de effecten van de

verordening voor Nederlandse pluimveehouders stelt u dat er een

vrijwaringsclausule is opgenomen in de verordening die opgeschorte
tarieven voor bepaalde producten kan herintroduceren als de import van

dit product ernstige moeilijkheden veroorzaakt voor EU producenten U

verwelkomt deze clausule zoals u ook gedaan heeft in de appreciatie van

het voorstel
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