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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens krantenartikelen en tv-programma's ontvangen grote Europese 
luchtvaartmaatschappijen subsidies voor boordmaaltijden. Gerechtvaardigd wordt dit met de 
redenering dat de in de EU gekochte producten buiten de EU als maaltijden worden 
geserveerd en daarom als uitvoer gelden. Indiener maakt bezwaar tegen deze praktijk en 
verzoekt het Parlement er een einde aan te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indiener merkt op dat luchtvaartmaatschappijen hun passagiers tijdens vluchten boven 
ontwikkelingslanden maaltijden serveren die gedeeltelijk met EU-landbouwsubsidies 
gefinancierd worden. Hij is van mening dat de winsten van de luchtvaartmaatschappijen geen 
subsidies rechtvaardigen en dat de beginselen van de vrije markt zouden moeten voorkomen 
dat zij landbouwsubsidies van de EU ontvangen die voor de ontwikkelingslanden bestemd 
zijn. 

De landbouwsubsidies in kwestie zijn niet voor de ontwikkelingslanden bestemd, maar voor 
het stabiliseren van de landbouwmarkten in de Unie in het kader van het GLB 
(gemeenschappelijk landbouwbeleid). Een uit hoofde van de artikelen 38 tot 44 van het 
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Verdrag vastgestelde verordening van de Raad betreffende de integrale gemeenschappelijke 
marktordening1 voorziet in uitvoerrestituties voor zover nodig om landbouwproducten te 
kunnen uitvoeren op basis van de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt. Met andere 
woorden: de uitvoerrestituties moeten zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor in 
de EU en in derde landen geproduceerde landbouwproducten.

De Commissie heeft in een uitvoeringsverordening verduidelijkt dat leveranties voor de 
bevoorrading met landbouwproducten (d.w.z. de verstrekking van voedsel aan boord van 
vliegtuigen of schepen) bij internationale vluchten worden aangemerkt als export van 
landbouwproducten die in aanmerking komt voor uitvoerrestituties. De reden is dat 
bevoorradingsondernemingen ook andere landbouwproducten kunnen gebruiken dan wat uit 
de Unie afkomstig is. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten in het derde land waar het vliegtuig 
start of landt voorraden tegen wereldmarktprijzen in te slaan.

Als gevolg van de hervormingen die sinds 2003 hebben plaatsgevonden, en de economische 
ontwikkelingen daarna zijn de uitvoerrestituties, ook die voor bevoorrading, al praktisch 
verdwenen. Toen de restituties in 2009 in de zuivelsector als tijdelijke crisismaatregel zijn 
gereactiveerd, zijn zuivelproducten voor bevoorradingsleveringen hiervan uitgezonderd. 
Momenteel worden er in zes van de acht mogelijke sectoren geen uitvoerrestituties verleend; 
er zijn nog uitsluitend uitvoerrestituties beschikbaar voor bepaalde producten in de sectoren 
pluimvee en eieren.2

Conclusie

Sinds de hervorming van het beleid inzake uitvoerrestituties in GLB-verband komen er nog 
maar zeer weinig producten voor restituties in aanmerking. De Commissie zal kritisch blijven 
kijken naar de vraag of uitvoerrestituties voor een bepaalde sector of een bepaalde 
bestemming, waaronder de bevoorrading, nog steeds een nuttig instrument vormen om de 
landbouwmarkten te stabiliseren. Bovendien komen deze restituties ter sprake in het 
internationale handelsoverleg, waardoor hun toch al zeer beperkte toepassing verder kan 
worden ingeperkt.

                                               
1 Artikel 162 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).
2 Zie bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 535/2012 of 341/2012.


