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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004206/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Bert-Jan Ruissen (ECR), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Norbert Lins (PPE), Anne Sander (PPE), 
Herbert Dorfmann (PPE), Paolo De Castro (S&D), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Juan Ignacio Zoido 
Álvarez (PPE), Clara Aguilera (S&D), Kris Peeters (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Riho Terras 
(PPE)

Betreft: Maatregelen tegen marktverstoring in de kalfsvleessector

Als gevolg van de COVID-19-crisis zijn de prijzen voor kalfsvlees in de EU dramatisch gedaald. De 
Commissie heeft marktinterventiemaatregelen en uitzonderlijke maatregelen genomen voor onder 
meer zuivel, wijn, rundvlees en lamsvlees, maar nog niet voor kalfsvlees. Dat moet dringend 
gebeuren.

Indien marktinterventiemaatregelen ontoereikend blijken 1 , biedt artikel 219, lid 1, van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 een rechtsgrondslag voor uitzonderlijke maatregelen, die ook het 
toepassingsgebied van andere maatregelen waarin de verordening voorziet, kunnen uitbreiden of 
wijzigen. Tijdelijke, buitengewone regelingen inzake steun voor particuliere opslag (PSA) kunnen 
worden opengesteld voor producten die buiten het toepassingsgebied van artikel 17 vallen. Een 
voorbeeld van een PSA-regeling die is uitgebreid tot producten buiten het toepassingsgebied van 
artikel 17 is te vinden in gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2015/1852.

1. Is de Commissie op de hoogte van de aanzienlijke verstoring van de kalfsvleesmarkt, die blijkt uit 
de aanhoudend lage prijzen en uit de eerste PSA-verslagen?

2. Is de Commissie het er gezien het lage gebruik van PSA voor rund- en lamsvlees mee eens dat 
de maatregelen beter moeten worden afgestemd op de dringendste behoeften van de sectoren 
in kwestie, ervan uitgaand dat de overwogen middelen beschikbaar blijven?

3. Is de Commissie bereid om op basis van artikel 2019, lid 1, onverwijld een uitzonderlijke regeling 
inzake steun voor particuliere opslag open te stellen voor kalfsvlees, dat wil zeggen vlees van 
runderen jonger dan acht maanden?

1 Ter informatie: het toepassingsgebied van artikel 17, onder d, is beperkt tot vlees van runderen die ten minste 
acht maanden oud zijn.


