
Het trans‑Atlantisch 

partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP)

Naar een handelsovereenkomst 

tussen de EU en de VS

Een overz icht  en een 

toel icht ing per  hoofdstuk 

— in duidel i jke taal

De inhoud van het TTIP

Handel



Omslagfoto © blvsone   Fotolia.com

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2015

Print ISBN 978-92-79-46365-5 doi:10.2781/50086 NG-01-15-085-NL-C

PDF ISBN 978-92-79-46343-3 doi:10.2781/562531 NG-01-15-085-NL-N

© Europese Unie, 2015 
Reproductie is toegestaan voor andere dan commerciële doeleinden en op voorwaarde dat de bron 
wordt vermeld.

Printed in Belgium



Het trans‑Atlantisch 

partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP)

Naar een handelsovereenkomst 

tussen de EU en de VS

De inhoud van het TTIP

Een overz icht  en een 

toel icht ing per  hoofdstuk 

— in duidel i jke taal

Directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie



Inhoudsopgave
Voorwoord  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5

Over het TTIP  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6

De inhoud van het TTIP — een overzicht  �����������������������������������������������������������������������������������������������  8

De inhoud van het TTIP — per hoofdstuk �������������������������������������������������������������������������������������������  10

Markttoegang  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  11

 1.1. Handel in goederen en douanerechten   ............................................................................................ 12

1.2. Diensten  ............................................................................................................................................................... 13

1.3. Overheidsopdrachten  ................................................................................................................................... 15

1.4. Oorsprongsregels  ........................................................................................................................................... 16

Samenwerking op regelgevingsgebied  ������������������������������������������������������������������������������������������������  17

2.1. Samenwerking op regelgevingsgebied   ............................................................................................ 18

2.2. Technische handelsbelemmeringen  ................................................................................................... 20

2.3. Voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten  ........................................................ 21

2.4. Chemische stoffen  ......................................................................................................................................... 23

2.5. Cosmetica  ........................................................................................................................................................... 24

2.6. Technische producten  .................................................................................................................................. 25

2.7. Informatie- en communicatietechnologie (ICT)  ............................................................................ 27

2.8. Medische hulpmiddelen   ............................................................................................................................ 28

2.9. Pesticiden  ............................................................................................................................................................ 30

2.10. Farmaceutische producten  .................................................................................................................... 32

2.11. Textiel  .................................................................................................................................................................. 34

2.12. Voertuigen  ........................................................................................................................................................ 35

Voorschriften  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  37

3.1. Duurzame ontwikkeling   ............................................................................................................................. 38

3.2. Energie en grondstoffen  ............................................................................................................................ 39

3.3. Douane en handelsbevordering   ...........................................................................................................  41

3.4. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)  .................................................................................  42

3.5.  Investeringsbescherming, beslechting van geschillen tussen investeerders 
en staten  .............................................................................................................................................................. 44

3.6. Beslechting van geschillen tussen staten  ....................................................................................... 46

3.7. Mededingingsbeleid  ....................................................................................................................................... 47

3.8. Intellectueel eigendom en geografische aanduidingen   ........................................................ 48



5

Voorwoord

Het TTIP is een belangrijk project: het biedt 

geweldige kansen om banen en groei te 

creëren en draagt bij aan het doorvoeren 

van strenge normen in de wereldhandel.

En het heeft ook gevolgen voor u. Dus om de 

overeenkomst te laten slagen, moeten we zo 

transparant en open mogelijk te werk gaan 

en er alle belanghebbenden bij betrekken.

Als Europees commissaris voor Handel ben 

ik vastbesloten om van deze EU‑handelsge‑

sprekken de transparantste ooit te maken.

Met deze brochure willen we daaraan 

bijdragen.

In deze brochure wordt elk hoofdstuk van het 

TTIP toegelicht: waarom we onderhandelen; 

wat we willen; hoe we omgaan met de zorgen 

van burgers.

We leggen alles in duidelijke taal uit.

En vergeet niet dat uw stem ertoe doet.

Bezoek dus onze website en geef uw mening: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

have-your-say/

Cecilia Malmström 

Europees commissaris voor Handel 

Maart 2015

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/
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Over het TTIP

De EU onderhandelt over een handels- en 

investeringsovereenkomst met de VS, het 

trans‑Atlantisch partnerschap voor handel 

en investeringen (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP).

 Inhoud

Met het TTIP willen we burgers en zowel grote 

als kleine ondernemingen helpen. Dit willen 

we doen door:

• de VS‑markt open te stellen voor 

ondernemingen uit de EU;

• het verminderen van bureaucratie bij de 

export;

• regels vast te stellen die het eenvoudiger 

en eerlijker maken om te importeren, 

exporteren en investeren.

In deze gids wordt de inhoud van het TTIP 

uitvoerig toegelicht.

 Gevolgen

Uit onafhankelijk onderzoek en eerdere 

EU-handelsovereenkomsten blijkt dat het 

TTIP de volgende voordelen zou opleveren:

• meer werkgelegenheid en groei;

• prijsverlagingen en meer keuze.

Daarnaast biedt het TTIP de EU de 

mogelijkheid:

• invloed uit te oefenen op wereldwijde 

handelsregels;

• onze waarden wereldwijd uit te dragen.

De overeenkomst kan echter niet tegen 

elke prijs worden gesloten. We moeten er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat:

• producten die in de EU worden ingevoerd, 

voldoen aan onze strenge normen die:

– de gezondheid en veiligheid van mens 

en milieu beschermen;

– de samenleving op andere manieren 

ten goede komen;

• de nationale overheden in de EU-lidstaten 

volledig de bevoegdheid behouden om:

– wet- en regelgeving ter bescherming 

van mens en milieu vast te stellen;

– openbare diensten aan te bieden zoals 

zij dat willen.

 Proces

In 2013 hebben de regeringen van de 

EU‑lidstaten de Commissie een mandaat 

gegeven om te onderhandelen.

Zij worden nu bij onze onderhandelingen 

betrokken, evenals:

• het Europees Parlement,

• ondernemingen, vakbonden, consumen-

tenbonden, gezondheidsgroeperingen en 

andere belangengroepen,

• de burgers.

Zodra de definitieve tekst is opgesteld, hebben 

de regeringen en de leden van het Europees 

Parlement het laatste woord.

Voor meer informatie over de mogelijke 

gevolgen van het TTIP en het verloop van 

de onderhandelingen gaat u naar www.

ec.europa.eu/trade

http://www.bookshop.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/trade
http://www.ec.europa.eu/trade
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Claus Olsen

Directeur Sales en Marketing Mette Munk bakkerijen, 

Denemarken

„We hopen dat deze onderhandelingen tussen de EU en 

de VS ertoe leiden dat de belasting die we bij de Ameri-

kaanse douane moeten betalen, wordt geschrapt.”

Geef uw mening

Het onderhandelteam voor het TTIP wil graag 

uw mening horen.

Neem dus gerust contact met ons op�

 Bel of schrijf ons 

Bel ons op: 00800 6 7 8 9 10 11

Schrijf ons op: http://ec.europa.eu/

trade/trade-policy-and-you/contacts/

online-enquiry/

 Volg ons op Twitter: @EU_TTIP_team

Of bezoek ons online op ec.europa.eu/trade 

om:

  opmerkingen over onze voorstellen 

te maken

... wanneer we openbare raadplegingen 

houden;

 het TTIP-team van de EU te ontmoeten

Meld u aan voor één van de periodieke 

bijeenkomsten als u een specifiek belang 

vertegenwoordigt.

  Neem contact op met uw Euro-

parlementariër.

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/
https://twitter.com/EU_TTIP_team
http://www.ec.europa.eu/trade
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De inhoud van het TTIP 

— een overzicht

Het TTIP moet 24 hoofdstukken krijgen die 

in drie delen zijn onderverdeeld.

  Deel 1: 

Markttoegang

Het eerste deel van het TTIP werkt op dezelfde 

manier als andere EU-handelsovereenkomsten.

Dit houdt in dat ondernemingen in de EU, hoe 

groot of klein ze ook zijn en ongeacht wat ze 

verkopen, betere toegang tot een overzeese 

markt buiten Europa krijgen.

Dankzij het TTIP kunnen Europese onderne-

mingen:

• grotere hoeveelheden naar de VS uitvoeren 

en overheidsopdrachten binnenhalen;

• de voor de productie van hun eindproducten 

benodigde goederen en diensten invoeren;

• eenvoudiger vaststellen wanneer een 

product „Made in Europe” (of „Made in 

the US”) is;

• gemakkelijker in de VS investeren�

  Deel 2: 

Samenwerking op 

regelgevingsgebied

In dit deel betreden we nieuw terrein voor 

een EU-handelsovereenkomst.

We willen regelgevende instanties in Europa 

en de VS ertoe bewegen nauwer samen te 

werken dan nu het geval is.

Bij uitvoer naar de VS moeten Europese 

ondernemingen namelijk aan Amerikaanse 

voorschriften inzake normen voldoen.

Meestal zorgen deze voorschriften voor 

hetzelfde veiligheids- of kwaliteitsniveau, 

maar verschillen ze qua:

• technische details,

• procedures om te controleren of onderne-

mingen de regels naleven.

Dit kan met name kleinere ondernemingen 

veel geld kosten.

Door samenwerking op regelgevingsgebied 

kunnen deze kosten worden verlaagd en 

hoge EU‑beschermingsniveaus voor mens 

en milieu behouden blijven.

  Deel 3:  

Voorschriften

In dit deel willen we nieuwe voorschriften 

vaststellen waardoor alle ondernemingen 

in de EU:

• optimaal van het TTIP kunnen profiteren, 

met name kleinere ondernemingen;

• toegang krijgen tot de energie en de 

grondstoffen die ze nodig hebben;

• hun intellectuele eigendom (het onderzoek 

en de ideeën achter nieuwe producten) 

kunnen beschermen;

• vol vertrouwen kunnen investeren, in de 

wetenschap dat ze dezelfde bescherming 

genieten als er iets fout gaat;

• bij douaneformaliteiten tijd en geld kunnen 

besparen.
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Horizontaal hoofdstuk
3.1. Duurzame 
ontwikkeling

1.2. Diensten 
2.1. Samenwerking op 
regelgevingsgebied 

3.2. Energie en 
grondstoffen

1.3. Overheids-
opdrachten

2.2. Technische 
handelsbelemmerin-
gen (TBT)

3.3. Douane en 
handelsbevordering

1.4. Oorsprongs-
regels

2.3. Voedselveiligheid 
en gezondheid van 
dieren en planten1

3.4. Kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s)

Specifieke industrieën

3.5. Investeringsbe-
scherming, beslechting 
van geschillen tussen 
investeerders en staten 

2.4. Chemische stoffen
3.6. Beslechting van 
geschillen tussen staten

2.5. Cosmetica 3.7. Mededingingsbeleid 

2.6. Technische 
producten

3.8. Intellectueel 
eigendom en geografische 
aanduidingen

2.7. Informatie- en 
communicatie-
technologie (ICT)

2.8. Medische 
hulpmiddelen

2.9. Pesticiden

2.10. Farmaceu-
tische producten

2.11. Textiel

2.12. Voertuigen

1 De officiële titel van dit hoofdstuk is „Sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden (SPS)”.

Verder willen we in dit deel het volgende 

vastleggen:

• maatregelen die duurzame ontwikkeling 

een kernpunt van het TTIP maken;

• een formeel systeem dat maatschappelijke 

organisaties garanties biedt;

• een mechanisme voor het oplossen van 

geschillen tussen staten in de EU en de 

VS dat het vertrouwen van alle partijen 

heeft.
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De inhoud van het TTIP  

— per hoofdstuk

We willen er alles aan doen om de 

TTIP-onderhandelingen transparant te 

maken.

Daarom zijn we verder gegaan dan 

bij onderhandelingen voor eerdere 

EU-handelsovereenkomsten en publiceren 

we de EU‑onderhandelingsteksten voor de 

hoofdstukken zodra ze opgesteld zijn.

Dit zijn documenten die we aan onze 

onderhandelingspartners in de VS 

geven tijdens wekenlange rondes van 

face-to-facegesprekken. Onze teksten en 

die van de VS vormen de basis voor onze 

gesprekken.

Er zijn twee soorten documenten:

• Tekstvoorstellen: dit zijn de aanvankelijke 

voorstellen van de EU voor de juridische 

tekst over onderwerpen in het TTIP.

De tekst van de uiteindelijke overeenkomst is 

het resultaat van de onderhandelingen over 

deze teksten.

• Standpuntnota’s: hierin wordt de aanpak 

van de EU ten aanzien van de onderwerpen 

in het TTIP uiteengezet en beschreven.

U vindt ze online op: www.ec.europa.eu/trade

Op de hiernavolgende bladzijden wordt voor 

elk TTIP-hoofdstuk toegelicht,

• waarom we over dit onderwerp onder-

handelen;

• wat we willen bereiken in de uiteindelijke 

overeenkomst;

• welke belangrijke gevoelige punten of 

punten van zorg we kennen en wat we 

doen om daar rekening mee te houden.

http://www.ec.europa.eu/trade
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TTIP — Deel 1

Markttoegang
Betere toegang tot de VS-markt verstrekken

Hoofdstuk 1.1.
Handel in goederen 
en douanerechten

Verlagen of schrappen van douaneheffingen 
op goederen die we naar elkaar uitvoeren 

Hoofdstuk 1.2. Diensten 
Het aanbieden van diensten in de VS 
eenvoudiger maken 

Hoofdstuk 1.3. Overheidsopdrachten
EU-ondernemingen in staat stellen te bieden 
op Amerikaanse overheidsopdrachten 

Hoofdstuk 1.4. Oorsprongsregels 
Regels overeenkomen voor het vaststellen 
van de oorsprong van producten 
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  1�1� Handel in goederen en douanerechten 

Verlagen van de kosten van import en export van goederen 

tussen de EU en de VS

In dit hoofdstuk willen we:

• douanerechten en andere handelsbe-

lemmeringen afschaffen;

• de economie stimuleren en werkgele-

genheid creëren;

• de kansen van EU-ondernemingen om 

te groeien en wereldwijd te concurreren, 

vergroten.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Door douanerechten (in vaktaal „tarieven”) 

wordt de handel in goederen duurder.

