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Nr. 6  BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EuropESE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 oktober 2013 

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Economische Zaken heeft 
geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij 
de EU-voorstellen Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 
262, 265, 267 en 327 (Kamerstuk 33 643, nr. 2) met de volgende afspraken 
formeel te beëindigen: 
1. De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer tijdig (daarmee de 

Tweede Kamer in staat stellende de inzet nog te bespreken voordat de 
onderhandelingen in een beslissende of afrondende fase zijn) over 
opties die voorliggen ter besluitvorming in de Raad en in alle 
onderliggende overlegfora en die gevolgen hebben voor belangrijke 
elementen van de voorgestelde verordeningen en/of de Nederlandse 
inzet. Dit gebeurt bij voorkeur in de geannoteerde agenda van de 
desbetreffende Landbouw- en Visserijraad, in de kwartaalrapportages 
van het GLB, of ad hoc, als er buiten deze Raden om belangrijke 
nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Daarbij gaat de staatssecretaris 
specifiek in op de volgende onderwerpen: 
– de vrijstelling voor inspectiekosten voor micro-ondernemingen; 
– de transparantie voor de sector van de besluitvormingsprocedures 

die worden vastgelegd in de gedelegeerde en uitvoeringsbepalin-
gen; 

– de mogelijkheden voor hoogwaardige import en export; 
– het tegengaan van (extra) administratieve lasten voor het 

bedrijfsleven; 
– de integratie van eisen voor registratie van zaden en de 

kwekersrechtaanvraag; 
– de mate waarin de commerciële biologische sector tegemoet wordt 

gekomen in het bevorderen van de biodiversiteit; 
– de samenhang met andere regelgeving. 

2. De staatssecretaris informeert tijdig de Tweede Kamer wanneer zij 
voorziet in de onderhandelingen te moeten afwijken van het kabinets-
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standpunt, zoals weergegeven in de BNC-fiches en/of nadien vastge-
legd met de Tweede Kamer (bijv. in toezeggingen en moties). 

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de regering 
vastgesteld1. 

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies 
en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer 
voor te leggen. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Knops

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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