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BEKNOPTE MOTIVERING 

De gewijzigde Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad waarin drie nieuwe 

tariefcontingenten worden ingevoerd met een vrijstelling voor rechten op verse appelen, 

druiven voor tafelgebruik en verse pruimen, is een ondersteunende maatregel voor de 

Republiek Moldavië, gezien de moeilijke sociale en financiële omstandigheden waarin het 

land verkeert. 

 

We steunen het voorstel van de Commissie omdat: 

 

 de financiële gevolgen voor de interne markt zeer beperkt zijn ten opzichte van de 

voordelen die deze vrijstelling kan bieden voor het financiële herstel van de markt;  

 hiermee het landbouwhervormingsproces in de Republiek Moldavië zal worden 

ondersteund waarmee ernaar gestreefd wordt om de Europese normen steeds meer te 

benaderen; 

 daarmee de handelsbetrekkingen tussen de Unie en de Republiek Moldavië beter 

worden. 

 

We verwachten dat de hoeveelheden die onder de preferentiële handelsregeling zullen vallen 

geen extra druk zullen leggen op vergelijkbare producten op de interne markt.  

 

Volgens de gegevens van de douaneautoriteit zijn er bijvoorbeeld slechts 575 ton (32 

vrachtwagens) verse druiven naar Roemenië geëxporteerd. Ook voor pruimen en appels geldt 

dat er van de bestaande preferentiële quota slechts 650 ton pruimen (36 vrachtwagens) en 59 

ton appels (3 vrachtwagens) naar Roemenië geëxporteerd zijn. Bovendien zal het totale 

gebruik van deze quota naar verwachting de komende periode niet stijgen. 

 

Aangezien hier sprake is van vers fruit, kunnen deze producten niet worden vervoerd over 

lange afstanden. Relatief korte afstanden zorgen voor een toevoer van verse waar op de markt 

op de korte en zeer korte termijn. De producten uit Moldavië gaan naar de buurlanden, dus 

niet naar de landen die de belangrijkste producenten van vers fruit zijn en rechtstreeks 

getroffen zijn door het Russische embargo. 

 

We zijn ons bewust van de situatie van de groente- en fruitproducenten in de Unie, maar door 

dit amendement aan te nemen, dat minimale gevolgen zal hebben voor de eigen middelen van 

de Unie, bewijzen we dat de Unie in staat is zijn toezeggingen aan de Republiek Moldavië na 

te blijven komen. Zelfs als de omstandigheden op de groente- en fruitmarkt in de Unie 

veranderen, blijft de Unie de Moldavische boeren helpen.  

 

Deze verandering zal ook sociale gevolgen hebben, vooral voor Moldavische producenten die 

deze producten verbouwen in kleine en middelgrote familieboerderijen en zeer hard geraakt 

worden door de economische malaise in het land. Dankzij veranderingen waar wij achter 

staan, kunnen deze boeren hun baan behouden en de nodige financiële middelen genereren 

om het volgende jaar in hun landbouwbedrijf te investeren.  

 

Met de aanvaarding door de interne markt van dit voorstel tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 55/2008 worden in de toekomst tevens nieuwe handelsmogelijkheden gecreëerd met 
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de Republiek Moldavië voor andere producten uit de Unie. 

 

****** 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in 

eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt. 
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