Dit maakt het voor ondernemingen in de EU 

moeilijk om hun goederen in de VS te verkopen, 

aangezien ze daardoor duurder worden dan 

goederen die in de VS zelf zijn geproduceerd.

De gemiddelde douanerechten tussen de 

EU en de VS bedragen 2 % en zijn over het 

algemeen dus laag, maar achter dit gemid-

delde gaat voor bepaalde producten een heel 

andere situatie schuil.

• Meer dan de helft van de handel tus-

sen de EU en de VS is geheel vrij van 

douanerechten.

• Voor het overige deel gelden veel verschil-

lende rechten; deze variëren van 1-3 % voor 

basisgoederen, zoals grondstoffen, tot 30 % 

voor goederen als kleding en schoenen.

• Sommige douanerechten zijn zo hoog dat 

ze de handel in feite onmogelijk maken. 

Zo bedragen deze rechten:

– bijna 140 % voor bepaalde zuivel-

producten;

– meer dan 130 % voor pinda’s.

• In sommige gevallen heffen de EU en de VS 

zelfs verschillende rechten voor hetzelfde 

product. Bijvoorbeeld:

– voor auto’s

▶ heft de EU op de invoer uit de VS 

een invoerrecht van 10 %,

▶ terwijl de Amerikaanse heffing op 

de invoer uit de EU slechts 2,5 % 

bedraagt;

– voor treinwagons

▶ heffen de VS een invoerrecht van 

14 %,

▶ terwijl de EU voor de VS een invoer-

heffing van slechts 1,7 % rekent.

De EU wil deze heffingen en andere 

handelsbelemmeringen, zoals langdurige 

administratieve controles, verwijderen 

aangezien ze de handel in goederen duurder 

maken.

Wat we willen

In dit hoofdstuk zouden bijna alle douane-

rechten op handel tussen de VS en de EU 

worden geschrapt.

Dit zou leiden tot:

• onmiddellijke besparingen voor onderne-

mingen in de EU;

• spill-overeffecten, d.w.z. voordelen die geen 

direct verband met de handel houden, zoals:

– lagere kosten van goederen die we 

uitvoeren dankzij het afschaffen van 

douanerechten ...

– ... wat leidt tot een hogere verkoop ...

– ... wat leidt tot meer werkgelegenheid 

zodat ondernemingen meer kunnen 

produceren ...

– ... wat de vraag naar andere producten 

die we produceren, doet stijgen;

• stimulansen voor de goederenhandel 

tussen de EU en de VS.
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Gevoelige of controversiële kwesties

De meeste tarieven zouden verdwijnen op 

de dag waarop de overeenkomst in werking 

treedt, aangezien dit nauwelijks negatieve 

gevolgen heeft.

Indien het schrappen van Europese douane-

rechten bij Europese ondernemingen tot 

moeilijkheden kan leiden, willen we een 

langere overgangsperiode overeenkomen 

zodat zij de tijd krijgen om zich aan te passen.

Indien er ook met een langere overgangs-

periode moeilijkheden blijven bestaan, willen 

we de markt slechts gedeeltelijk openstellen.

 1�2� Diensten

De Europese dienstensector helpen vaste voet op de 

Amerikaanse markt te krijgen

In dit hoofdstuk willen we:

• ervoor zorgen dat Europese dienst-

verleners in de VS onder dezelfde 

voorwaarden kunnen concurreren als 

Amerikaanse bedrijven;

• de rechten van Europese staten bescher-

men zodat ze openbare diensten kunnen 

uitvoeren zoals ze dat willen.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Diensten zijn belangrijk. Ze vormen de 

ruggengraat van zowel de Europese als de 

Amerikaanse economie.

Ze dragen zelfs voor wel 60 % bij aan de 

economie en de werkgelegenheid in de EU. 

Bovendien voeren de EU en de VS al veel 

diensten naar elkaar uit.

Europese ondernemingen ondervinden echter 

nog steeds moeilijkheden wanneer ze hun 

diensten op de Amerikaanse markt willen 

verkopen.

Het TTIP moet hierin verandering brengen. 

Het TTIP zou regels invoeren waardoor de 

huidige beperkingen met betrekking tot het 

maximale aandeel dat aandeelhouders uit de 

EU in Amerikaanse bedrijven mogen hebben, 

verminderd of zelfs volledig opgeheven 

worden.

Ook zou het zorgen voor:

• bescherming van sectoren die voor de EU 

of de VS „gevoelig” zijn, zoals openbare 

diensten;

• behoud van het recht van overheden om:

– kwaliteits- of veiligheidsnormen vast 

te stellen,

– diensten op andere manieren te 

reguleren.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we voor 

Europese ondernemingen en professionals 

in ieder geval de onderstaande voordelen 

veiligstellen:

• toegang: belemmeringen aanpakken waar 

Europese ondernemingen in bepaalde 

sectoren mee te maken krijgen, zoals:

– telecom en de regels inzake het maxi-

male aandeel dat aandeelhouders uit 

de EU mogen hebben in Amerikaanse 

bedrijven in deze sector;

– baggerwerk in havens en waterwegen 

om slib of rotsblokken te verwijderen;

• mobiliteit: mensen met een vrij beroep, 

zoals architecten, in staat stellen:
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– hun werkzaamheden aan de andere 

kant van de Atlantische Oceaan uit te 

oefenen door de wederzijdse erkenning 

van kwalificaties;

– hun beroep gemakkelijker op Ameri-

kaans grondgebied uit te oefenen;

• vergunningen en goedkeuringen: 

overeenstemming bereiken over strenge 

normen die het voor personen en onder-

nemingen sneller en duidelijker maken om 

een vergunning of formele goedkeuring te 

krijgen voor het aanbieden van diensten 

op het gebied van:

– audit,

– managementadvies,

– rechtsadvies;

• nieuwe regels: overeenstemming bereiken 

over regels voor sectoren die van groot 

belang zijn voor de Europese economie, 

zoals:

– telecommunicatie,

– e-commerce,

– financiële diensten,

– post- en koeriersdiensten,

– zeevervoer

... die een grotere uitvoer mogelijk maken, 

waarbij onder andere gegarandeerd wordt dat:

– Europese en Amerikaanse ondernemin-

gen onder gelijke voorwaarden op beide 

markten kunnen concurreren;

– Europese en Amerikaanse onderne-

mingen door de overheden op dezelfde 

manier zullen worden behandeld;

– regelgevende instanties in de toekomst 

nauwer kunnen samenwerken;

• zekerheid: de strengst mogelijke garan-

ties van de VS verkrijgen dat Europese 

ondernemingen in de toekomst minstens 

dezelfde toegang tot de Amerikaanse 

markt krijgen als nu;

• bescherming: voor gevoelige sectoren, 

zoals:

– tv, radio en film,

– volksgezondheid en onderwijs,

– sociale diensten, en

– waterdistributie.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Openbare diensten

„Het TTIP vormt een 

bedreiging voor de speciale 

rol van openbare diensten in 

sectoren zoals gezondheid, 

onderwijs, sociale diensten of 

watervoorziening.”

De EU gaat geen verbintenissen aan op het gebied van openbaar 
gefinancierde gezondheidszorg, onderwijs of sociale diensten. 
Hetzelfde geldt voor het verzamelen, zuiveren en distribueren 
van water. Lidstaten kunnen op dit gebied nu en in de toekomst 
alle maatregelen nemen die ze willen. 

2� Cultuur 

„Het TTIP vormt een 

bedreiging voor de culturele 

diversiteit in Europa.”

We gaan geen verbintenissen aan over onderwerpen zoals 
film, radio of televisie. Zo kunnen lidstaten alle gewenste 
maatregelen nemen om voor EU-producties bijvoorbeeld quota’s 
vast te stellen. 

3� Gegevensbescherming

„Als het TTIP er komt, 

verdwijnt de bescherming van 

persoonsgegevens.”

Normen met betrekking tot gegevensbescherming maken 
geen onderdeel uit van de TTIP-onderhandelingen. In het TTIP 
zal worden gegarandeerd dat de Europese wetgeving inzake 
gegevensbescherming voorrang krijgt op andere verbintenissen.
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 1�3� Overheidsopdrachten

Meer kansen voor Europese ondernemingen om op 

overheidsopdrachten in de VS te bieden

In dit hoofdstuk willen we Europese 

ondernemingen betere kansen geven om:

• te bieden op een groter aantal 

producten en diensten die door de 

Amerikaanse overheidsinstellingen 

worden aangeschaft;

• onder dezelfde voorwaarden met Ame-

rikaanse ondernemingen te concurreren.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Bij aanbestedingen door de overheid gaat het 

om de manier waarop openbare instanties 

belastinggeld uitgeven bij de aankoop van 

goederen, werkzaamheden of diensten.

De EU en de VS hebben de grootste markten 

voor overheidsopdrachten ter wereld en hebben 

regels ingesteld die ervoor moeten zorgen dat 

overheidsgeld op transparante, efficiënte en 

niet-discriminerende wijze wordt uitgegeven.

Desalniettemin ondervinden ondernemin-

gen momenteel belemmeringen bij het 

binnenhalen van overheidsopdrachten aan 

de andere kant van de Atlantische Oceaan. 

Soms mogen ze niet eens een bod uitbrengen 

op een opdracht.

Het TTIP biedt de mogelijkheid om:

• resterende belemmeringen weg te nemen, 

en

• ervoor te zorgen dat Europese en Ame-

rikaanse ondernemingen onder gelijke 

voorwaarden op overheidsopdrachten 

kunnen bieden.

Het is zowel voor de EU als de VS goed om 

de markt voor overheidsopdrachten verder 

open te stellen.

Voor openbare instanties met een beperkt 

budget kan het leiden tot:

• een betere prijs-kwaliteitsverhouding,

• meer keuze,

• grotere efficiëntie,

• goed bestuur.

Voor ondernemingen kan het leiden tot:

• een grotere vraag naar hun producten of 

diensten,

• meer groeikansen,

• het behoud van banen en het creëren van 

nieuwe werkgelegenheid.

Wat we willen

We willen er in dit deel van de overeenkomst 

voor zorgen dat we:

• overeenstemming bereiken over garanties 

dat Europese of Amerikaanse bedrijven niet 

zullen worden gediscrimineerd wanneer 

ze inschrijven op overheidsopdrachten op 

de markt van de ander;

• overeenstemming bereiken over regels voor 

het optimaliseren van de transparantie bij 

de inschrijving op overheidsopdrachten, 

zodat Europese en Amerikaanse onderne-

mingen op de hoogte zijn van kansen aan 

de andere kant van de Atlantische Oceaan;

• de mogelijkheden voor Europese en 

Amerikaanse ondernemingen om deel 

te nemen aan overheidsaanbestedingen 

op alle overheidsniveaus (d.w.z. centraal, 

regionaal, federaal en provinciaal niveau) 

optimaliseren zonder dat daarbij gediscri-

mineerd wordt.

Gevoelige of controversiële kwesties

We zijn momenteel niet op de hoogte van 

vraagstukken die bijzonder gevoelig zijn of 

waarover mensen specifiek bezorgdheid 

hebben geuit.
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We willen de markt voor overheidsopdrachten 

openstellen aan de hand van transparantie- 

en non-discriminatievoorschriften die op 

EU-wetgeving georiënteerd zijn.

Het TTIP heeft geen gevolgen voor:

• de mogelijkheden van overheidsinstanties 

om een openbare dienst uit te besteden 

of intern te verzorgen;

• de mogelijkheden van overheidsinstanties 

om goederen, diensten en werkzaamheden 

te kiezen die:

– de gezondheid en het welzijn van 

mensen bevorderen;

– milieubescherming stimuleren;

– sociale voortgang bevorderen, en

– de handhaving van arbeidsrechten 

bevorderen.

 1�4� Oorsprongsregels

Regels overeenkomen die vastleggen welke producten onder het 

TTIP vallen

In dit hoofdstuk willen we gebruikersvrien-

delijke regels opstellen die garanderen 

dat producten die onder het TTIP vallen, 

daadwerkelijk in Europa of de VS worden 

geproduceerd.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Oorsprongsregels vormen een belangrijk 

onderdeel van elke handelsovereenkomst. 

Deze regels bepalen of voor een product kan 

worden vastgesteld dat het geproduceerd is 

in de landen die de overeenkomst hebben 

ondertekend.

Oorsprongsregels garanderen dat producten 

uitsluitend van een handelsovereenkomst 

kunnen profiteren wanneer er daadwerkelijk 

een verbinding tussen die producten en de 

desbetreffende landen bestaat — zodat 

daardoor bijvoorbeeld geen douanerechten 

hoeven te worden betaald.

Goederen uit andere landen profiteren niet 

van dergelijke voordelen.

We willen het TTIP gebruiken om:

• ervoor te zorgen dat onze regels voldoen 

aan de behoeften van de industrie en de 

handel, en investeringen aan de andere 

kant van de Atlantische Oceaan stimuleren;

• overeenstemming te bereiken over een 

gemeenschappelijke manier om vast te 

stellen waar een product is geproduceerd. 

