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KORT BEGRUNDELSE 

Ændringen af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008, som indfører tre nye toldkontingenter med 

toldfritagelse for friske æbler, friske druer til spisebrug og friske blommer, er en 

støtteforanstaltning over for Republikken Moldova, som befinder sig i en vanskelig social og 

økonomisk situation. 

 

Vi støtter Kommissionens forslag fordi: 

 

 Den økonomiske virkning for EU-markedet er meget begrænset i sammenligning med 

de fordele, som denne undtagelse kan medføre for landets økonomiske genopretning  

 det vil understøtte den aktuelle reformproces i landbruget i Republikken Moldova, som 

forsøger i stigende grad at nærme sig europæiske standarder 

 det forbedrer handelsforbindelserne mellem Unionen og Republikken Moldova. 

 

Vi forstår, at de mængder, der vil blive genstand for handel under præferenceordningen, ikke 

vil skabe yderligere pres på tilsvarende produkter på EU-markedet.  

 

For eksempel angiver toldmyndighedernes data vedrørende friske druer, at der kun er 

eksporteret 575 tons (svarende til 32 lastbiler) til Rumænien. Det samme gælder for blommer 

og æbler, hvor der under de eksisterende præferentielle toldkontingenter kun er eksporteret 

650 tons blommer (36 lastbiler) og 59 tons æbler (3 lastbiler). Desuden forventes den samlede 

anvendelse af disse toldkontingenter ikke at stige i den kommende periode. 

 

I betragtning af, at der er tale om frisk frugt, kan disse produkter ikke transporteres over lange 

afstande. Relativt korte afstande giver mulighed for en strøm af friske varer til markedet på 

kort og meget kort sigt. Produkterne fra Moldova vil ankomme til nabolandene og ikke til 

markederne i de vigtigste lande, som producerer frisk frugt, og som blev direkte ramt af den 

russiske embargo. 

 

Vi er opmærksomme på situationen for Unionens producenter af frugt og grønt, men ved at 

godkende denne ændring, som vil have minimal indvirkning på Unionens egne indtægter, 

beviser vi, at Unionen kan leve op til sine forpligtelser over for Republikken Moldova. Selv 

om omstændighederne på EU-markedet for frugt og grønt er ændret, vil Unionen hjælpe de 

moldoviske landbrugere.  

 

Denne ændring vil også få en social virkning, navnlig for moldoviske producenter, som 

dyrker disse produkter på små og mellemstore familiebrug og er hårdere ramt af den nationale 

økonomiske situation. Disse landbrugere vil takket være de ændringer, vi støtter, kunne 

beholde deres jobs og tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer i 

landbrugserhvervet til det kommende år.  

 

Hvis EU-markedet accepterer dette forslag om ændring af forordning (EF) nr. 55/2008, vil det 

også i fremtiden kunne skabe nye handelsmuligheder med Republikken Moldova for andre 

EU-produkter. 

 

****** 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 

Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin 

holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages. 
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