
Επικύρωση της Συμφωνίας CETA από το Κοινοβούλιο της  Ολλανδίας. 

 

Επικυρώθηκε την 18
η
 Φεβρουαρίου τ.ε. από το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας με  μικρή 

πλειοψηφία και έπειτα από έντονες συζητήσεις η «Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής 

σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του 

Καναδά, αφετέρου» (CETA).  

Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτίθενται στη Συμφωνία, αλλά η 

στήριξη του κόμματος ChristenUnie ήταν αρκετή για να επικυρωθεί η Συμφωνία. Ένας 

ανεξάρτητος βουλευτής ψήφισε επίσης υπέρ της Συμφωνίας. 

Ωστόσο, απαιτείται και η επικύρωση της Συμφωνίας από την Γερουσία της χώρας όπου 

οι αντίπαλοι της Συμφωνίας εξακολουθούν να έχουν την πλειοψηφία. Στη Γερουσία, ο 

κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να υπολογίζει μόνο σε 32 έδρες ενώ απαιτούνται 38 

για πλειοψηφία.   

Η αντίθεση στη Συμφωνία CETA επικεντρώνεται στην πιθανή επίπτωση που θα έχει 

στους  Ολλανδούς αγρότες καθώς ο Καναδάς διαθέτει χαμηλότερα πρότυπα ασφάλειας 

τροφίμων και καλής διαβίωσης των ζώων (γεγονός που συνδέεται με το κόστος 

παραγωγής) και στην συμπερίληψη ενός διαιτητικού δικαστηρίου το οποίο θα εξετάζει 

τις εμπορικές διαφορές που προκύπτουν από την CETA. Με το Investment Court 

System, ένα ειδικό διαιτητικό δικαστήριο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν 

μηνύσεις εάν οι κυβερνητικές ρυθμίσεις σε τομείς όπως το περιβάλλον ή η υγειονομική 

περίθαλψη είναι υπερβολικά αυστηρές και θέτουν σε κίνδυνο τις επενδύσεις.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Συμφωνία τέθηκε προσωρινά σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 

2017, αλλά μέχρι στιγμής έχει επικυρωθεί μόνο από 13 από τις 27 χώρες της ΕΕ και τον 

Καναδά. 

Η Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Sigrid Α.Μ. Kaag 

σε επιστολή της προς το Κοινοβούλιο λίγες ημέρες πριν την επικύρωση της Συμφωνίας 

τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: 

Έλεγχοι: 

Όλα τα προϊόντα που εξάγονται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των καναδικών 

γεωργικών προϊόντων, πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους 

τομείς της υγείας των φυτών και των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και της 

επισήμανσης, για την είσοδο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.  

Υπάρχουν επί του παρόντος 36 καναδικές εταιρείες πιστοποιημένες για την εξαγωγή 

κρέατος χωρίς ορμόνες στην ΕΕ. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι το σύστημα ελέγχου που 



εφαρμόζει ο Καναδάς σε αυτές τις εταιρείες είναι επαρκές. Η Ολλανδία θα προτρέψει 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τον έλεγχο σχετικά το καναδικό σύστημα 

πιστοποίησης για τις εξαγωγές κρέατος χωρίς ορμόνες. Η Ολλανδία θα προτρέψει επίσης 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει στις επαφές της με τις καναδικές αρχές, ότι οι 

καναδικοί κανονισμοί σχετικά με τη χρήση ζωικών αλεύρων στην παραγωγή ζωοτροφών 

εφαρμόζονται αυστηρά. 

Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν διαφορές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς μεταξύ 

της ΕΕ και του Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φυτοφαρμάκων. Η επιβολή 

των απαιτήσεων εισαγωγής για προϊόντα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο τα 

προϊόντα αυτά παράγονται στο έδαφος τρίτων χωρών είναι δυνατή μόνο σε πολύ 

περιορισμένο βαθμό στο πλαίσιο του συστήματος των συνθηκών του ΠΟΕ. Η Ολλανδία 

θα προτρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει ως θέμα προτεραιότητας τη χρήση 

φυτοφαρμάκων με σκοπό την επίτευξη συμπληρωματικών συμφωνιών με τον Καναδά 

σχετικά με την πιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων στη διαδικασία παραγωγής στον 

Καναδά.  

Οι επιτροπές στο πλαίσιο της CETA: 

Όπως συμβαίνει και με άλλες εμπορικές συμφωνίες, η CETA έχει επιτροπές που 

παρακολουθούν την εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτές οι επιτροπές δεν μπορούν να 

αλλάξουν τη Συμφωνία. Οι αλλαγές στην CETA είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με τις 

συνήθεις διαδικασίες των συμβαλλομένων μερών. 

Οι Επιτροπές που προβλέπονται στην Συμφωνία  μπορούν να αποφασίσουν να 

τροποποιήσουν τα πρωτόκολλα και ορισμένα παραρτήματα της συμφωνίας. Πρόκειται 

για τεχνικές, εκτελεστικές πτυχές της CETA. Παραδείγματα είναι η προσθήκη ή η 

αφαίρεση των διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών καταγωγής, ή προσαρμογή του 

παραρτήματος για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που 

ισχύουν για τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών (από αρχιτέκτονες έως 

νοσηλευτές).  

Δυνατότητα ολλανδικής επιφύλαξης σχετικά με το Investment Court System-ICS: 

Η ολλανδική Κυβέρνηση θεωρεί ότι μια τέτοια επιφύλαξη είναι αντίθετη προς το 

αντικείμενο και τον σκοπό της Συμφωνίας και δεν επιτρέπεται από το δίκαιο των 

συνθηκών, όπως ορίζεται στις συνθήκες της Βιέννης. Η CETA είναι μια συνθήκη 

εμπορίου και επενδύσεων και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εκτεταμένης και 

αξιόπιστης αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες των συμβαλλομένων μερών μέσω της 

μείωσης ή της εξάλειψης εμπορικών και επενδυτικών φραγμών. Οι διατάξεις της CETA 

προστατεύουν τις επενδύσεις και τους επενδυτές όσον αφορά τις επενδύσεις τους και 

πρόκειται να αποτελέσουν κίνητρο για αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 