Op dit moment:

– controleert de Amerikaanse douane bij 

de importeur;

– controleert de Europese douane bij de 

douane in het andere land dat de han-

delsovereenkomst heeft ondertekend;

• gemeenschappelijke regels te ontwikkelen 

over wat er nodig is om de oorsprong van 

een product aan te tonen.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we:

• eenvoudigere oorsprongsregels voor 

Europese producenten en exporteurs, die 

bovendien gemakkelijk te begrijpen en toe 

te passen zijn;

• oorsprongsregels die rekening houden met 

toekomstige productietrends en innovatie 

stimuleren;

• procedures om:

– ervoor te zorgen dat we de regels 

doeltreffend toepassen;

– fraude te beperken;

– handel eenvoudiger te maken door 

onnodige belemmeringen weg te nemen.
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 TTIP — Deel 2

Samenwerking op 
regelgevingsgebied

Bureaucratie en kosten verminderen — zonder voorschriften te veronachtzamen

Horizontale hoofdstukken

Hoofdstuk 2.1.
Samenwerking op 
regelgevingsgebied

Overeenstemming bereiken over manieren 
om samen te werken bij de vaststelling van 
nieuwe regels 

Hoofdstuk 2.2.
Technische handels- 
belemmeringen (TBT)

Verlaging van kosten om aan elkaars normen 
te voldoen

Hoofdstuk 2.3.
Voedselveiligheid en 
gezondheid van dieren 
en planten (SPS)

Ervoor zorgen dat de invoer van 
levensmiddelen, dieren en planten veilig 
is, maar dat onnodige bureaucratie wordt 
vermeden

Specifieke sectoren

Hoofdstuk 2.4. Chemische stoffen

Hoofdstuk 2.5. Cosmetica

Hoofdstuk 2.6. Technische producten

Hoofdstuk 2.7. Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Hoofdstuk 2.8. Medische hulpmiddelen

Hoofdstuk 2.9. Pesticiden

Hoofdstuk 
2.10.

Farmaceutische producten

Hoofdstuk 
2.11.

Textiel

Hoofdstuk 
2.12.

Voertuigen
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 2�1� Samenwerking op regelgevingsgebied 

Bureaucratie voor Europese ondernemingen verminderen 

— zonder regels te veronachtzamen

In dit hoofdstuk willen we samenwerken 

aan Europese en Amerikaanse voorschrif-

ten die:

• beter met elkaar verenigbaar zijn ...

• ... wat meer banen en een sterkere groei 

oplevert ...

• ... en consumenten meer keuze biedt.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Door de globalisering krijgen steeds meer 

ondernemingen die exporteren te maken 

met vergelijkbare uitdagingen om te voldoen 

aan de wet- en regelgeving van verschillende 

landen.

Om naar de VS uit te voeren moeten Europese 

ondernemingen aan Amerikaanse voorschrif-

ten voldoen. Wanneer de Amerikaanse en 

Europese regels aanzienlijk verschillen, kan 

dit met name kleine ondernemingen veel 

geld kosten. 

Denk bijvoorbeeld maar aan verschillen in 

de kleur van bedrading of de stopcontacten 

en stekkers die aan beide kanten van de 

Atlantische Oceaan worden gebruikt. Hierdoor 

kan het voor een Europese onderneming 

duurder zijn om hetzelfde product voor de 

Amerikaanse markt in plaats van voor de 

Europese markt te produceren.

In dit deel willen we die kosten omlaag bren-

gen, zonder dat we het beschermingsniveau 

voor:

• de gezondheid van de mensen,

• het welzijn van de mensen of hun 

consumentenrechten,

• het milieu, en

• andere zaken die de maatschappij als 

geheel ten goede komen in gevaar brengen.

Dit draagt vervolgens bij aan:

• groei en werkgelegenheid in Europa,

• meer keuze voor de Europese consument.

Wat we willen

1� Samenwerken aan regelgeving

We willen overeenstemming bereiken over de 

manieren waarop regelgevende instanties in 

de EU en de VS nauwer kunnen samenwerken 

wanneer ze:

• nieuwe voorschriften ontwikkelen;

• bestaande regels die gevolgen hebben 

voor de handel en investeringen tussen 

de EU en de VS, herzien.

Dit leidt tot:

• meer mogelijkheden om de kwaliteit van 

producten en diensten te verhogen;

• producteisen in de EU en de VS die meer 

op elkaar lijken dan nu het geval is;

• lagere kosten voor ondernemingen om 

aan deze eisen te voldoen.

Het TTIP voert methodes in voor regelgevende 

instanties om:

• nauwer samen te gaan werken op een 

specifiek gebied;

• informatie uit te wisselen;

• elkaar te raadplegen.

Door nauwer samen te werken kunnen de EU 

en de VS ervoor zorgen dat:

• beide partijen het recht hebben om 

voorschriften in het openbaar belang uit 

te vaardigen;

• de regelgevende instanties onafhankelijk 

blijven.
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2� Internationale samenwerking

We willen ons ook inspannen om samen met 

de VS:

• internationale samenwerking met 

betrekking tot dergelijke regelgeving te  

bevorderen;

• een internationaal overeengekomen 

benadering van regelgeving kracht bij te 

zetten.

3� Oprichten van instellingen, zoals 

een orgaan voor samenwerking op 

regelgevingsvlak

Daarnaast willen we instellingen oprichten 

om:

• ons ervan te kunnen vergewissen dat we 

de in dit deel van het TTIP overeengekomen 

maatregelen in de praktijk brengen;

• mogelijke nieuwe initiatieven te identifice-

ren waar regelgevende instanties kunnen 

samenwerken.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Minder bescherming

„De TTIP-onderhandelingen leiden 

tot verminderde consumenten- en 

milieubescherming.”

We behouden onze hoge 
beschermingsniveaus. Op een aantal 
gebieden voorziet de Europese en 
Amerikaanse regelgeving in vergelijkbare, 
hoge beschermingsniveaus en kunnen ze 
met elkaar verenigbaar zijn. Op andere 
gebieden behouden we uiteenlopende 
beschermingsniveaus. 

2� Regelgevende bevoegdheid

„Het TTIP tast de regelgevende bevoegdheid 

van de EU aan.”

In het TTIP wordt de bevoegdheid van 
overheden om in het openbaar belang 
regelgeving uit te vaardigen opnieuw 
bevestigd.

3� Regelgevingsbeginselen

„Parlementen, regeringen of belanghebbenden 

worden in het regelgevingsproces 

buitenspel gezet door het TTIP, en met 

name door het orgaan voor samenwerking 

op regelgevingsgebied dat daarbij wordt 

opgericht.”

Het TTIP wijzigt de in de EU-verdragen 
verankerde regels over de manier waarop 
onze regelgeving wordt vastgesteld, niet.
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 2�2� Technische handelsbelemmeringen 

Belemmeringen in de handel tussen de EU en de VS, die 

bijvoorbeeld ontstaan door uiteenlopende etikettering of 

veiligheidstests, wegnemen

In dit hoofdstuk willen we:

• betere samenwerking tussen de EU en 

de VS met betrekking tot technische 

producteisen;

• onnodige herhaling van productcon-

troles vermijden en de kosten ervan 

verminderen;

• eenvoudigere toegang tot informatie 

over productvoorschriften.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Technische eisen bestaan in alle sectoren van 

de economie. Ze hebben betrekking op heel 

veel producten die we kopen. Voorbeelden 

hiervan zijn:

• de veiligheid van speelgoed,

• de veiligheid en energie-efficiëntie van 

huishoudelijke apparaten.

Deze technische eisen komen voor in de vorm 

van verplichte technische voorschriften of 

vrijwillige normen die voor een product het 

volgende vastleggen:

• afmeting en vorm,

• ontwerp,

• etikettering, merktekens en verpakking,

• functie en prestaties.

Als deze eisen de handel belemmeren, noemen 

we ze technische handelsbelemmeringen. Ook 

de specifieke procedures om te controleren of 

een product aan deze eisen voldoet, kunnen 

technische handelsbelemmeringen vormen.

Deze zogenoemde „conformiteitsbeoor-

delingsprocedures” kunnen het volgende 

omvatten:

• productkeuring,

• inspectie,

• certificering.

Een staat voert dergelijke technische eisen 

meestal in omwille van het openbare belang, 

bijvoorbeeld ter bescherming van:

• de menselijke gezondheid en veiligheid,

• het leven en de gezondheid van dieren en 

planten,

• het milieu,

• de consument tegen misleidende prak-

tijken.

Hoewel de EU en de VS met dergelijke 

technische voorschriften vaak dezelfde 

doelstellingen nastreven, verschillen de 

daadwerkelijke normen en procedures 

voor het controleren van producten soms 

aanzienlijk. Dit kan tot onnodige technische 

handelsbelemmeringen leiden.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we:

• internationale normen kunnen gebruiken 

(zoals de ISO-normen) om het eenvoudiger 

te maken om naar de VS te exporteren; 

dergelijke normen worden in de EU en over 

de hele wereld veel gebruikt;

• onnodige dubbele of belastende proce-

dures voor het controleren van producten 

wegnemen, of in ieder geval verminderen;

• zorgen voor eenvoudige toegang tot 

informatie over voorschriften en normen 

voor goederen in de VS en de EU;

• betere samenwerking tussen de normali-

satie-instanties in de EU en de VS bij het 
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opstellen van nieuwe normen; dit helpt 

om verschillen te verkleinen en eventueel 

kan hiermee zelfs overeenstemming over 

gemeenschappelijke normen worden 

bereikt;

• meer transparantie in het Amerikaanse 

normenstelsel.

Gevoelige of controversiële kwesties

De technische eisen en procedures voor de 

controle van producten in de EU en in de VS 

verschillen fundamenteel van elkaar.

Overheden en ondernemingen aan beide 

kanten van de Atlantische Oceaan hebben 

veel geïnvesteerd in het instellen en uitvoeren 

van hun systemen. Hier moeten we rekening 

mee houden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

Veiligheidsniveaus voor ICT

„Het TTIP leidt tot lagere 

veiligheidsniveaus voor 

commerciële informatie- en 

communicatietechnologieën.”

De EU zal lagere veiligheidsniveaus niet accepteren. Het 
is de bedoeling om gemeenschappelijke beginselen vast 
te leggen aan de hand waarvan wordt beoordeeld of 
producten aan de voorschriften voldoen.

 2�3� Voedselveiligheid en gezondheid van dieren 

en planten2

Samenwerken om de export van levensmiddelen te verhogen, 

en bescherming van de strenge EU-normen

In dit hoofdstuk willen we:

• de goedkeuringsprocedure voor uit de EU 

ingevoerde levensmiddelen verkorten;

• nauwere samenwerking tussen de 

regelgevende instanties van de EU en 

de VS op gebieden als dierenwelzijn;

• de strenge Europese normen op het 

gebied van voedselveiligheid behouden.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

De invoer van dieren, plantaardig materiaal 

en levensmiddelen kan een risico vormen 

voor ons vee, onze planten en de bevolking.

In het jargon staan dergelijke risico’s 

bekend als sanitaire en fytosanitaire (SPS) 

aangelegenheden.

Voorschriften op dit gebied kunnen grote 

gevolgen hebben voor de handel. De EU en 

de VS waarborgen een hoog beschermings-

niveau, maar gebruiken hiervoor soms 

verschillende middelen. Dit kan leiden tot 

kostbare dubbele controles voor producten 

waarvan al is gebleken dat ze veilig zijn.

Ook kan het proces zelf lang duren en 

belastend zijn.

Een voorbeeld hiervan vormen Europese per-

ziken. Het goedkeuringsproces voor verkoop 

2 De officiële titel van dit hoofdstuk luidt „Sanitaire en fytosanitaire (SPS) aangelegenheden”.
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op de Amerikaanse markt loopt nog steeds 

en duurt al twaalf jaar. Dit vormt natuurlijk 

een groot nadeel voor Europese producenten.

Met dit hoofdstuk in het TTIP streven we er 

in het algemeen naar om:

• de gevolgen van handelsvoorschriften 

te minimaliseren door regelgevende 

instanties in de EU en de VS ertoe aan te 

sporen samen te werken;

• rechtmatige doelstellingen ter bescher-

ming van de gezondheid van mensen, 

dieren en planten te respecteren;

• onnodige handelsbelemmeringen af te 

schaffen;

• transparantie te verbeteren en duidelijke 

tijdschema’s op te stellen voor de goedkeu-

ring van invoer of van nieuwe producten.

Wat we willen

In dit deel van het TTIP willen we een bevoor-

recht partnerschap met de VS instellen, dat 

voorziet in:

• pragmatische en snelle procedures en 

besluiten over handelsvoorschriften;

• één goedkeuringsproces voor export 

vanuit alle EU-landen, net zoals er één 

goedkeuringsproces is voor export vanuit 

de VS naar de EU;

• duidelijke en transparante procedures en 

tijdschema’s, waaruit blijkt dat we elkaars 

belangrijkste handelspartner zijn;

• een basis voor verdere samenwerking over 

normen, onder andere met betrekking tot 

dierenwelzijn, om verschillen die de handel 

belemmeren te voorkomen;

• solide mechanismen voor het oplossen 

van handelsgeschillen.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel. Hieronder 

vindt u een overzicht van de belangrijkste 

vraagstukken en onze voorstellen om hiervoor 

een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Voedselveiligheid

„Het TTIP leidt tot een 

verlaging van de EU-regels 

voor voedselveiligheid die 

hoger zijn dan die in de VS. 

Het TTIP zorgt voor een 

neerwaartse spiraal.”

Het is niet waar dat EU-regels altijd strenger zijn. De VS en de 
EU hebben duidelijk gemaakt dat het TTIP de bestaande regels 
inzake voedselveiligheid niet zal wijzigen. De EU behoudt de 
beperkingen op het gebied van hormonen en groeibevorderaars 
in vee, net zoals de VS de regels inzake microbiële 
contaminanten behoudt.

2� Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)

„Het TTIP zal de EU ertoe 

dwingen de teelt van ggo’s 

toe te staan.”

