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Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/95 van de Commissie van 28 januari 2021 tot 
wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 inzake tijdelijke buitengewone 
maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening (EU) 
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de 
sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg van de COVID-19-pandemie en de 
daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen
(C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Het Europees Parlement,

– gezien Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2021/951,

– gezien de brief van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de 
voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 24 februari 2021,

– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU) 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad2, en met 
name artikel 219, lid 1, en artikel 228, daarvan,

– gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling,

A. overwegende dat, in het licht van de uitzonderlijk ernstige verstoring van de markt en de 
opeenstapeling van moeilijke omstandigheden o.a. in de wijnsector, gaande van de 
instelling, in oktober 2019, door de Verenigde Staten van rechten op de invoer van wijn 
uit de Unie tot de consequenties van de huidige beperkende maatregelen als gevolg van 
de wereldwijde COVID-19-pandemie, de exploitanten in alle lidstaten uitzonderlijke 
moeilijkheden ondervinden bij de planning, uitvoering en toepassing van acties in het 
kader van de steunprogramma’s; 

B. overwegende dat de Commissie, gezien deze ongekende samenloop van 
omstandigheden, op 30 april 2020 bepalingen heeft vastgesteld uit hoofde van 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2020/5923 die zorgen voor flexibiliteit en die het 
mogelijk maken af te wijken van enkele bepalingen van Verordening (EU) 

1 PB L 31 van 29.1.2021, blz. 198.
2 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling 
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de 
Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).
3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 van de Commissie van 30 april 2020 inzake tijdelijke buitengewone 
maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg 
van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen (PB L 140 van 4.5.2020, 
blz. 6).
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nr. 1308/2013 om de marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als 
gevolg van de COVID-19-pandemie te verhelpen;

C. overwegende dat, ondanks het nut van die maatregelen, de wijnsector er nog niet in is 
geslaagd het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen en dat, gezien de 
aanhoudende COVID-19-pandemie, niet wordt verwacht dat dit evenwicht op korte tot 
middellange termijn zal worden bereikt;

D. overwegende dat de Commissie, aangezien de COVID-19-pandemie naar verwachting 
gedurende een aanzienlijk deel van het begrotingsjaar 2021 zal voortduren, in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/95 heeft voorgesteld de toepassing van de in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 vastgelegde maatregelen tot 15 oktober 2021 
te verlengen;

E. overwegende dat de snelle toepassing van deze voortgezette flexibiliteit en afwijkingen 
essentieel is voor hun doeltreffendheid en doelmatigheid bij het aanpakken van 
moeilijkheden in de werking van de steunprogramma’s, het voorkomen van verdere 
economische verliezen en het aanpakken van de marktsituatie en de verstoorde werking 
in de wijnsector; 

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/95;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


