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Braziliaanse sojamoratorium  -  Mogelijke opheffing

Uit Brazilië bereiken ons berichten dat het zogenaamde sojamoratorium daar op de 
helling staat. In 2008 bereikten producenten en exporteurs van soja een akkoord, 
gesteund door de Braziliaanse overheid, om geen soja uit te voeren uit delen van het 
Amazonewoud die vanaf dan nog zouden ontbost worden. De exporteurs noemden dit 
een belangrijke voorwaarde om nog op de buitenlandse markten terecht te kunnen met 
hun producten zonder met embargo’s of andere tegenstand te worden geconfronteerd.

De voorbije jaren was er een discussie om dit moratorium op te heffen voor het 
zogenaamde Cerradogebied, een waardevol savannegebied dat ook onder grote 
agrarische druk staat. Dat debat sloeg helemaal om nu de belangenbehartiger van de 
sojakwekers laat weten dat de regering hen steunt in hun voornemen het volledige 
moratorium op te heffen, voor het Amazonewoud incluis. De organisatie van 
verwerkende en exporterende Braziliaanse bedrijven waarschuwen voor de gevolgen 
hiervan voor de internationale uitvoer van hun producten. De bal lijkt nu in het kamp te 
liggen van de buitenlandse handelspartners.

1. Welke status geldt er voor het Braziliaanse sojamoratorium binnen de Europese 
handelscontext? Is deze een voorwaarde om bijvoorbeeld Braziliaanse soja te 
aanvaarden? 

2. Is er consensus binnen de Europese Raad van Ministers over eventuele acties indien 
het sojamoratorium wordt opgeheven? 

3. In hoeverre kan deze beslissing de afwikkeling van het akkoord met MERCOSUR 
bemoeilijken?
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1. Producten die de Europese Unie (EU) binnenkomen, zijn onderhevig aan de 
vooropgestelde regelgeving van het EU-acquis. Voor voeding en diervoeder wordt 
vereist dat zij voldoen aan dezelfde hoge standaarden zoals die van toepassing zijn op 
de equivalente Europese producten om de hygiëne, consumentenbescherming en het 
dierenwelzijn te garanderen. 

De invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong 
kunnen in functie van hun oorsprong onderhevig zijn aan bijkomende controles. Deze 
hebben echter opnieuw enkel betrekking tot mogelijke gezondheidsrisico’s. 
Het Braziliaanse sojamoratorium heeft bijgevolg geen invloed op het al dan niet 
aanvaarden van Braziliaanse sojabonen op de Europese markt. 

2. De eventuele opzegging van het sojamoratorium is nog niet ter sprake gekomen op de 
Raad van de EU.

3. Wat een eventuele opzegging van het moratorium betekent voor de afwikkeling van 
het Mercosurakkoord is onzeker. 

Ongeacht de beslissing over het sojamoratorium wens ik toch te wijzen op de 
duurzaamheidsprovisies die vervat zijn in het handelsakkoord. 

Zo zit in het akkoord, waarover voorlopig enkel een principieel akkoord is bereikt, een 
belangrijk hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, met onder meer een 
duidelijk engagement voor de tenuitvoerlegging van het Klimaatakkoord van Parijs. 
Bovendien zijn er ook samenwerkingsverbanden opgezet om te spreken over, onder 
andere, milieu- en sanitaire en fytosanitaire regels. Daarnaast is er in het akkoord ook 
een ‘non-regressieclausule’ opgenomen die stelt dat men milieu- en arbeidsnormen niet 
mag verlagen om handel en investeringen aan te moedigen. 

Verder behandelt het duurzaamheidshoofdstuk ook de problematiek van ontbossing. 
Overkoepelend erkennen de partijen het belang van duurzaam bosbeheer, de rol van 
handel in het realiseren van die doelstelling en bosherstelling voor behoud en duurzaam 
gebruik. 

Daarin verbinden de partijen zich ertoe om handel in goederen te promoten die 
afkomstig zijn uit gekapte bossen die daarvoor duurzaam beheerd werden. Daarnaast 
stelt men voorop maatregelen te nemen om het illegale kappen gelinkt aan handel te 
bestrijden. 

Bovendien is er een engagement van de partijen om informatie uit te wisselen wat 
betreft het duurzame beheer, bestuur en behoud van bossen en een verbintenis om 
samen te werken voor een maximale impact en de gemeenschappelijke steun voor 
elkaars respectievelijke beleidsmaatregelen van gemeenschappelijk belang te 
verzekeren.