Voor de teelt en verkoop van ggo’s geldt op grond van de 
EU-wetgeving een goedkeuringsproces. Het TTIP zal deze 
wetgeving niet wijzigen. Ook de EU-lidstaten moeten met de teelt 
van genetisch gemodificeerde planten instemmen. Het TTIP zal 
hierin geen wijziging brengen.

3� Dierenwelzijn

„Het TTIP dwingt de EU 

ertoe lagere normen op het 

gebied van dierenwelzijn 

vast te stellen.”

Het TTIP heeft geen gevolgen voor de EU-wetgeving inzake 
dierenwelzijn. De EU wil over dierenwelzijn een formele dialoog 
aangaan met de Amerikaanse regelgevende instanties. We 
streven er in al onze bilaterale handelsovereenkomsten naar 
om dit te doen, zodat we de strengst mogelijke normen voor 
dierenwelzijn bevorderen.
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 2�4� Chemische stoffen

Verbeteren van de manier waarop Europese en Amerikaanse 

regelgevende instanties samenwerken

In dit hoofdstuk willen we:

• regelgevende instanties in de EU en in 

de VS in staat stellen nauwer samen 

te werken binnen reeds bestaande 

organen;

• onnodige kosten die het gevolg zijn van 

uiteenlopende voorschriften in de EU 

en de VS, zoveel mogelijk vermijden;

• de strenge EU-normen ter bescherming 

van mens en milieu respecteren.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

We zijn ervan overtuigd dat er mogelijkheden 

zijn om de manier waarop regelgevende 

instanties in de EU en de VS samenwerken, 

te verbeteren, bijvoorbeeld door:

• uitwisseling van relevante technische 

en wetenschappelijke informatie tussen 

regelgevende instanties om beter geïn-

formeerde besluiten te nemen;

• de recentste kennis beschikbaar te 

maken voor het reguleren van nieuwe 

wetenschappelijke kwesties.

Wat we willen

We willen er in dit deel van de overeenkomst 

voor zorgen dat we:

• binnen de bestaande systemen mechanis-

men opstellen voor betere samenwerking 

tussen de regelgevende instanties;

• het gebruik van toepasselijke interna-

tionale normen stimuleren, zoals het 

wereldwijd geharmoniseerde systeem 

(Globally Harmonized System, GHS) van 

de VN voor de indeling en etikettering van 

chemische stoffen;

• informatie over nieuwe wetenschappelijke 

kwesties uitwisselen.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel. Hieronder 

vindt u een overzicht van de belangrijkste 

vraagstukken en onze voorstellen om hiervoor 

een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Normen 

„Nauwere samenwerking 

tussen regelgevende 

instanties kan betekenen 

dat Europese regelgevende 

instanties minder 

snel nieuwe wettelijke 

maatregelen voor 

chemische stoffen zullen 

voorstellen.” 

De samenwerking inzake chemische stoffen tussen de 
regelgevende instanties van de EU en de VS laten de manier 
waarop we onze respectieve wetgeving uitvoeren, ongemoeid.

In de EU omvat deze wetgeving twee verordeningen, namelijk 
inzake:

—  de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), en

— de indeling, etikettering en verpakking.

In de VS omvat deze wetgeving de wet op de beheersing van 
giftige stoffen (Toxic Substances Control Act, TSCA).
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We zullen:

—  nieuwe maatregelen blijven vaststellen overeenkomstig de 
processen en tijdschema’s in onze wet- en regelgeving;

—  blijven streven naar de op grond van deze wetgeving vereiste 
beschermingsniveaus voor gezondheid en milieu.

2� Nieuwe kwesties

„Als de EU en de VS nauwer 

gaan samenwerken op 

het gebied van nieuwe 

wetenschappelijke 

kwesties, kan dit nieuwe 

EU-wetgeving afzwakken 

of vertragen.” 

De EU behoudt de volledige bevoegdheid om regelgeving uit te 
vaardigen en te handelen wanneer dat nodig is.

 2�5� Cosmetica

Regelgevende instanties in de EU en de VS helpen bij 

de samenwerking om de veiligheid van consumenten te 

waarborgen

In dit hoofdstuk willen we:

• Europese en Amerikaanse regelgevende 

instanties in staat stellen samen te 

werken aan zaken als veiligheidskeu-

ringen en productetikettering;

• de tijd voor het testen en goedkeuren 

van nieuwe producten verkorten.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

De regelgevende instanties in de EU en de VS 

werken al met elkaar samen op dit gebied, 

ook al hanteren ze verschillende systemen 

voor de regulering van cosmetica.

Het TTIP kan voor de consument en de sector 

voordelen opleveren doordat regelgevende 

instanties nog nauwer met elkaar kunnen 

samenwerken, bijvoorbeeld met betrekking 

tot veiligheidscontroles van nieuwe, betere 

producten, zodat consumenten deze in de 

toekomst sneller kunnen kopen dan nu.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we:

• overeenstemming bereiken over nauwere 

samenwerking op het gebied van weten-

schappelijke veiligheidsbeoordelingen;

• overeenstemming bereiken over alterna-

tieve methoden voor tests op dieren en 

aansturen op de geleidelijke afschaffing 

van dierproeven overal ter wereld;

• de technische samenwerking tussen regel-

gevende instanties verbeteren zodat de VS 

uv-filters die in de EU al zijn toegestaan, 

eenvoudiger kunnen goedkeuren;

• samenwerken op het gebied van etikette-

ring op basis van internationale praktijken;

• samenwerken op nieuwe gebieden, zoals:

– allergenenetikettering,

– markttoezicht zodat producten veilig 

blijven nadat ondernemingen ze aan 

consumenten gaan verkopen;

• een basis creëren om gezamenlijk 

voorschriften te ontwikkelen op nieuwe 

gebieden die nog niet volledig zijn 

gereguleerd.
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Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Verboden stoffen

„De Commissie wil het TTIP 

gebruiken om de EU-lijst 

met verboden stoffen in 

cosmetica te wijzigen.”

Het TTIP zal de EU-lijst met 1 372 verboden stoffen niet 
wijzigen.

Voor nieuwe stoffen kunnen de EU en de VS baat hebben bij 
het delen van wetenschappelijke beoordelingen die tot nieuwe 
verboden of beperkingen kunnen leiden.

2� Wijzigingen in EU‑wetgeving

„Het TTIP zal ertoe leiden 

dat cosmetica die verboden 

stoffen bevatten, in de EU 

worden verkocht.”

Cosmetica zullen, net als alle andere producten die in de EU 
worden verkocht, te allen tijde aan de EU-wetgeving moeten 
voldoen. Geen enkele handelsovereenkomst kan hierin 
verandering brengen.

3� Toegestane stoffen 

„Wat is de doelstelling met 

betrekking tot lijsten met 

toegestane stoffen?”

De EU-lijst met toegestane cosmetische ingrediënten, zoals 
uv-filters, is langer dan die van de VS.

Het TTIP moet ervoor zorgen dat de VS de Europese 
wetenschappelijke beoordelingen gebruiken voor hun eigen 
goedkeuringsproces.

4� Voorzorgsbeginsel

„Het TTIP tast het 

voorzorgsbeginsel aan.”

Het voorzorgsbeginsel is opgenomen in de EU-wetgeving; het 
TTIP brengt hierin geen verandering.

 2�6� Technische producten

Strenge normen behouden om export eenvoudiger te maken

In dit hoofdstuk willen we de samenwerking 

tussen de regelgevende instanties van de 

EU en de VS verbeteren om:

• onze technische eisen en keurings-

methoden op één lijn te brengen;

• de strenge EU-normen in stand te 

houden;

• het eenvoudiger te maken om techni-

sche goederen in en uit te voeren.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

In 2013 vertegenwoordigde de handel in 

technische producten, zoals koelkasten, 

bougies, mobiele telefoons, plezierjachten, 

trekkers en drukapparatuur, ongeveer 25 % 

van alle handel tussen de EU en de VS.
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De e lek t r ische en mechan ische 

engineering sector in de EU telt bijna 

200 000 ondernemingen. Bij al deze onder-

nemingen samen werken in de EU bijna vijf 

miljoen mensen.

In sommige gevallen bestaan er aan beide 

kanten van de Atlantische Oceaan echter 

grote verschillen wat betreft:

• technische voorschriften,

• normen en procedures om na te gaan of 

een product daaraan voldoet.

Dit kan het moeilijker maken om producten 

in of uit te voeren.

We willen de samenwerking tussen de EU en 

de VS op deze gebieden verbeteren.

Het optimale moment om dat te doen, is 

wanneer één van beide partijen begint met 

het opstellen van nieuwe voorschriften.

We willen ernaar streven om onze technische 

eisen en controleprocedures met elkaar 

verenigbaar te maken.

Als de regelgevende instanties met elkaar 

samenwerken, kunnen ze de technische 

verschillen tussen de EU en de VS verkleinen 

en tegelijkertijd de strenge Europese normen 

in stand houden. Ze kunnen bijvoorbeeld 

besluiten dat de kleuren voor de bedrading 

in machines identiek moeten zijn.

De EU wil producten identificeren die het 

meest van de samenwerking tussen de 

regelgevende instanties kunnen profiteren.

Wat we willen

We willen met de VS samenwerken aan:

• het gebruik van normen die in de EU en 

andere landen vaak worden toegepast, 

zoals de normen die zijn vastgesteld door ...

– de Internationale Organisatie voor 

Normalisatie (ISO),

– de Internationale Elektrotechnische 

Commissie (IEC)

… om aan Amerikaanse voorschriften te 

voldoen;

• kostenverlagingen voor de Amerikaanse 

conformiteitscontrole op producten;

• het stimuleren van gesprekken tussen de 

regelgevende instanties van de EU en de 

VS aan het begin van het proces, zodat 

onnodige verschillen tussen de respectieve 

reguleringen worden voorkomen.

Gevoelige of controversiële kwesties

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

Veiligheidsnormen

„De TTIP-onderhandelingen leiden tot een 

neerwaartse spiraal wat veiligheidsnormen 

betreft.”

De EU compromitteert haar veiligheidsnormen 
niet. Het is de bedoeling om de technische 
eisen — indien mogelijk — op één lijn te 
brengen en de strenge veiligheidsnormen te 
behouden.
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 2�7� Informatie‑ en communicatietechnologie 

(ICT)

Samenwerken bij de handhaving van normen en 

consumentenbescherming

In dit hoofdstuk willen we:

• de manier waarop we regelgeving hand-

haven en consumenten beschermen, 

verbeteren;

• het eenvoudiger maken voor Europese 

ondernemingen om naar de VS te 

exporteren;

• onnodige kosten wegnemen.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Binnen de informatie- en communicatietech-

nologie (ICT) zijn al veel wereldwijde normen 

en technische specificaties van toepassing.

De EU en de VS kunnen echter op andere 

manieren samenwerken die consumenten, 

ondernemingen en overheidsinstanties ten 

goede komen.

Wat we willen

Op dit vlak willen we:

• samenwerkingen opzetten om de 

regelgeving van de VS en de EU beter te 

handhaven;

• de samenwerking tussen regelgevende 

instanties verbeteren op gebieden als:

– elektronische etikettering (e-labelling): 

normen vaststellen voor het ver-

strekken van productinformatie aan 

consumenten in elektronisch formaat 

ter vervanging van etiketten en  stickers 

voor apparaten met een beeldscherm, 

zoals een smartwatch;

– elektronische toegankelijkheid: ICT 

aanpassen voor personen met een 

handicap;

– interoperabiliteit: gebruikers in staat 

stellen eenvoudig gegevens tussen 

verschillende producten uit te wisselen;

Dit helpt ons om onnodige verschillen tussen 

onze regels te voorkomen en een hoog niveau 

van consumentenbescherming te waarborgen.

• gemeenschappelijke beginselen vaststel-

len voor de certificering van ICT-producten, 

met name voor het versleutelen en ontcij-

feren van informatie (in vaktaal ook wel 

„cryptografie” genoemd).

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.
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Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Normen

„De TTIP-onderhandelingen 

leiden tot een 

neerwaartse spiraal wat 

veiligheidsnormen betreft.”

De EU zal haar veiligheidsnormen niet compromitteren. We 
willen de technische eisen, indien mogelijk, op één lijn brengen 
en een hoog veiligheidsniveau behouden. We willen het gebruik 
van wereldwijde normen stimuleren.

2� Veiligheid 

„Het TTIP leidt tot lagere 

veiligheidsniveaus voor 

commerciële ICT-producten.”

De EU zal lagere veiligheidsniveaus niet accepteren. Het is de 
bedoeling om gemeenschappelijke beginselen in te voeren voor 
de beoordeling van de conformiteit van producten.

 2�8� Medische hulpmiddelen 

Beter samenwerken met betrekking tot de goedkeuring, het 

toezicht en het terugroepen van medische hulpmiddelen

In dit hoofdstuk willen we:

• medische hulpmiddelen toegankelijker 

en traceerbaarder maken, en

• onze strenge veiligheidsnormen 

behouden.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Medische hulpmiddelen omvatten onder 

andere:

• pacemakers,

• scanners,

• röntgenmachines.

Ze zijn een cruciaal onderdeel van moderne 

gezondheidssystemen.

De EU en de VS hanteren strenge regels voor 

dergelijke hulpmiddelen. Soms overlappen 

deze regels elkaar of worden dezelfde dingen 

twee keer getest.

Dit kan betekenen dat er:

• extra kosten zijn voor gezondheidsstelsels;

• vertraging optreedt in het beschikbaar 

stellen van nieuwe hulpmiddelen aan 

patiënten.

We willen het TTIP gebruiken om de samen-

werking tussen regelgevende instanties in de 

EU en de VS te verbeteren. Hiervan kunnen 

zowel de burgers als de sector profiteren.

De EU en de VS hebben de douanerechten 

voor de meeste medische hulpmiddelen al 

afgeschaft zodat de voordelen van het TTIP 

voornamelijk te behalen zijn bij een betere 

samenwerking van de regelgevende instanties 

van de EU en de VS op de volgende vlakken:

• snellere toegang tot levensreddende 

apparatuur door het stroomlijnen van 

goedkeuringsprocedures, bijvoorbeeld door 

het gebruik van vergelijkbare elektronische 

formulieren in de EU en de VS voor het 

insturen van testresultaten;

• betere procedures voor:

– de monitoring van producten,

– het terugroepen ervan, indien 

noodzakelijk.
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Wat we willen

We willen dat de regelgevende instanties in 

de EU en de VS:

• nauwer samenwerken op het gebied van 

medische hulpmiddelen;

• hun werkzaamheden baseren op het 

internationaal regelgevend forum inzake 

medische hulpmiddelen (International 

Medical Devices Regulatory Forum, IMDRF).

We willen:

• overeenstemming bereiken om onze 

nationale systemen voor de identificatie 

en tracering van medische hulpmiddelen 

te baseren op het internationale UDI‑sys‑

teem voor apparaatidentificatie (Unique 

Device Identification, UDI);

• ervoor zorgen dat de UDI-gegevensbanken 

van de EU en de VS met elkaar verenigbaar 

zijn;

• formulieren voor de goedkeuring van 

nieuwe medische hulpmiddelen harmo-

niseren, zodat de Europese en Amerikaanse 

regelgevende instanties tegelijkertijd aan 

goedkeuringen kunnen werken; zo worden 

nieuwe hulpmiddelen sneller beschikbaar;

• werken aan de erkenning van elkaars audits 

van kwaliteitsmanagementsystemen;

• een basis vormen om gezamenlijk hoog-

waardige voorschriften te ontwikkelen op 

nieuwe gebieden die nog niet volledig zijn 

gereguleerd.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Goedkeuringsproces 

„Het TTIP harmoniseert de 

manier waarop medische 

hulpmiddelen in de EU en de 

VS worden goedgekeurd.”

We willen in het TTIP de aanpak voor de goedkeuring van 
medische hulpmiddelen in de EU en de VS niet harmoniseren.

Hoewel de twee systemen van elkaar verschillen, bieden ze 
beide een hoog niveau van consumentenbescherming.

We willen in het TTIP het goedkeuringsproces stroomlijnen, 
bijvoorbeeld via een gemeenschappelijk aanvraagformulier 
voor goedkeuringsaanvragen voor nieuwe medische 
hulpmiddelen.

Fabrikanten kunnen dan gelijktijdig in de EU en de VS een 
aanvraag voor goedkeuring indienen en nieuwe hulpmiddelen 
zo sneller beschikbaar stellen aan patiënten.

2� Regulering

„Het TTIP heeft een 

negatieve invloed op de 

herziening van Europese 

voorschriften inzake 

medische hulpmiddelen.”

De herziening van de Europese voorschriften inzake medische 
hulpmiddelen wordt door de regeringen van de EU-lidstaten 
en het Europees Parlement behandeld. Het TTIP heeft geen 
invloed op dat interne proces en zal dat ook niet krijgen.
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 2�9� Pesticiden

Samenwerken om handel gemakkelijker te maken en 

landbouwers te helpen bij het verbouwen van meer 

nichegewassen

• Regelgevende instanties uit de EU, de VS 

en andere landen bespreken pesticiden 

al gezamenlijk.

• Met het TTIP willen we hierop aan-

sluiten, zodat de handel tussen de EU 

en de VS gemakkelijker wordt en we 

landbouwers helpen bij het verbouwen 

van meer nichegewassen.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Regelgevende instanties uit de EU, de VS en 

andere landen bespreken pesticiden al binnen 

internationale organen als:

• de Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling (OESO), waarvan 

34 geïndustrialiseerde landen lid zijn,

• de Verenigde Naties (VN).

De OESO heeft een werkgroep die zich met 

pesticiden bezighoudt. Daarin werken de 

lidstaten samen om:

• hun bevindingen te delen;

• hun strategieën en richtsnoeren voor het 

testen van pesticiden te harmoniseren.

Binnen de VN is de Codex Alimentarius 

bevoegd voor internationale levensmidde-

lennormen. Dit orgaan stelt wereldwijde 

normen vast voor pesticiden, de zogenaamde 

maximumresidugehalten.

Zowel de EU als de VS spelen binnen deze en 

andere groepen een belangrijke rol.

We willen dat ook blijven doen en tevens 

dubbel werk voorkomen.

Daarom zijn we niet van plan om een specifiek 

hoofdstuk over pesticiden in het TTIP op te 

nemen.

In plaats daarvan kunnen de regelgevende 

instanties in de EU en de VS een bijdrage 

leveren aan het werk van deze internationale 

organen door zich samen over specifieke 

vraagstukken te buigen.

Dit komt consumenten en ondernemingen 

aan beide kanten van de Atlantische Oceaan 

ten goede.

Wat we willen

1�  Handel vergemakkelijken

De EU wil het gemakkelijker maken om 

levensmiddelen en dranken, zoals olijfolie, 

uit te voeren naar de VS.

Dit kunnen we bewerkstelligen door „controles 

vóór uitvoer”.

We kunnen met de VS overeenkomen dat 

wanneer een Europese onderneming levens-

middelen of een drank wil uitvoeren naar de 

VS, de Europese regelgevende instanties het 

pesticidegehalte in het product controleren 

voordat de onderneming het exporteert.

Vervolgens:

• informeren de Europese regelgevende 

instanties hun Amerikaanse tegenhangers 

of het product voldoet aan de Amerikaanse 

normen betreffende het pesticidegehalte;

• kan de onderneming — als het product aan 

de Amerikaanse normen voldoet — met 

vertrouwen exporteren zonder het risico 

te lopen dat de Amerikaanse douane het 
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product blokkeert, wat de exporteur veel 

geld zou kosten.

2�  Het verbouwen van nichegewassen 

stimuleren

„Nichegewassen” zijn gewassen als peterselie, 

prei, selderij en kropsla, waarvoor de markt 

momenteel niet zo groot is als voor andere 

gewassen, zoals graan en mais.

We willen landbouwers helpen meer van deze 

nichegewassen te verbouwen. Om dat te 

kunnen doen, moeten ze bepaalde pesticiden 

kunnen gebruiken, maar in hoeveelheden 

waarvan onderzoek heeft aangetoond dat 

ze veilig zijn.

In veel gevallen zijn deze onderzoeken nog 

niet uitgevoerd. Er bestaat dus geen officieel 

veilig gehalte waardoor landbouwers de des-

betreffende pesticiden niet kunnen gebruiken 

voor deze gewassen.

Daar kan het TTIP bij helpen. Regelgevende 

instanties kunnen ermee instemmen 

gegevens te delen die ze op basis van reeds 

uitgevoerd onderzoek naar nichegewassen 

hebben verzameld of die ze in het kader van 

voorgenomen onderzoek zullen verkrijgen.

Hierdoor kunnen ze ook:

• beter gebruikmaken van hun beperkte 

middelen waardoor consumenten doel-

treffender kunnen worden beschermd;

• de goedkeuring voor het gebruik van 

pesticiden binnen strenge grenswaarden 

versnellen, zonder dat de veiligheid in het 

gedrang komt.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Gezondheid en het milieu

„Het TTIP kan de 

EU-verordeningen inzake 

pesticiden afzwakken en onze 

strenge gezondheids- en 

milieunormen verlagen.”

Het TTIP zal de bestaande EU-normen inzake pesticiden 
volledig respecteren.

We behouden:

• de EU-verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen 
(Verordening (EG) nr. 1107/2009);

• de beschermingsniveaus voor de gezondheid van mens en 
milieu die in de verordening zijn vastgesteld.

2� Residuen in levensmiddelen

„Het TTIP kan ertoe leiden dat 

regelgevende instanties in de 

EU hogere pesticideresiduen 

toestaan in levensmiddelen die 

in Europa worden verkocht.”

Het TTIP leidt niet tot een verlaging van de 
voedselveiligheidsnormen inzake pesticiden.

Bovendien worden producten uit de VS die niet aan deze 
normen voldoen, niet toegestaan op de Europese markt.

3� Hormoonverstorende chemische stoffen

„Het TTIP kan ertoe leiden dat 

de EU hormoonverstorende 

stoffen niet langer zal 

reguleren. Dit kan ertoe leiden 

dat in producten die in Europa 

worden verkocht, residuen 

achterblijven van pesticiden die 

anders verboden zouden zijn.”

Het TTIP stelt de Europese markt niet open voor met 
hormonen bewerkt rundvlees.

De EU blijft deze stoffen ook reguleren overeenkomstig de al 
geldende wetgeving. 
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 2�10� Farmaceutische producten

Samenwerking tussen regelgevende instanties mogelijk maken 

om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen veilig en doeltreffend 

zijn

In dit hoofdstuk willen we:

• de handen in elkaar slaan om ervoor 

te zorgen dat geneesmiddelen voldoen 

aan strikte normen op het gebied van 

doeltreffendheid, kwaliteit en veiligheid;

• elkaars werkzaamheden ondersteunen 

bij de ontwikkeling van voorschriften 

op nieuwe gebieden.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

We werken al met de VS samen op het gebied 

van farmaceutische producten. Zo zijn de 

douanetarieven voor de uitvoer tussen de 

EU en de VS al geschrapt. Onze regelgevende 

instanties werken ook al nauw samen.

Met het TTIP willen we hen helpen om nog 

beter samen te werken. Dit zal voor patiënten 

en de sector in de hele EU een verschil maken.

We willen de regelgevende instanties met 

name helpen op drie belangrijke gebieden: 

inspecties, vergunningen en innovatie.

1�  Inspecties

De regelgevende instanties controleren de 

manier waarop ondernemingen geneesmidde-

len produceren regelmatig, om te waarborgen 

dat ze aan de strenge EU-normen voldoen.

Tegenwoordig is dit een grote uitdaging, 

aangezien ondernemingen vaak wereld-

wijde toeleveringsketens gebruiken. Het 

geneesmiddel wordt in verschillende stappen 

geproduceerd, waarbij de ingrediënten afkom-

stig zijn van leveranciers uit verschillende 

landen.

2�  Vergunningen

Hiermee zijn de tijd en middelen gemoeid die 

een farmaceutisch bedrijf nodig heeft om een 

nieuw geneesmiddel in de handel te brengen.

Als een bedrijf een nieuw geneesmiddel 

ontwikkelt, moet eerst onderzoek worden 

verricht, zoals klinische proeven, voordat 

regelgevende instanties beoordelen of het 

product mag worden verkocht.

Uit dergelijk onderzoek moet blijken dat de 

voordelen van het gebruik van het genees-

middel tegen de risico’s opwegen.

We willen voorkomen dat een bedrijf twee keer 

hetzelfde onderzoek moet uitvoeren voordat 

de regelgevende instanties in zowel de EU 

als de VS voor het product een vergunning 

afgeven.

3�  Innovatie

Dit heeft tot doel regelgevende instanties 

te helpen om nauwer samen te werken op 

gebieden waar de wetenschap zich snel 

ontwikkelt.

Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmidde-

len wordt er nieuw wetenschappelijk terrein 

verkend. Hierdoor is het voor regelgevende 

instanties soms moeilijk om te controleren 

of deze producten veilig zijn.

We kunnen de taken van de regelgevende 

instanties eenvoudiger maken door het hen 

mogelijk te maken om:

• hun kennis en bevindingen met elkaar te 

delen;

• standpunten uit te wisselen op basis 

van de actueelste wetenschappelijke 

ontwikkelingen.
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Wat we willen

1�  Inspecties

Er zou wederzijdse erkenning komen van 

inspecties in fabrieken op basis van goede 

praktijken bij de vervaardiging (Good Manu-

facturing Practice, GMP).

Deze goede praktijken waarborgen dat 

ondernemingen hun geneesmiddelen op 

consistente wijze en overeenkomstig de 

vereiste kwaliteitsnormen produceren. Ze 

hebben bijvoorbeeld betrekking op:

• productieprocessen en de controle van 

apparaten,

• laboratoriumanalyses en verslaglegging,

• personeelskwalificaties,

• systemen die de productkwaliteit 

garanderen.

Hierdoor kunnen we:

• wederzijds van elkaars inspecties en de 

daarvoor benodigde middelen profiteren;

• onnodig dubbel werk voorkomen.

2�  Vergunningen en innovatie

Voor alle geneesmiddelen willen we de 

Europese en Amerikaanse regelgevende 

instanties helpen om:

• informatie uit te wisselen om beslissingen 

over de goedkeuring van een geneesmiddel 

eenvoudiger te maken;

• nauwer met de VS samen te werken binnen 

de Internationale Conferentie voor harmo-

nisatie van de technische eisen voor de 

registratie van farmaceutische producten 

voor menselijk gebruik (International 

Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharma-

ceuticals for Human Use, ICH); dit is een 

internationaal orgaan dat regelgevende 

instanties en vertegenwoordigers van de 

sector uit de EU, de VS en andere regio’s 

samenbrengt;

• nauwer met elkaar samen te werken 

op gebieden waar de ICH nog geen 

internationale regels is overeenge-

komen, bijvoorbeeld voor generieke 

geneesmiddelen.

Wat „biosimilaire” geneesmiddelen betreft,

• zouden regelgevende instanties nauwer 

samenwerken aan Europese en Ameri-

kaanse eisen voor geneesmiddelen die 

lijken op reeds door de regelgevende 

instanties goedgekeurde biologische 

geneesmiddelen;

• worden biologische geneesmiddelen 

gebruikt om een breed scala aan aan-

doeningen te behandelen, zoals kanker 

of auto-immuunziekten.

Gevoelige of controversiële kwesties

Sommige vraagstukken in dit hoofdstuk zijn 

gevoelig of hebben aanleiding gegeven tot 

speciale punten van zorg.

Hieronder vindt u een overzicht van de 

belangrijkste vraagstukken en het standpunt 

van de EU met betrekking tot elk vraagstuk.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU

1� Prijzen van geneesmiddelen, vergoeding van rekeningen

„Door het TTIP verliezen Europese 

staten hun recht om te beslissen 

over:

• de prijs die mensen voor hun 

geneesmiddelen betalen, of

• hoe mensen worden vergoed.”

Het TTIP noch enige andere EU-handelsovereenkomst 
heeft gevolgen voor de vrijheid van de EU-lidstaten om 
te beslissen hoeveel mensen moeten betalen of hoe ze 
worden vergoed.

Het EU-recht vereist enkel van staten dat ze hun besluiten 
op een duidelijke en open manier nemen. 
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2� Transparantie van gegevens over klinische proeven 

„Het TTIP kan de EU-maatregelen 

op grond waarvan burgers 

toegang krijgen tot gegevens 

over proeven met nieuwe 

geneesmiddelen, ondermijnen.”

De EU heeft in 2014 een nieuwe verordening betreffende 
klinische proeven (Verordening (EU) nr. 536/2014) 
vastgesteld. In oktober 2014 heeft het Europees 
Geneesmiddelenbureau zijn definitieve beleid inzake 
openbare toegang tot klinische gegevens bekendgemaakt.

We onderhandelen noch in het TTIP noch in andere 
EU-handelsovereenkomsten over regels die dit recht op 
enige wijze beperken. 

3� Bescherming van intellectueel eigendom 

„Door het TTIP worden 

geneesmiddelen die de mensen 

nodig hebben, duurder omdat de 

intellectuele-eigendomsrechten 

van ondernemingen versterkt 

worden. Hierdoor kunnen andere 

ondernemingen hetzelfde 

geneesmiddel niet langer 

produceren.”

De EU en de VS hebben al doeltreffende regels voor de 
bescherming van intellectueel eigendom vastgesteld.

Deze regels bieden een delicaat evenwicht, doordat:

• ondernemingen profiteren van hun onderzoek en tot de 
meest competitieve ondernemingen ter wereld blijven 
behoren;

• patiënten nieuwe geneesmiddelen kunnen gebruiken.

We onderhandelen in het kader van het TTIP niet over 
zaken die:

• dit delicate evenwicht kunnen verstoren, of
• de kosten voor de gezondheidsstelsels van de 

EU-lidstaten kunnen verhogen, aangezien deze al zwaar 
belast zijn.

 2�11� Textiel

Nauwer samenwerken aan normen voor kleding

In dit hoofdstuk willen we de samenwerking 

tussen regelgevende instanties in de EU 

en de VS verbeteren.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Voor ondernemingen die textiel exporteren of 

het voornemen hebben om dat te doen, zijn 

vooral de oorsprongsregels en douanerechten 

een bron van zorg.

Ook hier kan samenwerking tussen de Euro-

pese en Amerikaanse regelgevende instanties 

hen helpen.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we 

samenwerken op drie belangrijke vlakken, 

namelijk:

• etikettering van textiel en kleding:

– wederzijdse erkenning van symbolen 

voor wasvoorschriften,

– overeenstemming over namen voor 

nieuwe vezels;

• productveiligheid en consumenten-

bescherming,

• normen en testmethoden.
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 2�12� Voertuigen

Oprichten van een trans-Atlantische markt voor auto’s en 

vrachtwagens

In dit hoofdstuk willen we:

• bestaande Europese en Amerikaanse 

normen die gelijkwaardig zijn, 

identificeren;

• bepaalde voorschriften harmoniseren;

• wereldwijde voorschriften ontwikkelen;

• samenwerken bij de planning van 

nieuwe regelgeving.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

De VS is goed voor 18 % van de totale export 

van voertuigen uit de EU. Bovendien is er 

van iedere acht auto’s die in de EU worden 

ingevoerd, één afkomstig uit de VS.

Dankzij geavanceerde regelgeving in de EU en 

de VS komen de veiligheidsniveaus over het 

algemeen met elkaar overeen. Een voertuig 

dat in de EU veilig is bevonden, moet in de 

VS dus ook als veilig worden beschouwd en 

omgekeerd.

Onze regelgeving is echter afzonderlijk van 

elkaar ontwikkeld, waardoor verschillen zijn 

ontstaan die het duur maken om aan beide 

regelgevingen te voldoen.

Zo gelden er voor Amerikaanse en Europese 

auto’s bijvoorbeeld verschillende veilig-

heidsnormen met betrekking tot bijna ieder 

onderdeel — van de stoelen en gordels tot 

de deuren. Dat houdt in dat er een lang 

goedkeuringsproces moet worden doorlopen 

om een auto uit de VS in te voeren.

Als we onze doelstellingen bereiken, zouden 

door deze overeenkomst meer Amerikaanse 

auto’s aan de Europese verkeersveiligheidsei-

sen voldoen … en meer Europese auto’s aan 

de Amerikaanse.

Daarmee zou er op het hele continent meer 

keuzemogelijkheid komen.

Op die manier zouden consumenten én fabri-

kanten kunnen profiteren van gevallen waarin 

de regelgevende instanties besluiten dat onze 

regelgeving hetzelfde beschermingsniveau 

biedt.

Wat we willen

In dit hoofdstuk zijn vier doelstellingen 

opgenomen:

1� Overeenstemming bereiken over 

wanneer Europese en Amerikaanse 

technische normen overeenstemmen

Dit is economisch gezien het meest van 

belang. De Europese en Amerikaanse regel-

gevende instanties proberen een methode te 

ontwikkelen om te kunnen bepalen wanneer 

normen overeenstemmen.

De EU wil dat beide partijen zo veel mogelijk 

eisen als gelijkwaardig beschouwen.

2� Onder toezicht van de VN wereldwijde 

regelgeving ontwikkelen en landen 

stimuleren deze regelgeving over te 

nemen

Dit is een optie voor gevallen waarin:

• we het er niet eens over kunnen worden 

dat Europese en Amerikaanse normen 

gelijkwaardig zijn;

• een dergelijk akkoord geen voordeel zou 

opleveren voor de handel.
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We willen de lijst met technische normen voor 

voertuigen die in 1998 door de Economische 

Commissie voor Europa van de Verenigde 

Naties (VN/ECE) is vastgesteld, uitbreiden.

3� Een akkoord sluiten om bepaalde 

Europese en Amerikaanse regelgeving 

te harmoniseren, met name op het 

vlak van nieuwe technologieën

Indien er nog geen regelgeving bestaat maar 

er wel duidelijk behoefte aan is, kunnen gehar-

moniseerde normen van de EU en de VS de 

eerste stap zijn voor wereldwijde regels op het 

niveau van de VN/ECE. Dit was bijvoorbeeld 

het geval voor elektrische voertuigen.

4� Plannen coördineren voor nieuwe 

regelgeving en onderzoek doen naar 

nieuwe technologieën



37VOORSCHR I FTEN

TTIP — Deel 3

Voorschriften
Nieuwe voorschriften om het eenvoudiger en eerlijker te maken om in te voeren, uit te 

voeren en te investeren

Hoofdstuk 3.1.
Duurzame 
ontwikkeling

Arbeidsrechten en milieubescherming

Hoofdstuk 3.2.
Energie en 
grondstoffen

Ervoor zorgen dat ondernemingen toegang tot 
energie en grondstoffen hebben 

Hoofdstuk 3.3.
Douane en 
handelsbevordering

Bureaucratie verminderen, papierwerk 
vereenvoudigen 

Hoofdstuk 3.4.

Kleine en 
middelgrote 
ondernemingen 
(kmo’s)

Kleine ondernemingen helpen om optimaal 
van het TTIP te profiteren

Hoofdstuk 3.5.

Investeringsbescher-
ming, beslechting 
van geschillen 
tussen investeerders 
en staten

Amerikaanse investeringen in de EU 
bevorderen en tegelijkertijd het recht van de 
Europese overheden om zelf regelgeving vast 
te stellen, beschermen

Hoofdstuk 3.6.
Beslechting van 
geschillen tussen 
staten

Overheden helpen bij het beslechten van 
geschillen

Hoofdstuk 3.7. Mededingingsbeleid 
Europese en Amerikaanse ondernemingen in 
staat stellen om onder gelijke voorwaarden te 
concurreren

Hoofdstuk 3.8.

Intellectueel 
eigendom en 
geografische 
aanduidingen

Garanderen dat ondernemingen kunnen 
profiteren van onderzoek; consumenten 
helpen bij het kiezen van levensmiddelen uit 
een specifieke regio 
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 3�1� Duurzame ontwikkeling 

Milieubescherming en de bescherming van arbeidsrechten 

bevorderen

In dit hoofdstuk willen we:

• de basisregels voor milieubescherming 

en de bescherming van arbeidsrechten 

garanderen;

• het maatschappelijk middenveld 

betrekken bij de manier waarop het 

TTIP wordt uitgevoerd;

• ondernemingen stimuleren om maat-

schappelijk verantwoorde ondernemers 

te zijn.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

We willen ambitieuze bepalingen die ervoor 

zorgen dat economische groei, ontwikkeling 

en milieubescherming hand in hand gaan.

Meer handel hoeft niet ten koste te gaan van 

werknemers of het milieu.

We willen dat het TTIP bijdraagt aan sociale 

vooruitgang. Maatregelen op dit vlak kunnen 

mensen tot voordeel strekken doordat zij:

• arbeids- en milieuwetgeving versterken;

• betrokkenheid van het maatschappelijk 

middenveld op het gebied van duurzame 

ontwikkeling stimuleren;

• maatschappelijk verantwoord ondernemen 

binnen Europese en Amerikaanse onder-

nemingen bevorderen.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we:

• de belangrijkste internationale normen en 

arbeids- en milieuverdragen ondersteunen;

• ons recht behouden om een hoog niveau 

van milieu- en arbeidsbescherming vast 

te stellen en een neerwaartse spiraal te 

voorkomen;

• de mogelijkheden die de handel biedt om 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

te bereiken beter benutten, bijvoorbeeld 

door meer handel in duurzaam beheerde 

natuurlijke hulpbronnen of groene produc-

ten en diensten.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Arbeidsrechten 

„Het TTIP tast de rechten 

van werknemers aan 

en ondermijnt de rol 

van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO).”

We willen in het TTIP een hoog beschermingsniveau voor 
werknemers, dat gebaseerd is op IAO-instrumenten. 
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2� Klimaatverandering

„Het TTIP brengt het 

ambitieuze klimaatbeleid 

van de EU in gevaar.”

De EU-klimaatwetgeving maakt geen deel uit van de 
TTIP-onderhandelingen. Het TTIP zal onze klimaatdoelstellingen 
juist ondersteunen, bijvoorbeeld doordat het handel en 
investeringen in groene goederen en diensten zal stimuleren.

3� Conflictbeslechting 

„Het TTIP biedt geen 

doeltreffende manier om 

conflicten te beslechten.”

We willen een transparant en onafhankelijk mechanisme om 
conflicten binnen een vastgestelde periode te beslechten, 
waarbij ook belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld hun mening kenbaar kunnen maken.

 3�2� Energie en grondstoffen

Zorgen voor een stabielere en duurzamere toegang tot 

natuurlijke hulpbronnen

In dit hoofdstuk willen we:

• overeenstemming bereiken over 

regels die de toegang tot energie en 

grondstoffen:

— open,

— gebaseerd op regels,

— mededingingsvriendelijk, en

— duurzaam maken;

• bestaande grenzen wegnemen;

• de ontwikkeling van groene energie 

bevorderen.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor 

Europa is een meer open, diverse, stabiele 

en duurzame toegang tot energie en grond-

stoffen bewerkstelligen.

We moeten nieuwe regels opstellen voor de 

handel en investeringen in deze sector, want:

• we worden steeds afhankelijker van 

natuurlijke hulpbronnen van buiten de EU;

• we moeten eerlijke, mededingingsvrien-

delijke en duurzame toegang tot die 

hulpbronnen bevorderen;

• internationale handels- en investerings-

regels lopen achter op de huidige situatie 

waarin veel onderlinge afhankelijkheid 

bestaat.

De EU en de VS moeten dus de inspanningen 

leiden om:

• duurzaamheid bij het gebruik van tradi-

tionele brandstoffen te bevorderen, en

• de groene energieën van de toekomst te 

ontwikkelen.

Het TTIP is onze kans om een verschil te 

maken.

Wat we willen

Onze belangrijkste doelstellingen op het 

gebied van energie en grondstoffen zijn:

• een pakket strenge handels- en investe-

ringsregels aannemen om de toegang tot 

energie en grondstoffen eenvoudiger te 

maken;
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• toegang tot grondstoffen en energie-

leveranciers diversifiëren.

Hierdoor krijgen we de kans om:

• als model voor toekomstige onderhande-

lingen met andere landen te fungeren;

• handel en investeringen transparanter en 

niet-discriminerend te maken;

• mededinging en transparante regels te 

bevorderen, o.a. met betrekking tot de 

exploitatie van grondstoffen en toegang 

tot infrastructuur, zoals pijpleidingen;

• duurzaamheid te stimuleren;

• bij te dragen aan de ontwikkeling van 

nieuwe regels op dit gebied.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele 

van de belangrijkste vraagstukken en onze 

voorstellen om hiervoor een oplossing te 

vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Fracking 

„Als we in het TTIP 

instemmen met handels- en 

investeringsregels op het 

gebied van energie, mogen 

Amerikaanse bedrijven 

schaliegas in de EU 

produceren.”

De regering van elk EU-land beslist zelf om 
schaliegasproductie in eigen land toe te staan. Niets in het 
TTIP kan dit soevereine recht van elk EU-land beperken. 

2� Fossiele brandstoffen 

„Het TTIP bevat geen 

bepalingen over hernieuwbare 

energieën.”

Onze onderhandelingen over het TTIP beslaan de volledige 
energiesector. We streven ernaar voorschriften op te nemen 
die hernieuwbare energie en energie-efficiëntie stimuleren; dit 
zijn gebieden die voor duurzaamheid van cruciaal belang zijn. 

3� Koolstofemissies

„De invoer van Amerikaans 

aardgas, zoals methaan, 

is energie-intensief. De 

CO
2
-waarden zullen stijgen.”

De schalierevolutie in de VS heeft tot nu toe slechts tot een 
verhoogde invoer van kolen in de EU geleid. Als in plaats 
daarvan aardgas wordt ingevoerd, zal dat een positief effect 
hebben: onze CO

2
-waarden zullen dalen, niet stijgen.

4� Soevereiniteit

„Het TTIP kan het recht 

van landen om vrij over de 

exploitatie van hun natuurlijke 

hulpbronnen te beslissen 

beperken.”

Het TTIP zal geen gevolgen hebben voor beslissingen om de 
exploitatie van een natuurlijke hulpbron al dan niet toe te 
staan. Als een land echter het besluit neemt om exploitatie 
toe te staan, zullen de TTIP-bepalingen betere mededinging 
en open toegang aanmoedigen. 
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 3�3� Douane en handelsbevordering 

Stroomlijnen van douaneregels en -controles om exporteren 

eenvoudiger te maken

In dit hoofdstuk willen we:

• douaneformaliteiten vereenvoudigen 

voor ondernemingen die handel tussen 

de EU en de VS drijven;

• ervoor blijven zorgen dat uitsluitend 

goederen die aan onze regels voldoen, 

mogen worden uitgevoerd;

• op die manier mens en milieu 

beschermen.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Wanneer een Europese onderneming pro-

ducten naar Amerika uitvoert, controleren 

douanemedewerkers de producten aan de 

Amerikaanse grens of ze aan de Amerikaanse 

wet- en regelgeving voldoen.

Hetzelfde geldt voor de uitvoer van de VS 

naar de EU.

Dankzij deze douanecontroles:

• wordt voorkomen dat schadelijke of illegale 

goederen in onze winkels terechtkomen;

• wordt gegarandeerd dat:

– ondernemingen de invoerrechten en 

belastingen betalen die ze voor hun 

producten verschuldigd zijn;

– staten de inkomsten ontvangen waarop 

ze rekenen om aan hun begrotingen te 

voldoen.

We willen de handel tussen de EU en de VS 

bevorderen door nieuwe regels voor onze 

douaneprocedures overeen te komen.

Deze regels moeten:

• de procedures stroomlijnen zodat ze 

efficiënter worden;

• alle ondernemingen geld, tijd en moeite 

besparen.

Twee voorbeelden van aspecten die verdere 

voordelen voor EU-exporteurs kunnen ople-

veren, zijn:

• een verwerkingsheffing die door de 

Amerikaanse douane wordt toegepast;

• een onderhoudsheffing die bepaalde 

Amerikaanse havens in rekening brengen.

Wanneer een Europees bedrijf een zending 

naar de VS verstuurt, moet het de toepas-

selijke douanerechten betalen.

Het bedrijf moet daarbovenop echter ook een 

douaneheffing betalen voor de verwerking van 

de goederen die worden uitgevoerd. De hoogte 

van de heffing is afhankelijk van de waarde 

van de goederen, maar kan oplopen tot wel 

485 USD. Door het TTIP zouden goederen uit 

de EU van deze heffing worden vrijgesteld.

Als een Europees bedrijf goederen via 

bepaalde havens in de VS invoert, moet het 

voor het gebruik van de haven een haven-

onderhoudsheffing betalen.

Het tarief is minder dan 0,15 % van de waarde 

van de ingevoerde goederen. Dit kan echter 

alsnog hoog uitvallen voor goederen die 

Europese ondernemingen regelmatig naar 

de VS uitvoeren en die veel waard zijn, zoals 

geneesmiddelen.

Het is onze doelstelling om dergelijke hef-

fingen in het kader van het TTIP te verlagen 

of te schrappen.



42 D E  I N H O U D VA N  H E T  T T I P

Wat we willen

In dit deel van het TTIP willen we nieuwe 

douaneregels instellen die:

• het voor ondernemingen eenvoudiger 

maken om tussen de EU en de VS te 

exporteren;

• het voor douanemedewerkers mogelijk 

maken om de controles uit te voeren die 

nodig zijn om te garanderen:

– dat de ingevoerde goederen veilig zijn;

– dat ondernemingen de verschuldigde 

belastingen of heffingen aan de douane 

betalen.

Dit zijn enkele manieren waarop we deze 

doelstellingen kunnen bereiken:

• eenvoudige, doeltreffende regels over-

eenkomen die gemakkelijk te begrijpen 

en na te leven zijn;

• dezelfde formulieren gebruiken aan de 

grens van de EU of de VS om douanefor-

maliteiten af te wikkelen;

• garanderen dat douaneprocedures 

transparant zijn, bijvoorbeeld door hierover 

online informatie beschikbaar te maken;

• ervoor zorgen dat de douane in de EU en in 

de VS in de toekomst nauwer samenwerken.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is het 

orgaan dat regels voor de wereldhandel 

vaststelt.

De leden ervan — dit zijn de meeste landen ter 

wereld, waaronder de VS en de EU — hebben 

ingestemd met een internationale overeen-

komst inzake handelsfacilitatie (Agreement 

on Trade Facilitation, TFA).

In die overeenkomst:

• worden procedures uiteengezet die de 

douaneautoriteiten van een land moeten 

toepassen wanneer een buitenlands bedrijf 

of een buitenlandse persoon goederen 

naar dat land wil uitvoeren;

• wordt het voor dat bedrijf of die persoon 

eenvoudiger gemaakt om hun goederen 

langs de douane te krijgen.

We willen garanderen dat de bepalingen van de 

TFA zowel door onszelf als door anderen ook 

daadwerkelijk worden toegepast. In het TTIP 

willen we, waar mogelijk, zelfs verder gaan.

 3�4� Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)

Ervoor zorgen dat de kleinere ondernemingen van Europa 

optimaal van het TTIP kunnen profiteren

In dit hoofdstuk willen we ervoor zorgen 

dat kleinere ondernemingen in Europa, 

d.w.z. met minder dan 250 medewerkers:

• eenvoudiger kunnen verkopen aan of 

invoeren uit de VS, iets wat duizenden 

van deze ondernemingen al doen;

• optimaal van het TTIP kunnen profiteren 

en zo kunnen groeien.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

De 20 miljoen kleinere ondernemingen in 

Europa — d.w.z. met minder dan 250 mede-

werkers — vormen de ruggengraat van onze 

economie.

Deze ondernemingen:

• bieden werkgelegenheid aan meer dan 

twee derde van de mensen die in de 

particuliere sector werkzaam zijn;
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• creëren veel meer werkgelegenheid dan 

andere sectoren van de economie: 85 % 

van alle arbeidsplaatsen tussen 2002 en 

2010.

Kleinere ondernemingen worden geconfron-

teerd met dezelfde handelsbelemmeringen 

als grotere, maar hebben minder personeel 

en minder geld om daarmee om te gaan. De 

vooruitgang die in het kader van het TTIP 

wordt geboekt met het oog op:

• het schrappen van douanerechten,

• het vereenvoudigen van douaneprocedures,

• het verlagen van de kosten in verband 

met uiteenlopende normen,

• betere bescherming van intellectuele- 

eigendomsrechten,

… zal dus met name voor kleine onderne-

mingen gunstig zijn.

Kleine ondernemingen hebben extra hulp 

nodig om optimaal gebruik te maken van 

de nieuwe handels- en investeringsmoge-

lijkheden die het TTIP kan creëren.

Daarom willen we ervoor zorgen dat kleinere 

ondernemingen:

• toegang hebben tot de informatie die ze 

nodig hebben;

• hulp ontvangen bij de uitvoer naar of 

investeringen in het buitenland;

• een stem hebben bij de uitvoering van de 

TTIP-overeenkomst.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we:

• een gratis onlinehelpdesk in de VS instellen 

waar kleinere ondernemingen alle infor-

matie kunnen vinden die ze nodig hebben 

om uit te voeren naar, in te voeren uit en 

te investeren in de VS, bijvoorbeeld over:

– douanerechten,

– belastingen,

– voorschriften en douaneformaliteiten,

– marktkansen;

(De EU beschikt al over een soortgelijke 

onlinehelpdesk voor ondernemingen die naar 

Europa willen uitvoeren.)

• beste praktijken uitwisselen over het helpen 

van kleinere ondernemingen bij uitvoer 

naar of investeringen in het buitenland; ze 

werken al samen op het gebied van bedrijfs-

netwerken en toegang tot financiering. We 

willen dat ze de samenwerking op dit gebied 

ook op andere gebieden versterken;

• kleinere ondernemingen een stem geven bij 

de uitvoering van de TTIP-overeenkomst; we 

willen een commissie instellen die contact 

houdt met kleine ondernemingen en hun 

prioriteiten en zorgen overbrengt aan de 

handelsautoriteiten in de EU en de VS.

De Europese Commissie heeft kleinere 

Europese ondernemingen gevraagd met 

welke problemen ze worden geconfronteerd 

wanneer ze zaken doen in de VS. Op basis 

van hun feedback kunnen we in het kader van 

het TTIP nog meer maatregelen voorstellen 

om hen verder te helpen.
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 3�5� Investeringsbescherming, beslechting van 

geschillen tussen investeerders en staten

Amerikaanse investeerders aantrekken en de rechten van 

Europese overheden beschermen

In dit hoofdstuk willen we:

• nieuwe investeringsmogelijkheden 

bieden;

• zorgen voor een gelijk speelveld voor 

Europese investeringen in de VS;

• het huidige beschermingssysteem voor 

investeringen hervormen.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

De EU is de grootste investeerder in de VS. 

Alle Europese ondernemingen samen hebben 

meer dan 1,6 biljoen EUR aan investeringen 

in de VS.

Europese ondernemingen vertrouwen onder 

meer op investeringen om te groeien. Zodra 

ze groeien, hebben ze een betrouwbare 

infrastructuur nodig en werknemers die over 

de juiste vaardigheden beschikken.

Een nauwer partnerschap met de VS stimu-

leert precies dat soort investeringen.

Het TTIP zou de EU kunnen helpen om beter 

te concurreren doordat het kansen biedt aan 

Europese ondernemingen in de VS, bijvoor-

beeld op het gebied van diensten waarin 

Europese ondernemingen bijzonder sterk zijn.

Om echter in de VS te kunnen concurreren, zijn 

vaak verdere grote investeringen vereist. De 

EU-lidstaten hebben meer dan 1 400 over-

eenkomsten om buitenlandse ondernemingen 

als investeerders te winnen.

Deze overeenkomsten garanderen buiten-

landse investeerders bepaalde rechten, 

zoals de beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten (Investor-State 

Dispute Settlement, ISDS).

Een investeerder kan een panel van inter-

nationale arbiters vragen een uitspraak te 

doen over de vraag of een staat hem oneerlijk 

heeft behandeld. Als het panel besluit dat dat 

zo is, kan de staat worden verplicht tot het 

betalen van een schadevergoeding.

De basisbeginselen van investeringsbescher-

ming verbieden:

• discriminatie van buitenlandse inves t-

eerders,

• onteigening van buitenlandse investerin-

gen zonder compensatie,

• ontzegging van toegang voor buitenlandse 

investeerders tot nationale rechtbanken,

• onrechtvaardige en willekeurige behan-

deling van Europese en Amerikaanse 

investeerders op elkaars grondgebied.

De bestaande investeringsbeschermings-

bepalingen hebben over het algemeen goed 

gewerkt.

Veel van de door EU-lidstaten gesloten 

investeringsovereenkomsten garanderen 

echter niet het door de EU verlangde juiste 

evenwicht tussen:

• het recht van staten om regelgeving vast 

te stellen, en

• de noodzaak tot bescherming van 

investeerders.

Daarom moet het systeem, met inbegrip van 

de ISDS, worden verbeterd en bijgewerkt.

Het TTIP biedt de EU een uitstekende kans 

om dat te doen. Daarom werkt de Europese 

Commissie hard aan een nieuwe aanpak voor 

investeringsbescherming.
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We kijken naar verschillende mogelijke 

verbeteringen. Het gaat hierbij om:

• het herzien van de manier waarop de 

panels voor de beslechting van geschillen 

tussen investeerders en staten te werk 

gaan en hoe de arbiters worden benoemd;

• het oprichten van een systeem waarbij 

beide partijen bij een zaak beroep kunnen 

aantekenen tegen het besluit van het panel;

• het versterken van het recht van EU-lidsta-

ten om in het openbaar belang regelgeving 

uit te vaardigen.

Wat we willen

De EU wil:

• investeerders stimuleren om naar de 

Europese markt te komen;

• Europese investeerders in het buitenland 

beschermen door permanente, stabiele 

regels voor de handel tussen de EU en 

de VS te garanderen;

• het recht van de EU-lidstaten om regelge-

ving uit te vaardigen versterken, zodat zij:

– mens en milieu kunnen beschermen, of

– andere doelstellingen kunnen bereiken 

die de maatschappij in haar geheel ten 

goede komen.

In 2014 hebben we mensen gevraagd online 

hun opmerkingen in te dienen over onze 

voorstellen.

We raadplegen nu:

• Europese belanghebbenden en overheden,

• het Europees Parlement.

Dit helpt ons bij het opstellen van voor-

stellen om het Europese systeem voor 

investeringsbescherming te hervormen. In 

het eindresultaat moet natuurlijk ook:

• de wetgevende bevoegdheid van staten 

worden beschermd;

• het systeem transparanter worden 

gemaakt.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel. Hieronder 

vindt u een overzicht van de belangrijkste 

vraagstukken en onze voorstellen om hiervoor 

een oplossing te vinden.

Het verslag van de openbare raadpleging 

omvat een analyse van mogelijk gevoelige 

kwesties.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Regelgevende bevoegdheid van staten

„Investeringsbescherming en de 

ISDS vormen een gevaar voor 

het legitieme recht van staten 

om regelgeving in het openbaar 

belang uit te vaardigen.”

De EU heeft bij de openbare raadpleging enkele 
voorstellen opgesteld om de regelgevende bevoegdheid 
te waarborgen. Deze voorstellen omvatten met name een 
expliciete erkenning van de regelgevende bevoegdheid en 
een verduidelijking en een beperking van de rechten van 
investeerders. 

2� ISDS‑zaken

„ISDS-procedures vinden 

achter gesloten deuren plaats, 

zijn partijdig en lijden onder 

belangenconflicten.”

De EU heeft bij de openbare raadpleging voorstellen 
opgesteld die volledige transparantie waarborgen en 
garanties inzake de onpartijdigheid en het ethische gedrag 
van arbiters. 

3� ISDS‑besluiten 

„De ISDS-panels leveren 

inconsistente en soms partijdige 

uitspraken af en hun besluiten 

moeten herzien kunnen worden.” 

De EU heeft kennis genomen van de noodzaak om de 
besluiten van een ISDS-panel te kunnen herzien door 
middel van een beroepsprocedure. 
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 3�6� Beslechting van geschillen tussen staten

Een eerlijke en doeltreffende manier vinden om uit het TTIP 

voortvloeiende geschillen tussen de EU en de VS op te lossen

In dit hoofdstuk willen we:

• een doeltreffende manier instellen om 

verschillen tussen staten in het kader 

van het TTIP op te lossen;

• ons op het reeds bestaande systeem 

van de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) oriënteren;

• ervoor zorgen dat ons systeem volledig 

transparant is.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

De methode waarmee de WTO geschillen 

tussen de 160 lidstaten beslecht, is zeer 

succesvol. Deze methode is echter alleen 

van toepassing op WTO-overeenkomsten.

In het TTIP willen we dezelfde methode 

gebruiken om de rechten en regels waarover 

we met de VS onderhandelen, te verduidelijken 

en te handhaven.

Op die manier kunnen we:

• geschillen met de VS bij de interpretatie 

en uitvoering van het TTIP op een voor-

spelbare manier oplossen;

• door duidelijke procedures meningsver-

schillen oplossen voordat ze in een echt 

geschil uitmonden;

• negatieve neveneffecten voor de relatie 

tussen de EU en de VS voorkomen.

Wat we willen

Vergeleken met de geschillenbeslechting 

van het WTO zullen er een paar belangrijke 

innovaties komen:

• de EU en de VS beslissen vooraf welke 

arbiters in aanmerking komen om zitting 

te nemen in een panel, in plaats van ze 

per geval te kiezen. Dit verhoogt het 

wederzijdse vertrouwen in de arbiters 

en hun beslissingen;

• onze methode voor het beslechten van 

geschillen in het kader van het TTIP is 

nog transparanter dan de succesvolle 

WTO-methode:

– hoorzittingen worden in het openbaar 

gehouden;

– belanghebbenden, zoals non-gou-

vernementele organisaties, kunnen 

schriftelijk hun standpunten meedelen;

– alle standpunten die bij het arbitra-

gepanel worden ingediend, worden 

openbaar gemaakt.
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 3�7� Mededingingsbeleid

Een model voor wereldwijd beleid ter bevordering van vrije en 

eerlijke mededinging

In dit hoofdstuk willen we:

• regels overeenkomen om te voorkomen 

dat ondernemingen:

– prijsafspraken maken, of

– marktmacht misbruiken;

• ervoor zorgen dat particuliere onder-

nemingen onder gelijke voorwaarden 

met overheidsondernemingen kunnen 

concurreren;

• transparantie waarborgen bij de 

toekenning van subsidies aan onder-

nemingen in de EU en de VS.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Eerlijke en vrije concurrentie zorgt voor gelijke 

voorwaarden voor Europese en Amerikaanse 

ondernemingen.

Hiervan is echter niet altijd sprake. Bepaalde 

zaken die overal ter wereld voorkomen, 

kunnen de concurrentie verstoren.

De belangrijkste hiervan zijn:

• overheidsbedrijven: bedrijven die 

eigendom zijn van de staat of die door 

de staat in feite worden beheerd, genieten 

soms voordelen die concurrenten in de 

particuliere sector worden ontzegd;

• subsidies: de EU beschikt al over een 

transparant systeem voor het toezicht op 

en de controle van de subsidies die staten 

soms aan ondernemingen verstrekken — 

een systeem dat alle landen waarmee we 

handel drijven ten goede komt.

Deze problemen kunnen niet uitsluitend 

door de nationale mededingingsautoriteiten 

worden aangepakt.

Het TTIP biedt de EU en de VS de mogelijkheid 

om:

• gemeenschappelijke waarden te benadruk-

ken door mededingingswetgeving vast te 

stellen en te handhaven;

• hun bestaande strenge normen te 

bevestigen.

Een sterk mededingingshoofdstuk in het TTIP 

kan ook als voorbeeld dienen voor andere 

landen.

Wat we willen

We willen:

• bij de handhaving van mededingings-

wetgeving voor tbouwen op de 

doeltreffende samenwerkingsovereen-

komst tussen de EU en de VS;

• verderwerken aan mededingings- en 

samenwerkingsregels, ook met andere 

landen;

• waarborgen dat overheidsbedrijven met 

een monopolie of speciale rechten parti-

culiere ondernemingen niet discrimineren;

• transparantieregels overeenkomen met 

betrekking tot subsidies aan ondernemin-

gen die industriële goederen of diensten 

leveren.
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Gevoelige of controversiële kwesties

Bezorgdheid/punt 
van zorg

Antwoord van de EU 

Openbare diensten

„Het TTIP kan 

openbare 

diensten in de EU 

ondermijnen.”

Doorslaggevend voor het standpunt van de EU over mededinging in het 
TTIP is het bestaande juridische EU-kader.

Ons voorstel zorgt ervoor dat openbare diensten volledig worden 
gehandhaafd in overeenstemming met de toepasselijke EU-regels, 
waaronder regels op het gebied van mededinging, subsidies en 
overheidsbedrijven.

Er bestaat dus geen risico dat het TTIP de openbare diensten in de EU 
zou ondermijnen.

 3�8� Intellectueel eigendom en geografische 

aanduidingen 

Een groter scala aan innovatieve producten en diensten sneller 

aanbieden aan Europese en Amerikaanse consumenten

In dit hoofdstuk willen we:

• gezamenlijke beginselen overeenkomen 

en manieren vinden om nauwer samen 

te werken;

• investeringen in innovatie en onderzoek 

stimuleren;

• bijdragen aan groei en werkgelegenheid 

en aan voordelen voor ondernemingen 

en consumenten.

Waarom onderhandelen we over dit 

onderwerp?

Innovatie en creativiteit zijn zowel in de EU 

als in de VS drijfveren achter economische 

groei. Ze dragen er ook toe bij dat consu-

menten een ruimere keuze hebben en dat er 

werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Intellectuele-eigendomsrechten belonen 

personen en ondernemingen die innoveren 

of hun creativiteit aan het werk zetten.

Intellectuele-eigendomsrechten omvatten:

• patenten, handelsmerken en ontwerpen,

• auteursrechten,

• geografische aanduidingen.

Ze maken het voor ondernemingen of 

personen die nieuwe producten of diensten 

uitvinden, verbeteren, aanbieden of creëren, 

mogelijk om:

• onbevoegd gebruik daarvan tegen te gaan;

• financieel voordeel te trekken uit hun 

inspanningen en investeringen.

In een recent onderzoek werd geschat dat 

ondernemingen die zich toeleggen op intel-

lectueel eigendom goed zijn voor:

• bijna 40 % van de Europese economie, 

ter waarde van ongeveer 4,7 biljoen EUR 

per jaar;

• 35 % van de Europese beroepsbevolking.
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De EU heeft moderne en geïntegreerde regels 

ontwikkeld om intellectuele-eigendomsrech-

ten te beschermen. Ze dragen bij aan groei 

en werkgelegenheid.

Ze zorgen ook voor een evenwicht tussen de 

belangen van:

• degenen die de intellectuele-eigendoms-

rechten bezitten, en

• degenen die van het intellectueel eigendom 

gebruikmaken.

Ook de VS heeft geavanceerde regels voor 

intellectuele-eigendomsrechten.

Het Amerikaanse beleid is in het algemeen 

op soortgelijke beginselen als die van ons 

gebaseerd zodat de regels ter bescherming 

van intellectuele-eigendomsrechten aan 

de andere kant van de Atlantische Oceaan 

voorspelbaar zijn.

Tussen de EU en de VS vindt al veel in- en 

uitvoer plaats van goederen en diensten 

die sterk afhankelijk zijn van intellectueel 

eigendom.

In het TTIP willen we:

• het bewustzijn over de rol die intellec-

tuele-eigendomsrechten spelen bij de 

stimulering van innovatie en creativiteit, 

vergroten;

• door intellectuele-eigendomsregels op 

evenwichtige wijze te handhaven, de 

mensen en ondernemingen beschermen 

die nieuwe ideeën ontwikkelen en deze in 

hoogwaardige producten omzetten;

• investeringen stimuleren in onderzoek 

en ontwikkeling waarbij nieuwe ideeën 

worden geproduceerd en producten en 

diensten worden aangeboden.

Bescherming van geografische 

aanduidingen

Geografische aanduidingen vormen één vlak 

waarop we vooruitgang willen zien.

Veel levensmiddelen en dranken uit de EU 

worden geproduceerd, verwerkt of bereid in 

specifieke regio’s.

Ze hebben oorsprongsbenamingen die 

gekoppeld zijn aan hun plaats van herkomst, 

bijvoorbeeld:

• Tiroler Speck: een hamsoort uit Oostenrijk,

• Grappa: een sterkedrank uit Italië,

• Beaufort: een kaas uit Frankrijk.

Momenteel beschermen de EU en de VS 

oorsprongsbenamingen op verschillende 

manieren:

• de EU-wetgeving beschermt ze als 

„geografische aanduidingen”;

• onder Amerikaans recht kunnen produ-

centen deze namen als handelsmerk 

beschermen, maar veel EU-benamingen 

zijn niet beschermd.

Het huidige Amerikaanse systeem, en de 

manier waarop het wordt toegepast, zorgt 

ervoor dat er vaak producten worden verkocht 

in de VS die:

• oorsprongsbenamingen gebruiken van een 

specifieke regio in de EU, maar

• daar niet daadwerkelijk zijn geproduceerd.

Dit misleidt consumenten in de VS. Het bete-

kent ook dat producenten in de EU inkomsten 

mislopen.

We willen dus dat de VS het systeem op enkele 

belangrijke punten verbeteren.

Het gaat hierbij om:

• bescherming van een overeengekomen 

lijst met Europese geografische aandui-

dingen met bijbehorende voorschriften 

om misbruik door andere producenten 

te voorkomen;

• doeltreffende handhaving van deze regels.

Wat we willen

In dit deel van de overeenkomst willen we 

met de VS overeenstemming bereiken over:
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• gemeenschappelijke beginselen die:

– op bestaande regels en praktijken in 

de EU en de VS zijn gebaseerd;

– het belang van intellectuele-eigen-

domsrechten bij het genereren van 

innovatie, groei en werkgelegenheid 

benadrukken;

• bindende toezeggingen over bepaalde 

belangrijke kwesties, zoals:

– geografische aanduidingen,

– aspecten van het auteursrecht die de 

EU al beschermen, zoals:

▶ wederverkooprechten voor beeldend 

kunstenaars,

▶ uitzendrechten en het recht van 

openbare opvoering;

• de wijze waarop staten en andere partijen 

kunnen samenwerken op gebieden waar 

ze gemeenschappelijke belangen hebben.

Gevoelige of controversiële kwesties

Enkele vraagstukken op dit terrein liggen 

gevoelig of zijn controversieel.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-

rijkste vraagstukken en onze voorstellen om 

hiervoor een oplossing te vinden.

Bezorgdheid/punt van zorg Antwoord van de EU 

1� Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) 

„Door het TTIP kunnen bepaalde 

regels die de EU eerst in de door het 

Europees Parlement verworpen ACTA 

probeerde vast te stellen, alsnog via 

de achterdeur worden ingevoerd.”

De EU en de VS beschikken al over gedetailleerde 
handhavingsbepalingen, terwijl bepaalde andere 
landen die zich bij de ACTA wilden aansluiten, die niet 
hadden. We onderhandelen dus niet over o.a.:

• strafrechtelijke handhaving,
• aansprakelijkheid van internetaanbieders. 

2� Hogere prijzen

„Regels met betrekking tot 

intellectuele-eigendomsrechten in het 

TTIP kunnen tot een prijsstijging van 

nieuwe farmaceutische producten 

leiden.”

Voor de openbare Europese volksgezondheidsdiensten 
is het essentieel dat geneesmiddelen ondanks 
innovatie betaalbaar blijven. We willen de regels 
betreffende intellectuele-eigendomsrechten daarom 
niet wijzigen. 

3� Geografische aanduidingen

„Het huidige Europese systeem 

voor geografische aanduidingen 

beschermt onze landbouwers en 

levensmiddelenproducenten, doordat 

het de invoer van producten die 

inbreuk maken op ons intellectueel 

eigendom, voorkomt. Het TTIP kan dit 

systeem aantasten.”

We zullen nooit instemmen met een verlaging van 
de bescherming die momenteel voor geografische 
aanduidingen in Europa geldt. Ingevoerde producten 
die beschermde namen gebruiken, mogen nooit op de 
Europese markt terechtkomen.
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